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Αριθμός 4251 Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 

Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 67(1} του 2010 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟώΗΓΩΝ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. Πα σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με τίτλο: 

Επίσημη Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε. L 2 ί. 
24.1.2009, 
σ. 39. 

Επίσημη Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε.:1_29, 
31.1.2009, 
α. 45. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

86(f) του 2007. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του βασικού 
νόμου. 

(«) 

(β) 

«Οδηγία 2009/4/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009. μέτρα πρόληψης και 
ανίχνευσης της παραποίησης δίσκων ταχογράφων, με τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με καθορισμό ελάχιστων 
προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85 του Συμβουλίου οχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της Οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου», 

«Οδηγία 2009/5/ΕΚ της Επιτροπής της 30Πί Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του 
Παραρτήματος II! της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου 
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 αχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον 
αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών». 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των 
Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμο του 2007 
(που οτο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων 
Οχημάτων Νόμοι του 2007 και 2010. 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «Επιτροπή» (τρίτη 
γραμμή) με τη λέξη «επιτροπή». 
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Τροποποίηση του 3. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση της Λέξης «ορίζει» (πρώτη 
άρθρου 19 του βασικού γραμμή) με τη φράση «δύναται να ορίσει». 

Τροποποίηση του 
άρ9ρου 20 του βασικού 
νόμου. 

Παράρτημα ΜΙ. 

Τροποποίηση 
του Παραρτήματος Ι 
TOU βασικού νόμου. 

Τροποποίηση 
του Παραρτήματος !Ι 
του βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, με άνω και κάτω τελεία κοι την προσθήκη αμέσως μετά της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι, για την εισαγωγή του εν λόγω συστήματος αποτίμησης επικινδυνότητας, λαμβάνεται 
υπόψη η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ίίί του 
παρόντος Νόμου.». 

5. Το Μέρος Α του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος του σημείου (ζ) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου 
νέου σημείου (η): 

«(η) Κατά περίπτωση, και με τη δέουσα προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας, επαλήθευση της 
συσκευής ελέγχου επί του οχήματος, για να εντοπιστεί η εγκατάσταση και/ή χρήση οποιασδήποτε 
συσκευής ή συσκευών που προορίζονται για καταστροφή, απόκρυψη, παραποίηση ή αλλοίωση 
δεδομένων ή που έχουν σκοπό να παρεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστατικών μερών της συσκευής ελέγχου, ή που με τέτοιους 
τρόπους, παρεμποδίζουν ή αλλοιώνουν τα δεδομένα πριν από την κρυπτογράφηση.», 

6. Το Παράρτημα ίί του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο (γ) 
αυτού, του ακόλουθου νέου σημείου (δ): 

«(δ) Ειδικός εξοπλισμός ανάλυσης, με κατάλληλο λογισμικό, για επαλήθευση και επιβεβαίωση 
των ψηφιακών υπογραφών που τίθενται σε δεδομένα, καθώς και ειδικό λογισμικό ανάλυσης για 
την παροχή λεπτομερών χαρακτηριστικών ταχύτητας των οχημάτων πριν από την επιθεώρηση 
των συσκευών ελέγχου.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέου 
Παραρτήματος 111. 
Πίνακας. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Παράρτημα 
Παραρτήματος ίίί, ως αυτό εκτίθεται στον Πίνακα του ιταρόντος Νόμου. 

αυτού, του νέου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν! 
(Άρθρο 20(2){β)) 

Παραβάσεις 

Ο πίνακας ττου ακολουθεί περιέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κοινή 
κατάταξη παραβάσεων σε κατηγορίες με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 5S1/2006 
και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, ανάλογα με τη σοβαρότητα τους. 

1 . 0 μ 
Αριθ. 

Α 

Α1 

Β 

Β1 

Β2 

Β3 

Β4 

Β5 

Β6 

Β7 

Β8 

Β9 

Β10 

Β11 

Β12 

Γ 

Π 

Γ2 

άδες παραβάσεων με βάση τον Κανονισμ 
Νομική 
Βάση 

ό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 
Τύπος Παράβασης 

Πλήρωμα 

Αρθρο 5.1 Παράβαση του ελαχίστου ορίου ηλικίας των 
εισπρακτόρων 

Περίοδοι Οδήγησης 

Αρθρο 6.1 

Άρθρο 6.2 

Αρθρο 6.3 

Παράβαση του ημερήσιου 
χρόνου οδήγησης των 9 ωρών, 
εφόσον δεν επιτρέπεται η 
παράταση του μέχρι τις 10 
ώρες (χι) 

Παράβαση του ημερήσιου 
χρόνου οδήγησης 10 ωρών, 
εφόσον επιτρέπεται η 
παράταση τού μέχρϊ τις 10 
ώρες (χ2) 

Παράβαση του εβδομαδιαίου 
χρόνου οδήγησης (xs) 

Παράβαση του συνολικού 
χρόνου οδήγησης κατά τη 
διάρκεια δύο διαδοχικών 
εβδομάδων (χο) 

9< χι <10 ώρες 

10<χι £11 ώρες 

11 ώρες < χι 

10< χ2<11 ώρες 

11<χ2<12ώρες 

12 ώρες < χ? 

56<χ3<60ώρες 

60<χϊ£70 ώρες 

70 ώρες < χ3 

90<χ< 5100 ώρες 

100<χ4<112:30 
ώρες 
112:30 ώρες <χ4 

Διαλείμματα 

Αρθρο 7 Παράβαση του χρόνου 
οδήγησης χωρίς τη λήψη του 
απαιτούμενου διαλείμματος {χ&) 

4:30<χ5<5 ώρες 

5< χ5 <6 ώρες 

_Ι°Ι 
ΠΣΠ 

χ 

χ 

Χ 

Χ 

Βαθμός 
ίαρότητας1 

ΣΠ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

- χ 

χ 

ΕΜ 

Χ 

χ 

χ 

χ 

χ 
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Αριθ. 

Γ3 

Δ 

Δ1 

Δ2 

Δ3 

Δ4 

Δ5 

Δ6 

Δ7 

Δ8 

Δ9 

Δ10 

Δ11 

Δ12 

Δ13 

Δ14 

Δ15 

Δ16 

Δ17 

Δ18 

Ε 

Ε1 

Νομική 
Βάση 

Τύπος Παράβασης 

6 ώρες < χ= 

Περίοδοι Ανάτταυσης 

Αρθρο 8.2 

Αρθρο 8.5 

Άρθρο 8.6 

Ανεπαρκής περίοδος 
ημερήσιας ανάπαυσης, 
μικρότερη από 11 ώρες, 
εφόσον δεν επιτρέπεται 
μειωμένη ττερίοδος ημερήσιας 
ανάπαυσης (χθ) 
Ανεπαρκής περίοδος 
ημερήσιας ανάπαυσης, 
μικρότερη από 9 ώρες, εφόσον 
επιτρέπεται μειωμένη περίοδος 
ημερήσιας ανάπαυσης (χτ) 

Ανεπαρκής κατανομή περιόδου 
ημερήσιας ανάπαυσης σε δύο 
περιόδους, εκ των οποίων η 
πρώτη είναι τουλάχιστον 3 
ώρες και η δεύτερη μικρότερη 
από 9 ώρες (χβ) 
Ανεπαρκής περίοδος 
ημερήσιας ανάπαυσης, 
μικρότερη από 9 ώρες, σε 
περίπτωση πολλαπλής 
επάνδρωσης (χα) 

Ανεπαρκής μειωμένη περίοδος 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης, 
μικρότερη από 24 ώρες (χιο) 

Ανεπαρκής εβδομαδιαία 
περίοδος ανάπαυσης, 
μικρότερη από 45 ώρες, 
εφόσον δεν επιτρέπεται 
μειωμένη περίοδος 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης (χιι) 

10< Xe<11 ώρες 

8:305 χβ<10ώρες 

χυ<8:30 ώρες 

8< χ-/ <9 ώρες 

7<χ?<8 ώρες 

χ? <7 ώρες 

3+[8<χβ<9] ώρες 

3+{7<χδ<8] ώρες 

3+[χ8<7]ώρες 

8< χ9 <9 ώρες 

1<. χθ <8 ώρες 

Χ9 <7 ώρες 

22£ χιο <24 ώρες 

20<χιο<22ώρες 

χιο<20 ώρες 

42S χιι <45 ώρες 

36<χι ι <42 ώρες 

χι ι<36 ώρες 

Τΰττοι Πληρωμής 

Άρθρο 10.1 Σύνδεση μισθού και διανυόμενης 
όγκου μεταφερόμενων εμπορευμ 
αμοιβές είναι τέτοιας φύσεως ώσ 
κίνδυνο την οδική ασφάλεια ή/και 
την παράβαση του Κανονισμού [Ι 

απόστασης ή 
άτων, εάν οι 
ε να θέτουν σε 
να ενθαρρύνουν 
ΞΚ)αριθ. 561/2006. 

Σο 
Π Σ Π 

Χ 

Χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

Βαθμός 
3αρότητας1 

m 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

Ε Π 

X 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 
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2. Ομάδες παραβάσεων με βάση τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 
Αριθ. 

ΣΤ 

ΣΊΊ 

Ζ 

Ζ1 

Ζ2 

Ζ3 

Ζ4 

Ζ5 

Ζ6 

Ζ7 

Ζ8 

Ζ9 

Ζ10 

Ζ11 

Ζ12 

Ζ13 

Ζ14 

Ζ15 

~ζίβ~ 

Νομική 
Βάση 

Τύπος Παράβασης 

Εγκατάσταση συσκευής ελέγχου 

Αρθρο 3.1 Εγκατάσταση και χρήση συσκευής ελέγχου μη 
εγκεκριμένου τύπου 

Χρήση συσκευής ελέγχου, κάρτας οδηγού 
ή φύλλου καταγραφής 

Αρθρο 13 

Άρθρο 14.1 

Άρθρο 14.2 

Άρθρο 14.4 

Άρθρο 14.4 

Αρθρο 14.4 

Άρθρο 14-5 

Άρθρο 15.1 

Άρθρο 15.2 

Συσκευή ελέγχου rrou δεν λειτουργεί σωστά (για 
παράδειγμα συσκευή ελέγχου που δεν έχει 
επιθεωρηθεί, βαθμονομηθεί και σφραγιστεί 
κατάλληλα) 
Συσκευή ελέγχου χρησιμοποιούμενη 
αντικανονικά (δεν χρησιμοποιείται έγκυρη κάρτα 
οδηγού, παραβίαση εκ προθέσεως, κ.λ.π.) 
Δεν υπάρχει στο όχημα επαρκής αριθμός 
φύλλων καταγραφής 
Φύλλο καταγραφής μη εγκεκριμένου τύπου 

Δεν υπάρχει στο όχημα αρκετό χαρτί για 
εκτυπώσεις 
Η επιχείρηση δεν φυλάσσει φύλλα καταγραφής, 
εκτυπώσεις και δεδομένα τηλεφόρτωσης 
0 οδηγός κατέχει περισσότερες από μια 
ισχύουσες κάρτες οδηγού 
Χρήση κάρτας οδηγού η οποία δεν είνα* η 
ισχύουσα κάρτα του ίδιου του οδηγού 
Χρήση ελαττωματικής ή ληγμένης κάρτας οδηγού 

Καταγραμμένα και αποθηκευμένα δεδομένα που 
δεν καλύπτουν τουλάχιστον 365 ημέρες 
Χρήση ακάθαρτων ή φθαρμένων φύλλων 
καταγραφής ή καρτών οδηγού και ευανάγνωστα 
δεδομένα 
Χρήση ακάθαρτων ή φθαρμένων φύλλων 
καταγραφής ή καρτών οδηγού και 
δυσανάγνωστα δεδομένα 
Παράλειψη υποβολής εντός επτά ημερολογιακών 
ημερών αίτησης αντικατάστασης για φθαρμένη 
κάρτα οδηγού, που παρουσιάζει δυσλειτουργία 
στη χρήση, χάθηκε ή κλάπηκε 
Μη ορθή χρήση φύλλων καταγραφής/καρτών 
οδηγού 
Μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση φύλλων 
καταγραφής ή κάρτας οδηγού, με επίπτωση στην 
καταγραφή σχετικών δεδομένων 
Μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση φύλλων 
καταγραφής ή κάρτας οδηγού, χωρίς επίπτωση 
σε δεδομένα που καταγράφηκαν 

Βαθμός Σοβαρότη τας 

ΠΣΠ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

ΣΠ 

χ 

χ 

χ 

ΕΠ 

Χ 

χ 

χ 
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Αριθ. 

Ζ17 

Ζ18 

Ζ19 

Ζ20 

Ζ21 

Ζ22 

Η 

Η1 

Η2 

Η3 

Η4 

Η5 

Η6 

Η7 

Η8 

Η9 

Θ 

Θ1 

Θ2 

Θ3 

Θ4 

Νομική 
Βάση 

Άρθρο 15.3 

Τύπος Παράβασης 

Χρήση φύλλου καταγραφής ή κάρτας οδηγού για 
την κάλυψη περιόδου μεγαλύτερης από την 
προβλεπόμενη για αυτά, χωρίς όμως απώλεια 
δεδομένων 
Χρήση φύλλου καταγραφής ή κάρτας οδηγού για 
την κάλυψη περιόδου μεγαλύτερης από την 
προβλεπόμενη για αυτά, με απώλεια δεδομένων 
Δεν χρησιμοποιήθηκε χειρόγραφη καταγραφή, 
όταν αυτό ήταν αναγκαίο 
Μη χρησιμοποίηση σωστού φύλλου καταγραφής 
ή κάρτας οδηγού στη σωστή θυρίδα {πολλαπλή 
επάνδρωση) 
Η ώρα ττου έχει καταγραφεί στο φύλλο 
καταγραφής δεν συμφωνεί με την επίσημη ώρα 
της χώρας εγγραφής του οχήματος 
Μη ορθή χρήση του μηχανισμού μεταγωγής 

Συμπλήρωση στοιχείων 

Αρθρο 15.5 

Αρθρο 
15.5α 

Μη αναγραφή του επώνυμου ατο φύλλο 
καταγραφής 
Μη αναγραφή του ονόματος στο φύλλο 
καταγραφής 
Μη αναγραφή της ημερομηνία έναρξης ή τέλους 
χρήσης στο φύλλο καταγραφής 
Μη αναγραφή του τόπου έναρξης ή τέλους 
χρήσης στο φύλλο καταγραφής 
Μη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας στο 
φύλλο καταγραφής 
Μη αναγραφή της ένδειξης (έναρξη) του μετρητή 
απόστασης στο φύλλο καταγραφής 
Μη αναγραφή της ένδειξης (τέλος) του μετρητή 
απόστασης στο φύλλο καταγραφής 
Μη αναγραφή της ώρας αλλαγής οχήματος στο 
φύλλο καταγραφής 
Δεν έχει εισαχθεί το σύμβολο της χώρας στη 
συσκευή ελέγχου 

Παροχή στοιχείων 

Άρθρο 15.7 Άρνηση για διενέργεία ελέγχου 

Αδυναμία προσκόμισης στοιχείων της 
διανυόμενης ημέρας 
Αδυναμία προσκόμισης στοιχείων των αμέσως 
προηγούμενων 28 ημερών 
Αδυναμία προσκόμισης στοιχείων της κάρτας 
οδηγού, εφόσον ο οδηγός διαθέτει κάρτα 

Βαθμός Σοβαρότητας 

ΠΙΠ 

Χ 

Χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

ΣΠ 

Χ 

χ 

χ 

Ε Π 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

.— 
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Αριθ. 

Θ5 

— e g " -

Θ7 

i 

11 

12 

13 

ΙΑ 

IA1 

~1λϊ~ 
IB 

ΙΒ1 

ΙΒ2 

ΙΒ3 

ΙΒ4 

Νομική 
Βάση 

Τύπος Παράβασης 

Αδυναμία προσκόμισης των χειρόγραφων 
καταγραφών και εκτυπώσεων της διανυόμενης 
ημέρας κοι των προηγούμενων 28 ημερών 
Αδυναμία προσκόμισης κάρτας οδηγού 

Αδυναμία προσκόμισης εκτυπώσεων της 
διανυόμενης ημέρας και των προηγούμενων 28 
ημερών 

Απάτη 

Άρθρο 15.8 Πλαστογραφία, αφαίρεση, καταστροφή 
δεδομένων που καταγράφηκαν σε φύλλα 
καταγραφής, που αποθηκεύτηκαν στη συσκευή 
ελέγχου ή στην κάρτα οδηγού ή εκτυπώσεων 
από τη συσκευή ελέγχου 
Επέμβαση στη συσκευή ελέγχου, στο φύλλο 
καταγραφής ή στην κάρτα οδηγού, που μπορεί 
να έχουν ως αποτέλεσμα την παραποίηση 
δεδομένων ή/και πληροφοριών από εκτυπώσεις 
Ύπαρξη στο όχημα συσκευής επέμβασης 
(διακόπτης/καλώδιο κ.λπ.), που θα ήταν δυνατό 
να χρησιμοποιηθεί για την παραποίηση 
δεδομένων ή/και πληροφοριών από εκτυπώσεις 

Βλάβες 

Άρθρο 16.1 Επισκευή από μη εγκεκριμένο τεχνίτη ή 
συνεργείο 
Δεν έχει ετπσκευαστεί καθ' οδόν 

Χειρόγραφες καταγραφές σε εκτυπώσεις 

Άρθρο 16-2 

Άρθρο 16.3 

0 οδηγός δεν έχει σημειώσει όλες τις 
πληροφορίες για τις χρονικές περιόδους οι 
οποίες δεν καταγράφονται πλέον, εφόσον η 
συσκευή ελέγχου δεν λεπουργεί ή λειτουργεί 
πλημμελώς 
Λείπει ο αριθμός κάρτας οδηγού ή/και το όνομα 
ή/και ο αριθμός άδειας οδήγησης στο προσωρινό 
φύλλο καταγραφής 
Λείπει η υπογραφή στο προσωρινό φύλλο 
καταγραφής 
Απώλεια ή κλοπή κάρτας οδηγού δεν έχει 
επίσημα δηλωθεί στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο έγινε η κλοπή 

Βαθμό 

"Ύί£?ϊΗ 
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ΠΣΠ= Πολύ Σοβαρή παράβαση/ ΣΠ= Σοβαρή παράβαση/ ΕΠ= Ελαφρά παράβαση.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4251, 16.7.2010 

388 Ν. 68(|}/2010 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευαη στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 68(1) τ°υ 2 0 1 0 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ {ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2010 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

95(!) του 2000 
93(1) του 2002 
27(1) του 2003 

172(1) του 2003 
95(1) του 2004 
88(1) του 2005 

100(f) του 2005 
131(1) του 2005 
148(1) του 2005 
64(1) του 2006 
86(1) του 2006 
87(1) του 2006 
48{Ι) του 2007 

129(1) του 2007 
141(1) του 2007 
142(1) του 2007 
143(1) του 2007 
25(1) του 2008 
37(1) του 2008 
38(1) του 2008 
63(1) του 2008 
88(f) του 2008 
35(1) του 2009 
13(1) του 2009 

29(1) του 2010. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 59 
ίου βασικού νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας Νόμους του 2000 έως (Αρ. 2) του 2010 (που στη συνέχεια θα αναφερόντα! ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 έως (Αρ. 3) του 2010. 

2. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το Εδάφιο 
(6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(7) Ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από πρόταση του Εφόρου και 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να αποδεχθεί την 

24(1} του 1990. πληρωμή του οφειλόμενου βάσει των διατάξεων του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 1990, ποσού φόρου, με την αποδοχή 
ταυτόχρονα μείωσης ή/και διαγραφής οποιουδήποτε ποσού 
επιβληθείσας πρόσθετης επιβαράνησης ή επιβληθέντος ποσού τόκου 
δυνάμει του άρθρου 33 ή επιβληθείσας χρηματικής επιβάρυνσης 
δυνάμει του εδαφίου (14) του άρθρου 25 του ιδίου νόμου.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4251, 16.7.2010 

389 Η. 69(Ι)/2010 

Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στιιν Επί
σημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 69(f) του 2010 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως 

Συνοπτικός 

τίτλος 

59 του 1964 

83 του 1968 

132 του 1987 

106(1) του 1995 

32{Ι) του 2000 

136(1) του 2002 

141(1) του 2001 

142(1) του 2004 

107(1) του 2005 

114(1) του 2006 

51(1) του 2008 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμους του 1964 

μέχρι 2008 (που οτο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός 

νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμοι του 1964 μέχρι 2010 

Τροποποίηση του 

όρθρου 2 του 

βασικού νόμου 

Το άρθρο 2 του βααικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως 

(α) Με την αντικατάσταση από αυτό της ερμηνείας του όρου "παραγωγός", με την ακόλουθη 

νέα ερμηνεία 

« παράγωγος σημαίνει 

πατατοπαραγωγών» και 

πατατοπαραγωγό, ο οποίος είναι μέλος φορέα 

(β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική οειρά. του ακόλουθου νέου όρου και της 

ερμηνείας του: 

"φορέας" σημαίνει ομάδα πατατοπαραγωγών. η οποία είναι εγγεγραμμένη εταιρεία 

Κεφ. 113. δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών 

9 του 1968 Νόμου » 

76του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(1) του 1994 

15(1) του 1995 

21(1) του 1997 



82(1) του 1999 

149(1) του 1999 

2(f) ίου 2000 

135(1) του 2000 

151(1) του 2000 

76(1) του 2001 

70(1) του 2003 

167(1) του 2003 

92(1) του 2004 

24(1) του 2005 

129(1) του 2005 

130(1) του 2005 

98(1) του 2006 

124(1) του 2006 

70(f) του 2007 

71(1) του 2007 

131(1) του 2007 

186(!) του 2007 

8 7 { I ) T O U 2 0 0 8 

49(1) του 2009 

99(1) του 2009 

42(1) του 2010 

22 του 1985 

68 του 1987 

190 του 1989 

8 του 1992 

22(Ι)του 1992 

140(1) του 1999 

140(1) ίου 2000 

171(1) του 2000 

8(1) του 2001 

123(1) του 2003 

124(5) του 2003 

144(f) του 2003 

5(1) του 2004 

170{Ι) του 2004 

230(1) του 2004 

23(1) ίου 2005 

49(1) του 2005 

76(1) του 2005 

29(t) του 2007 
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37(1) του 2007 

177(!) του 2007 

104(1) του 2009 

124(1) του 2009 

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

Βασικού νόμου 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 ίου βασικού νόμου αντικαθίσταται από το οκόλουθο νέο εδάφιο (1). 

«(1) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό, κοι 

έντεκα (11) άλλα μέλη, τα οποία διορίζοντα» επίσης από τον Υπουργό, από τα οποία οκτώ (8) 

εκπροσωπούν, ανά δύο (2) τις αγροτικές οργανώσεις «Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ)» 

«Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)» «Παγκύπρια Οργάνωση Αγροτών Αγροτική» και 

<(Παναγροτικός Σύνδεσμος», ένας (1) εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 

Συνεργατικών Εταιρειών κα! δύο (2) δημόσιοι υπάλληλοι, διοριζόμενοι ονομαστικώς ή ως εκ της 

θέσης τους (ex officio), ο ένας ως εκπρόσωπος του Υπουργού και ο άλλος ως εκπρόσωπος του 

Υπουργού Εμπορίου. Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Τροποποίηση του 4. 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

Το εδάφιο (4) του άρθρου 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 

«(4) Το Συμβούλιο και os Επιτροπές του βρίσκονται σε απαρτία, εφ' όσον παρίσταται ο 

καθοριζόμενος αττό το Συμβούλιο αριθμός μελών, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 

είναι μικρότερος των πέντε (5), προκειμένου για το Συμβούλιο και μικρότερος των τριών (3), 

προκειμένου για τις Επιτροπές 

Τροποποίηση του 5. Η παράγραφος (α) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

άρθρου 25 του άνω τελείας στο τέλος αυτής, με άνω και κάτω τελεία και στην προσθήκη, σμέοως μετά, των ακόλουθων 

βασικού νόμου νέων επιφυλάξεων 

« Νοείται ότι, από την έναρξη της ισχύος του περί Εμπορίας Κυπριακών 

..(Ι) του 2010. Πατατών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, το Συμβούλιο δε διορίζει υπαλλήλους 

ως ανωτέρω, αλλά προσλαμβάνε! το αναγκαίο προσωπικό δυνάμει συμβάσεων 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με όρους που συμφωνούνται μεταξύ του 

Συμβουλίου και του υπό πρόσληψη προσωπικού, τηρώντας τις αρχές τςη 

διαφάνειας κοι της ίσης μεταχείρισης 

Νοείται περαιτέρω ότι. σε περίπτωση υπηρεσίας οποιουδήποτε μέλους του 

προσωπικού που προσλαμβάνεται ως ανωτέρω, για συνολική περίοδο τριάντα (30) 

μηνών ή περισσότερο, εφαρμόζονται σε σχέση με την εν λόγω περίοδο οι πρόνοιες 

98(1) του 2003 του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση 
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13(1) του 2007 Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ». 

Τροποποίηση του 

όρθρου 26 του 

βασικού νόμου 

6 Το άρθρο 26 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο όρθρο 26 

«Γενικά 

καθήκοντα 

του Συμβουλίου 

26 Το Συμβούλιο οάναται -

(α) να παρέχει σε φορέα ή φορείς υπηρεσίες συσκευασίας, καθώς και 

υπηρεσίες που αφορούν τον προγραμματισμό της παραγωγής, τ η ν 

προμήθεια και τη διανομή ντόπιου και εισαγόμενου πατοτόσπορου. 

τις εξαγωγές, τη μεταφορά κοι την αποθήκευση πατατών και 

πατατόσπορου, την πώληση και την τιμολογιακή πολιτική, την ανορό 

υλικών, τις εισπράξεις και τις πληρωμές, τις λογιστικές εργασίες, την 

Εκκαθάριση τιμών και τη διανομή των χρημάτων στα δικαιούχο μέλη 

του φορέα, την τήρηση αρχείων κοι την παροχή στοιχείων και 

πληροφοριών: 

Νοείται ότι. οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από το Συμβούλιο 

προς το φορέα έναντι τιμήματος και σύμφωνα με όρους και 

προϋποθέσεις ττου συμφωνούνται 

(β) νσ παρέχει υπηρεσίες στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών 

64(f) του 2003 Πληρωμών, ο οποίος ιδρύθηκε δυνάμει του περί Οργανισμού 

176(1) του 2003 Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, στο Τμήμα Γεωργίας ή σε άλλους 

180(1) του 2003. οργανισμούς δημοοίου δικαίου, έναντι τιμήματος και υπό όρους που 

συμφωνούνται 

Τροποποίηση του 

άρθρου 27 του 

βασικού νόμου 

Νοείται ότι, για την αποτελεσματική διεξαγωγή των υπηρεσιών 

που παρέχει, το Συμβούλιο δύναται να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες 

φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι αμοιβής και υπό τους όρους 

που συμφωνούνται ». 

7 Το εδάφιο (1) του άρθρου 27του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως 

Με την αντικατάσταση, της παραγράφου (β) αυτού, με την ακόλουθη νέο 

παράγραφο(β) 
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«(β) όπως προβαίνει οτον εκάστοτε καθορισμό του χαρακτηρισμού ίων 

πατατών, οι οποίες δύνανται να παραδοθούν στο Συμβούλιο από τους 

φορείς » 

(β) με την οντικοτάσταοη οτην παράγραφο (δ) αυτού, της λέξης «παραγωγούς» 

(πρώτη γρομμή). με τη λέξη «φορείς» 

(γ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (στ) αυτού, της λέξης «παραγωγοί» 

(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «φορείς» 

(δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) αυτού, της λέξης «παραγωγούς» 

(πρώτη γραμμή)με τη λέξη «φορείς» 

(ε) με την αντ!κατάοιαοη στην παράγραφο (θ) αυτού, της λέξης «παραγωγών» 

(έβδομη γραμμή), με τη λέξη «φορέων»-

(στ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ιγ) αυτού, της λέξης «παραγωγούς» 

(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «φορείς», της λέξης «παραγωγούς» (έκτη γραμμή) με 

τη λέξη «φορείς» της λέξης «παραγωγών» (δέκατη τέταρτη γραμμή), με τη λέξη 

«φορέων»-

(ζ) με την αντικατάσταση, της υποπαραγράφου (ϋ) της παραγράφου (ten), με την 

ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ϋ). 

«(ϋ) όπως έρχεται σε συμφωνία, συνάπτει συμβάσεις ή αναλαμβάνει 

υποχρεώσεις με/από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή φορείς εμπορίας, που 

ιδρύθηκαν ή που πρόκειται να ιδρυθούν στη Δημοκρατία, δυνάμει 

οποιουδήποτε νόμου, αναφορικά με τη διατήρηση κοινού εκτελεστικού 

προσωπικού και οικήματος ή και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις»- και 

(η) με την αντικατάσταση της παραγράφου (κδ) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (κδ)-

«(κδ) όπως ενασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα την οποία το Συμβούλιο 

ήθελε κρίνει σκόπιμη για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 26 » 

Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του 

βασικού νόμου. 

8 Το άρθρο 28 του βαοικού νόμου τροποποιείται, με την αντικοτόαταοη της λέξης 

«παραγωγούς» (τρίτη γρομμή). με τη λέξη «φορείς» 

Τροποποίηση του 

άρθρου 30 του 

βασικού νόμου 

9 Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού. 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1)-
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«(1) Το Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του δύνονται να επισκέπτονται γαίες και 

εγκατασταθείς των μελών των φορέων νια έλεγχο, αναφορικά με την παραγωγή, τη 

αυοκευοαία, την ποιότητα και άλλα συναφή θέματα.» 

Τροποποίηση του 

άρθρου 37 του 

βασικού νόμου 

10 Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικαταοταοη της λέξης 

«παραγωγόν» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη λέξη «φορέα» και με την αντικαταοταοη από 

τον ττλαγιότιτλο αυτού, της λέξης «παραγωγούς» με τη λέξη «φορείς» 

Τροποποίηση του 

άρθρου 38 του 

βασικού νόμου 

11. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως 

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «παραγωγών», όπου αυτή 

απαντάται στο κείμενο, με τη λέξη «φορέων» 

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «παραγωγούς» (ένατη 

γραμμή), με τη λέξη «φορείς» 

(γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «παραγωγόν» (δεύτερη 

γραμμή) με τη λέξη «φορέα» και της λέξης «παραγωγού» (πέμπτη γραμμή) με τη 

λέξη «φορέα»· 

(δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «πατατοπαραγωγόν» 

(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «φορέα» και με την αντικατάσταση της λέξης 

«παραγωγού» (ένατη γραμμή) με τη λέξη «φορέα». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 39 του 

βασικού νόμου. 

12 Η παράγραφος (γ) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση 

α' αυτή της λέξης «παραγωγών» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «φορέων» 

Τροποποίηση του 13. Ο τίτλος του Μέρους V του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό 

τίτλου του Μέρους V της λέξης «ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» με τη λέξη «ΦΟΡΕΟΝ». 

του βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 14 Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό.της λέξης 

όρθρου 44 του «παραγωγός» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «φορέος» και της λέξης «παραγωγού» (όγδοη γραμμή), 

βασικού νόμου. με τη λέξη «φορέα» 

Τροποποίηση του 15 Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικαταοταοη σ' αυτό της λέξης 

άρθρου 46 του «παραγωγού», όπου η λέξη αυτή απαντάται στο κείμενο, με τη λέξη «φορέα» 

βασικού νόμου 



Τροποποίηση του 

όρθρου 51 του 

βασικού νόμου 
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16 Η παράγραφος (β) του άρθρου 51 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση 

των λέξεων «τον παραγωγόν» (πρώτη γραμμή), με πς λέξεις «το φορέα». 

Αντικατάσταση του 17. Το όρθρο 58 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 58; 

άρθρου 58 του 

βασικού νόμου 

Κεφ. Α 

«58 Κάθε φορέας, με τον οποίο το Συμβούλιο έχει εμπορικές ή άλλες αχέοεις και 

του οποίου το νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται από οποιοδήποτε πράξη ή 

παράλειψη του Συμβουλίου, δύναται να υποβάλει το ζήτημα σε διαιτησία δυνάμε! του 

περί Διαιτησίας Νόμου». 

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου 

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο 

με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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Ο περί Αξ ιολόγησης , Δ ιαχε ίρ ισης και Αντ ιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος του 2010 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 70(1) του 2010 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞίΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ! 

Για σκοπους-

(α) Εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
με τίτλο: 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε.: L 288, 
6.11.2007. 
σ.27. 

«Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», 

(β) μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο: 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 327, 
22.12.2000, 
σ.1. 

«Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα! 
του Συμβουλίου της 2 3 ^ Οκτωβρίου 2000 για τη Θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων», 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης, 
Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας 
Νόμος του 2010. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
TOU Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος' 

111 του 1985 
1 του 1986 
8 του 1986 

25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 

114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 
14 του 1987 
63 του 1987 

165 του 1987 
320 ίου 1987 

39 του 1988 
204 του 1988 
119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991 

40(1} του 1992 
54(f) του 1992 
87(1) του 1992 
23(1) του 1994 
37(Ι)του 1995 
8(1) του 1996 

65(1} του 1996 
85(1} του 1996 

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει Συμβούλιο Δήμου ή 
Κοινοτικό Συμβούλιο, όπως αυτά ορίζονται στον περί 
Δήμων Νόμο και στον περί Κοινοτήτων Νόμο, αντίστοιχα, 
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται' 
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20(ί) του 1997 

112(1) του 2001 
127(1) του 2001 
120(1) του 2001 
139(1) του 3001 
153(1) του 2001 
23(1) του 2002 

227(1) του 2002 
47(1) του 2003 

236(1) του 2004 
53(1) του 2005 
86(1) του 2005 

118(1} του 2005 
127(1) του 2005 
137(1) του 2006 
157(1) του 2006 
25(1) του 2007 

147(1) του 2007 
153(1) του 2007 
19(1) του 2008 
73(1) του 2008 
51(1) του 2009 
97(1) του 2009 

48(1) του 2010. 

86(1) του 1999 
51(1) του 2000 
5(1) του 2001 

199(1) του 2002 
228(1) του 2002 

52(1) TOU 2005 
128(1) του 2005 
148(f) του 2006 
156(1) TOU 2006 
27(1) του 2007 

154(1) του 2007 
166(1) του 2007 

2(1) του 2009 
50(1) του 2009 
98(ί) του 2009 

47(!) του 2010. 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-

«εγκατάσταση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 
56(1} του 2003 το άρθρο 2 του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και 
15(1) του 2006 Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως εκάστοτε 
12(1) του 2008. τροποποιείται ή αντικαθίσταται * 

«κίνδυνος πλημμύρας» οημαίνει το συνδυασμό της 
πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών 
αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές 
δραστηριότητες, που συνδέονται μ' αυτή την πλημμύρα' 

«κρατικές υπηρεσίες» σημαίνει υπουργείο ή ανεξάρτητο 
αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα, 
κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου-

«λεκάνη απορροής ποταμού» σημαίνει την εδαφική έκταση, 
από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής 
μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών 
και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, 
εκβολές ή δέλτα' 
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«λίμνη» σημαίνει σύστημα στάσιμων εσωτερικών 
επιφανειακών υδάτων 

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που 
12(1) του 2006. αποδίδει στον όρο αυτό το άρβρο 2 του περί του 

Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για 
Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται-

«παράκτια ύδατα» σημαίνει τα επιφανειακά ύδατα που 
βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μιας γραμμής, κάθε 
σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού 
μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της 
γραμμής βάσης, από την οποία μετράται το εύρος των 
χωρικών υδάτων και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται 
μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων 

«περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού» σημαίνει τη 
θαλάσσια και χερσαία έκταση, που αποτελείται από μια ή 
περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής ποταμού μαζί με 
τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα και η οποία 
προσδιορίζεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου 
ως η βασική μονάδα λεκανών απορροής ποταμού-

«πλημμύρα» σημαίνει την προσωρινή κάλυψη από νερό 
εδάφους, το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν 
καλύπτεται από νερό και περιλαμβάνε! πλημμύρες από 
ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους, αστοχία φράγματος, 
εφήμερα ρεύματα της Μεσογείου και πλημμύρες από τη 
θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί 
πλημμύρες από συστήματα αποχέτευσης-

«ποταμός» σημαίνει σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο 
ρέει, κατά το πλείστον, στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το 
οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει και 
υπογείως' 

«ρύπανση» σημαίνει την, συνεπεία ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στον αέρα, το 
νερό ή το έδαφος, ουσιών ή θερμότητας, που μπορούν να 
είναι επιζήμιες για την υγεία του ανθρώπου ή για την 
ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων ή των χερσαίων 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από υδατικά 
οικοσυστήματα, συντελούν στη φδορά υλικής ιδιοκτησίας, ή 
επηρεάζουν δυσμενώς ή παρεμβαίνουν σε λειτουργίες 
αναψυχής ή σε λοιπές νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος· 

«Συντονιστική Αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών' 

«σύστημα επιφανειακών υδάτων» σημαίνει διακεκριμένο και 
σημαντικό στοιχείο επιφανειακών υδάτων και περιλαμβάνει 
λίμνη, ταμιευτήρα, ρεύμα, ποταμό ή διώρυγα, τμήμα 
ρεύματος, ποταμού ή διώρυγας, μεταβατικά ύδατα ή ένα 
τμήμα παράκτιων υδάτων 
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«υπόγεια ύδατα» σημαίνει το σύνολο των υδάτων που 
βρίακονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη 
κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το 
υπέδαφος· 

«υπολεκάνη» σημαίνει την εδαφική έκταση από την οποία 
συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω σειράς 
ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών σε συγκεκριμένο 
σημείο υδάτινου ρεύματος. 

Αρμοδιότητες 
Συντονιστικές 
Αρχής. 

3. Η Συντονιστική Αρχή είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας. 

Συντονισμός σε 
περιοχές λεκάνης 
απορροής ποταμού. 

4.-(1) Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τις επί μέρους λεκάνες 
απορροής ποταμού στο έδαφος της Δημοκρατίας και τις 
υπάγει στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. 

Προκαταρτική 
αξιολόγηση των 
κινδύνων 
πλημμύρας. 

(2) Στις περιπτώσεις που αυτό ενδείκνυται, οι μικρές 
λεκάνες απορροής ποταμού μπορούν να συνδυάζονται με 
μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμού ή να ενώνονται με 
γειτονικές μικρές λεκάνες απορροής ποταμού, για το 
σχηματισμό επιμέρους περιοχών λεκάνης απορροής 
ποταμού. 

(3) Οταν τα υπόγεια ύδατα δεν ακολουθούν πλήρως μια 
συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ποταμού, τα εν λόγω ύδατα 
προσδιορίζονται και υπάγονται στην πλησιέστερη ή την 
προσφορότερη περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού' τα 
παράκτια ύδατα προσδιορίζονται και υπάγονται στην ή στις 
πλησιέστερες ή προσφορότερες περιοχές λεκάνης 
απορροής ποταμού. 

5.-(1) Η αρμόδια αρχή διεξάγει προκαταρκτική αξιολόγηση 
των κινδύνων πλημμύρας, σύμφωνα με το εδάφιο (2). 

(2) Η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας 
βασίζεται σε διαθέσιμες ή ευκόλως υπολογιζόμενες 
πληροφορίες, οι οποίες λαμβάνονται από τις επηρεαζόμενες 
τοπικές ή άλλες αρμόδιες αρχές και από άλλες πηγές, όπως 
καταγραφές και μελέτες για μακροπρόθεσμες εξελίξεις, ιδίως 
επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος στην περίπτωση 
πλημμύρων, διεξάγεται για να αξιολογηθούν οι δυνητικοί 
κίνδυνοι και περιλαμβάνει τα πιο κάτω: 

(α) χάρτες της περιοχής της λεκάνης απορροής του 
ποταμού στην κατάλληλη κλίμακα, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τα όρια των λεκανών και των 
υπολεκανών απορροής ποταμών και, εφόσον 
υπάρχουν, παράκτιων ζωνών, οι οποίοι περιγράφουν 
τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά και τη χρήση γης· 

. (β) περιγραφή των. πλημμύρων,, οι οποίες σημειώθηκαν 
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κατά το παρελθόν και είχαν σημαντικές αρνητικές 
Επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές, στις οικονομικές 
δραστηριότητες και στο περιβάλλον, όταν υπάρχει 
ακόμη πιθανότητα παρόμοιων μελλοντικών 
συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων της έκτασης της 
πλημμύρας, των οδών αποστράγγισης κα) της 
αξιολόγησης των αρνητικών επιπτώσεων που 
προκάλεσαν 

(γ) περιγραφή των σημαντικών πλημμύρων οι οποίες 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, από τις οποίες θα 
μπορούσαν, ενδεχομένως, να προβλεφθούν οι 
σημαντικές αρνητικές συνέπειες παρόμοιων 
φαίνομένων στο μέλλον 

(δ) αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των 
μελλοντικών πλημμύρων στην ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και 
την οικονομική δραστηριότητα, λαμβανομένων υπόψη 
ζητημάτων όπως η τοπογραφία, η θέση των 
υδατορρευμάτων και τα γενικά υδρολογικά και 
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρικών περιοχών 
ως φυσικών επιφανειών κατακράτησης, η 
αποτελεσματικότητα των υφισταμένων τεχνητών 
υποδομών προστασίας από τις πλημμύρες, η θέση 
των κατοικημένων περιοχών και των περιοχών 
οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και οι 
μακροπρόθεσμες αναπτύξεις και εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων της αλλαγής 
του κλίματος ατη συχνότητα επέλευσης των 
συμβάντων πλημμύρας. 

Προοδιοριομΰς 
περιοχών με 
δυνητικούς κινδύνους 
ττΑημμύρας. 

6. Οι περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σοβαροί δυνητικοί 
κίνδυνοι πλημμύρας ή η πιθανότητα να σημειωθεί 
πλημμύρα, προσδιορίζονται βάσει της προκαταρτικής 
αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 
του παρόντος Νόμου. 

Κατάρτιση χαρτών 
επικινδυνότητας 
πλημμύρας και χαρτών 
κινδύνων πλημμύρας. 

7.-(1) Η αρμοδία αρχή, για τις περιοχές που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, 
καταρτίζει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας, σε επίπεδο περιοχής λεκάνης 
απορροής ποταμού και στην κατάλληλη κλίμακα. 

(2) Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καλύπτουν τις 
γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να 
πλημμυρήσουν σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια; 

(α) πλημμύρες χαμηλής 
ακραίων φαινομένων 

πιθανότητας ή αενάρια 

(β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή περίοδο 
επαναφοράς £ 100 χρόνια)' 

(γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, ανάλογα με την 
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περίπτωση. 

(3) Για κάθε σενάριο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), οι 
χάρτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) την έκτοπη της πλημμύρας' 

(β) το βάθος νερού ή τη στάθμη νερού ανάλογα με την 
περίπτωση' 

(γ) ανάλογα με την περίπτωση, την ταχύτητα ροής ή τη 
σχετική ροή των υδάτων. 

(4) Οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τις 
πλημμύρες υπό τις συνθήκες των σεναρίων του εδαφίου (2), 
περιγράφονται στους χάρτες κινδύνου πλημμύρας και 
περιλαμβάνουν: 

(α) τον ενδεικτικό αριθμό κατοίκων που ενδέχετο! να 
πληγούν 

(β) τη χρήση της γης κα! τον τύπο οικονομικής 
δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να 
πληγεί' 

(γ) εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία 
ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας και 
προστατευόμενες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται 
στα σημεία ί), ϋ), και ν), παράγραφος (1), του 

13(1) του 2004 Παραρτήματος IV, του περί Προστασίας και 
67{Ι) του 2009. Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι οποίες 
ενδέχεται να πληγούν, περιλαμβανομένων ευάλωτων 
εκτεθειμένων περιοχών με αξιόλογο πολίτιστικό ή και 
φυσικό τοπίο ή και δομημένο ή και φυσικά 
περιβάλλον 

(δ) άλλες πληροφορίες που η αρμόδια αρχή Θεωρεί 
χρήσιμες, όπως η επισήμανση των περιοχών άπου 
υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμύρων με αυξημένο 
ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμύρων 
που παρασύρουν υπολείμματα, καθώς και 
πληροφορίες για πιθανές άλλες σημαντικές πηγές 
ρύπανσης. 

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει ότι, για τις 
παράκτιες περιοχές, στις οποίες υπάρχει επαρκές επίπεδο 
προστασίας, καθώς και για τις περιοχές με πλημμύρες που 
οφείλονται σε υπόγεια ύδατα, η κατάστρωση χαρτών 
επικινδυνότητας πλημμύρας θα περιορίζεται στο σενάριο 
της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), 

Κατάριιση αχεδίων 
διαχείρισης των 
κινδύνων 
πλημμύρας. 

8.-(1) Για τις περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του 
παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την 
κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας σε 
επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού και βασίζεται 
στους χάρτες που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος 
Νόμου1 το εν λόγω σχέδιο εστιάζεται στη μείωση των 
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δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν 
για ϊΓ|ν ανθρώπινη υνεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική 
κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα ή/και στη 
μείωση ίων πιθανοτήτων πλημμύρας. 

(2) Κάθε σχέδίο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
περιλαμβάνει μέτρα νια την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), καθώς και τα 
στοιχεία που παρατίθενται οτο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι 
του παρόντος Νόμου. 

(3) Κάθε σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
λαμβάνει υπόψη: 

(α) το κόστος και τα οφέλη· 

(β) την έκταση της πλημμύρας· 

(γ) τους ποταμούς, διόδους και περιοχές 
αποστράγγισης των πλημμύρων με δυνατότητα 
συγκράτησης των πλημμύρων, όπως οι φυσικές 
πλημμυρικές περιοχές' 

(δ) τους περιβαλλοντικούς στόχους που περιγράφονται 
ατα άρθρα 9, 10 και 11 του περί Προστασίας και 
Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

(ε) τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων-

(στ) τον χωροταξικό σχεδιασμό' 

Κ) τη χρήση της γης-

(η) τη διαφύλαξη της φύσης' 

(θ) τη ναυσιπλοΐα' και 

(ι) τις λιμενικές υποδομές. 

(4) Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας και εστιάζεται στην πρόληψη, την προστασία και 
την Ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων 
πλημμύρων και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
και λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της 
συγκεκριμένης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του 
ποταμού' το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
δύναται επίσης να περιλαμβάνει την προώθηση αειφόρων 
συστημάτων αποστράγγισης, βέλτιστων πρακτίκων χρήσης 
γης, και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε 
περίπτωση πλημμύρας. 

Παράρτημα 1, 
Μέρος Α. 
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(5) Η αρμόδια αρχή προβαίνει στην εκπόνηση ενός μόνο 
σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή μιας 
δέαμης αχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας για 
τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμών, που συντονίζεται 
ατο επίπεδο της περιοχής λεκάνης απορροής του ποταμού. 

Ενημέρωση 
του κοινού. 

9. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι προκαταρκτικές 
αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας, οι χάρτες κινδύνων 
πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ενέχουν θέματα 
εθνικής ασφάλειας. 

Διαβουλεύσεις. 10.-(1) Κατά την κατάρποη, επανεξέταση και ενημέρωση 
των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις των 
επηρεαζόμενων τοπικών αρχών καί διαβουλεύεται με κάθε 
κρατική υπηρεσία, οργανισμό δημόσιου δικαίου και με 
εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, των οποίων επηρεάζονται ή 
διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας. 

(2) Κατά πς διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 
η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την 
αποτελεσματικότητα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
επίτευξη κοινών συνεργείων και κοινού οφέλους, αναφορικά 
με τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στα 
άρθρα 9, 10 και 11 του περί Προστασίας και Διαχείρισης 
των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται' 

Έλεγχος της 
εφαρμογής των 
σχεδίων διαχείρισης 
των κινδύνων 
πλημμύρας. 

Παράρτημα Ι, 
Μέρος Α. 

11. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και 
Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται και οποιασδήποτε άλλης 
νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ, η αρμόδια αρχή 
καταρτίζει σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και 
ελέγχει πς σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
που τυχόν προκαλούνται από την εφαρμογή σχεδίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήματος Ι 
του παρόντος Νόμου, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τους 
και παρέμβαση για αντιμετώπιση τους και λήψη τυχόν 
αναγκαίας επανορθωτικής δράσης. 

Επανεξέταση, 
τροποποίηση και 
επικαιροποίηση των 
χαρτών 
επικινδυνότητας 
πλημμύρας, χαρτών 
κινδύνων πλημμύρας 
και σχεδίων διαχείρισης 
των κινδύνων 
πλημμύρας. 

Παράρτημα Ι. 
Μέρος Β. 

12.-(1) Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας και σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας δύνανται να επανεξετάζονται από την αρμόδια 
αρχή και, εφόσον απαιτείται, να τροποποιούνται και να 
επικαιροποιούντα! ανά εξαετία, λαμβάνοντας υπόψη τα 
οτοιχεία του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Κατά την επανεξέταση των χαρτών επικινδυνότητας 
πλημμύρας, των χαρτών κινδύνων πλημμύρας και των 
σχεδίων-διαχείρισης-των-κινδύνων πλημμύρας-, λαμβάνεται 
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υπόψη η πιθανή επίδραση ίων κλιματικών μεταβολών στη 
συχνότητα εμφάνισης των φαινομένων πλημμύρας. 

Εξουσία έκδοσης 13.(1} Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει 
Κανονισμών. Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος 

Νόμου. 

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του 
εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει 
Κανονισμούς αναφορικά με: 

(α) το λεπτομερέστερο καθορισμό των σχεδίων διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας, τα οποία εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου' 

(β) τη θέσπιση μέτρων ελέγχου κα> παρακολούθησης 
σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια 
διαχείρ*σης των κινδύνων πλημμύρας' 

(y) τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε άλλης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ, τη 
θέσπιση συντονισμένων και/ή κοινών διαδικασιών 
εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από 
πλημμύρες' 

(δ) τη θέσπιση λεπτομερών διαδικασιών για την 
ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις με τις κρατικές 
υπηρεσίες και το κοινό, περιλαμβανομένων δημόσιων 
ακροάσεων' 

(ε) τον καθορισμό του περιεχομένου μελετών που 
αφορούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας' και 

(στ) τα προσόντα προσώπων που δύνανται να 
εκπονήσουν μελέτη. 
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Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

31.12.2001 
26.4.2002 
10.2.2006. 

140(1) του 2005 
42(1) του 2007 
47(1) του 2008 
80(1) του 2009. 

102(1) του 2005. 

13(1) του 2004 
67(1) του 2009. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιαη, παρακολούθηση και εφαρμογή των σχεδίων 

διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 

(Άρθρα 8, 11 και 12) 

Μέρος Α: Σχέδια διαχείριαης των κινδύνων πλημμύρας 

Ι. Στοιχεία των πρώτων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας: 
(α) Τα πορίοματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνου πλημμύρας, όπως προβλέπεται οτο 

άρθρο 5, υπό μορφή συνοπτικού χάρτη της περιοχής της λεκάνης απορροής ποταμού, στον 
οποίο οριοθετούνται οι περιοχές οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 6 και οι οποίες υπάγονται 
στο παρόν σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. 

(β) Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, οι οποίοι εκπονούνται 
δυνάμει του άρθρου 7 και τα συμπεράσματα που μπορούν να συναχθούν από τους χάρτες 
αυτούς. 

(γ) Περιγραφή των κατάλληλων στόχων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 (1). 

(δ) Περίληψη των μέτρων και των προτεραιοτήτων τους για την επίτευξη των κατάλληλων στόχων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 
8, καθώς και των μέτρων για τις πλημμύρες που λαμβάνονται οτο πλαίσιο των περί 
Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες 
Ουσίες Κανονισμών, του περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
Νόμου, του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων σιο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή 
Προγράμματα Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου. 

II. Περιγραφή πις εφαρμογής των σχεδίων: 

(α) Περιγραφή των προτεραιοτήτων και του τρόπου με τον οποίο θα παρακολουθείται η πορεία 
εφαρμογής των οχεδίων, 

(β) Σύνοψη για την πληροφόρηση κα) διαβούλευση με το κοινό για τα μέτρα/τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται. 

(γ) Κατάλογος των αρμόδιων αρχών και, ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή της διαδικασίας 
συντονισμού σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού και της διαδικασίας συντονίσμού με 
τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο. 

Μέρος Β: Στοιχεία της εν συνεχεία ενημέρωσης των οχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας: 

(α) Οποιεσδήποτε μεταβολές ή επικαιροποιήσεις μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης 
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έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καθώς και σύνοψη των 
επανεξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13. 

Αξιολόγηση της προόδου που πραγματοποιήθηκε όσον αφορά Tfjv επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 8 {1). 

Περιγραφή τυχόν μέτρων τα οποία προβλέπονταν στην προηγούμενη έκδοση του σχεδίου 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και τα οποία είχαν προγραμματισθεί αλλά δεν 
εφαρμόσθηκαν καθώς και σχετική επεξήγηση. 

Περιγραφή τυχόν συμπληρωματικών μέτρων μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης 
του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. 



Ε.Ε. Παρ. ί{1} 
Αρ. 4251, 16.7.2010 

407 Ν. 71(l)/2010 

Ο περί Κτηματομεσιτών Νόμος του 2010 εκδ ίδετα ι με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 71 (!) του 2010 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2007 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ο τταρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματομεσιτών Νόμος του 2010. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

«αδειούχος κτηματομεσίτης» σημαίνει εγγεγραμμένο κτηματομεσίτη, ο οποίος κατά 
τον ουσιώδη χρόνο κατέχει ισχύουσα άδεια που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 17 
και περιλαμβάνει πρόσωπο το οποίο ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του κτηματομεσίτη 
σε άλλο κράτος μέλος και παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου-

Κεφ. 224. «ακίνητο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ακίνητη ιδιοκτησία» από το 

3 του 1960 άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου· 

78του1965 
10 του 1966 

75 του 1968 

51 του 1971 
2 του 1978 

16 του 1980 

23 του 1982 

68 του 1984 

82 του 1984 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 
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86 του 1985 
189 του1986 
12 του1987 

74 του 1988 

117 του 1988 

43 του 1990 
65 του 1990 

30(1) του 1992 
90(1) του 1992 
6(1) του 1993 

58(1) του 1994 
40(t} του 1996 
31(1) του 1998 

144(1) του 1999 
123(1) του 2001 

57(1) του 2005 
5(1) του 2006 

55(1) του 2006 
136(1) του 2006 
120(1) του 2007 
150(f) του 2007 
165(1) του 2007 
27(ί) του 2010. 

«αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο» σε σχέση με ζητήματα που αφορούν 

ακίνητο, σημαίνει το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας στην οποία 

ευρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο-

«ασκούμενος κτηματομεσίτης» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που εργοδοτειται ως 

υπάλληλος αδειούχου κτηματομεσίτη και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Ασκουμένων Κτηματομεσιτών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
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«Δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο* 

«εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης» σημαίνει κτηματομεσίτη, ο οποίος κατά τον 
ουσιώδη χρόνο είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κτηματομεσίτών δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου-

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει 
τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία-

«κτηματική συναλλαγή» σημαίνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για 
πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή μίσθωση ακίνητου πέραν του ενός μηνός, 
περιλαμβανομένης της παραχώρησης ακινήτου με αντιπαροχή και περιλαμβάνει 
κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή 
ακινήτου μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μετοχών-

«κτηματομεσίτης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η 

απασχόληση είναι η έναντι αμοιβής μεσολάβηση για κτηματική συναλλαγή-

«Μητρώο Κτηματομεσιτών» σημαίνει το δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενο 
Μητρώο Κτηματομεσιτών-

«Μητρώο Ασκουμένων Κτηματομεσιτών» σημαίνει το δυνάμει του παρόντος Νόμου 
τηρούμενο Μητρώο Ασκουμένων Κτηματομεσιτών-

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου-

«Συμβούλιο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενο Συμβούλιο Εγγραφής 

Κτηματομεσιτών-

Επίσημη «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον 

Εφημερίδα Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, 
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της E.E.:L1, 
03.01.1994. 
σ.3. 

όττως αυτή προσαρμόστηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες 
στις 17 Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται-

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών. 

ΜΕΡΟΣ Ι! 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Καθίδρυση και 

συγκρότηση 

Συμβουλίου. 

3.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο με την επωνυμία «Συμβούλιο Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών» και έδρα τη Λευκωσία, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα και 
εξουσία-

fa) να διενεργεί την εγγραφή των κτηματομεσιτών και ασκουμένων 
κτηματομεσιτών και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άδειες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· 

(β) να τηρεί το Μητρώο Κτηματομεσιτών και να διαγράφει από αυτό 
εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου· 

(γ) να τηρεί Μητρώο Ασκουμένων Κτηματομεσιτών-

(δ) να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και 
των ασκουμένων κτηματομεσιτών και να επιβάλλει τις καθορισμένες από τον 
παρόντα Νόμο πειθαρχικές κυρώσεις-

(ε) τηρουμένων των δια του Συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας 
προβλεπομένων αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και της Αστυνομίας, να καταχωρεί κατηγορητήρια στο 
Δικαστήριο αναφορικά με τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο-
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(στ) να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία η οποία είναι συντελεστική ή 

συμφυής στην εκπλήρωση των ανατιθέμενων σε αυτό καθηκόντων. 

(2) Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διηνεκή 
διαδοχή και έχει όλες τις νομικές ιδιότητες ττου χαρακτηρίζουν τα νομικά πρόσωπα, 
έχει δική του επωνυμία και δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για σκοπούς 
εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων του να ενάγει και ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να 
μισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη 
ιδιοκτησία. 

(3) Το Συμβούλιο συγκροτείται αττό τον Πρόεδρο και άλλα έξι μέλη, ως 
ακολούθως: 

(α) Ο Πρόεδρος διορίζεται από τον Υπουργό, είναι δε πρόσωπο εγνωσμένου 
κύρους και ακεραιότητας και αδειούχος κτηματομεσίτης· 

(β) Μέλη του Συμβουλίου είναι -

(ί) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπος 

αυτού-

(ϋ) Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή 

εκπρόσωπος αυτού-

(ίίί) ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή 

εκπρόσωπος αυτού- και 

(ϊν) τρεις αδειούχοι κτηματομεσίτες, εκλεγόμενοι αττό συνέλευση όλων 

των αδειούχων κτηματομεσιτών, η οποία συγκαλείται για το σκοπό 

αυτό από το Συμβούλιο τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από τη λήξη της 

θητείας των απερχομένων αιρετών μελών. 

(4) Η θητεία του Προέδρου και των τριών αιρετών μελών του Συμβουλίου είναι 

τριετής: 
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Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη αττόφασή του, να 

τερματίσει το διορισμό του Προέδρου πριν από τη λήξη τη θητείας αυτού: 

Νοείται περαιτέρω ότι ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε από τα αιρετά μέλη του 
Συμβουλίου μπορεί, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας του, να υποβάλει 
γραπτώς την παραίτηση του στον Υπουργό προκειμένου περί του Προέδρου, ή 
στον Πρόεδρο προκειμένου περί οποιουδήποτε αιρετού μέλους. 

(5) Καμιά ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο ή 
υπάλληλο του Συμβουλίου για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του εν λόγω μέλους, 
αξιωματούχου ή υπαλλήλου που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια 
άσκησης από αυτόν των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, 
αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του. 

Κένωση 4.-(1) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου, η 
θέσεων στο κενωθείσα θέση πληρούται το συντομότερο δυνατό με νέο διορισμό, τηρουμένων 

Συμβούλιο. των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 3, για την 

εναπομείνασα περίοδο της θητείας του απερχομένου. 

(2) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση οποιουδήποτε από 
τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου, η κενωθείσα θέση πληρούται για την εναπομείνασα 
περίοδο θητείας από τον πρώτο επιλαχόντα κατά τις τελευταίες εκλογές της δυνάμει 
της υποπαραγράφου (ίν) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 
συγκαλούμενης συνέλευσης. 

(3) Το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε κενής 
θέσης, πλην εκείνης του Προέδρου, εφόσον ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών 
δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου αριθμού απαρτίας για τις συνεδριάσεις 
αυτού. 

Συνεδριάσεις του 5.-(1} Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος σε χρόνο και τόπο 

Συμβουλίου. που αυτός ήθελε επιλέξει σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη: 
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Νοείται ότι ο Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου οποτεδήποτε το 

ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστον μέλη. 

(2) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος, ή σε 

περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ένα άλλο μέλος που εκλέγεται από τα 

παρόντα μέλη για να προεδρεύσει της συνεδρίασης. 

(3) Κατά τις συνεδριάσεις" τηρούνται πρακτικά των διαδικασιών. Τα πρακτικά 
εγκρίνονται από το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίαση του, υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο, ή ανάλογα με την περίπτωση, τον προεδρεύοντα και αμέσως μόλις 
υπογραφούν γίνονται δεκτά σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία ως 
μαρτυρία χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω απόδειξη. 

(4) Κατά τα λοιπά, το Συμβούλιο ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τα της 
εσωτερικής του διαδικασίας, περιλαμβανομένης της σύγκλησης και διεξαγωγής των 
συνεδριάσεων και της τήρησης των πρακτικών. 

Απαρτία και 
λήψη 

αποφάσεων. 

6.-(1) Τέσσερα τουλάχιστον παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία σε 

οποιαδήποτε συνεδρίαση. 

(2) Νόμιμα συγκαλούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οποία υπάρχει 
απαρτία είναι ικανή να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εργασία του Συμβουλίου και έχει 
και μπορεί να ασκεί κάθε εξουσία, αρμοδιότητα ή καθήκον ή λειτουργία που 
ανατίθεται στο Συμβούλιο με τον παρόντα Νόμο. 

(3) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως αυτή 
εκφραζεταί με ανάταση των χεριών των παρόντων στη συνεδρία μελών και, σε 
περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή, ανάλογα με την περίπτωση, το προεδρεύον 
μέλος διαθέτει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Αποχή από την ψηφοφορία θεωρείται 
αρνητική ψήφος. 
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Αποζημίωση 7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν για την εκτέλεση των 

μελών. καθηκόντων τους την εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο εγκεκριμένη 
αποζημίωση και/ή επίδομα. 

Σύσταση 

επιτροπών ή 

υπεπιτροπών. 

8.~(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να συστήνει από τα μέλη του ή από άλλα 
πρόσωπα τέτοιες επιτροπές ή υποεπιτροπές, είτε γενικού είτε ειδικού χαρακτήρα, 
όπως εκάατοτε ήθελε θεωρήσει αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ' αυτό 
εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα που ήθελε παραπέμψει σ' αυτές. 

(2) Το Συμβούλιο καθορίζει τη συγκρότηση και τη διαδικασία τέτοιων επιτροπών 
ή υποεπιτροπών, καθώς και τους όρους εντολής και το ύψος της ενδεχόμενης 
αποζημίωσης των μελών τους, αλλά σε καμιά περίπτωση ο καθορισμός αυτός δεν 
μπορεί να είναι ασυμβίβαστος ή αντίθετος με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

Γραφεία και 
υπάλληλοι του 
Συμβουλίου. 

9.-{1) Το Συμβούλιο διαθέτει γραφείο και υπηρεσία, τα οποία είναι αναγκαία για την 

εκπλήρωση των ανατιθεμένων σ'αυτό αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει το αναγκαίο για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων του υπαλληλικό προσωπικό και ασκεί σε αυτό το 
διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο. 

(3) Το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού, καθορίζει τη διάρθρωση των 
υπηρεσιών του και τον αριθμό των θέσεων, καταρτίζει σχέδια υπηρεσίας των 
θέσεων και καθορίζει το μισθό και τη μισθοδοτική κλίμακα της κάθε θέσης. 

ΜΕΡΟΣ HI 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ 

Τήρηση 

Μητρώου 

10.-(1) Το Συμβούλιο τηρεί μητρώο, καλούμενο «Μητρώο Κτηματομεσιτών», στο 

οποίο εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, το όνομα, η διεύθυνση και 
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Κτηματομεσιτών 

και Μητρώου 

Ασκουμένων 

Κτηματομεσιτών. 

τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει αναγκαία, σε σχέση 

με κάθε πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως κτηματομεσίτης δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 

Προσόντα για 
εγγραφή στο 
Μητρώο 
Κτηματομεσιτών. 

(2) Το Συμβούλιο τηρεί μητρώο, καλούμενο «Μητρώο Ασκουμένων 
Κτηματομεσιτών», στο οποίο εγγράφονται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, το 
όνομα, η διεύθυνση και τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε 
κρίνει αναγκαία, σε σχέση με κάθε πρόσωπο ττου εργοδοτείται σε αδειούχο 
κτηματομεσίτη ως ασκούμενος κτηματομεσίτης. 

(3) Οι καταχωρήσεις που γίνονται στα ανωτέρω Μητρώα μπορούν να 
αποδεικνύονται με πιστοποιημένα αντίγραφα, κατά τον τρόπο που ήθελε 
αποφασίσει το Συμβούλιο, τα δε αντίγραφα αυτά θα αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία 
σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία. 

(4) Το Συμβούλιο κατ' έτος εκδίδει και διανέμει, έναντι τέλους που ήθελε 
καθορίσει, πιστοποιημένα αντίγραφα των Μητρώων που αναφέρονται ανωτέρω, στα 
οποία αναγράφονται τα ονόματα των εγγεγραμμένων προσώπων κατ' αλφαβητική 
σειρά ως επίσης και τέτοια άλλα στοιχεία, όπως το Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει 
αναγκαία. 

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 

Μητρώο Κτηματομεσιτών -

(α) φυσικό πρόσωπο, το οποίο-

15, δύναται να εγγραφεί στο 

(ι) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους 

μέλους-

(ϋ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νομική 

ανικανότητα δυνάμει της νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης* 
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fiii) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή 
ηθική αισχρότητα ή, σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί, έχει 

70 του 1981 αποκατασταθεί με βάση τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως 

134 του 1988 Καταδικασθέντων Νόμου· 

228(1) του 2004. 

31{!) του 2008. (ίν) τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, έχει αποκτήσει αναγνωρισμένο 
δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης 
μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή 
ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε 
πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του 
αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου σε συναφή προς την άσκηση του 
επαγγέλματος του κτηματομεσίτη θέματα και έχει συμπληρώσει στη 
Δημοκρατία επαγγελματική άσκηση κτηματομεσίτη διάρκειας 
τουλάχιστον 12 μηνών, όντας εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Ασκουμένων Κτηματομεσιτών: 

Νοείται ότι ο κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου που 
αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός 
ακαδημαϊκού έτους στα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα 
υποπαράγραφο θεωρείται ότι κατέχει τα ακαδημαϊκά προσόντα που 
απαπούνται από την υποπαράγραφο αυτή· 

(ν) τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των 
Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, κατέχει επαρκείς γνώσεις 
αναφορικά με την κτηματική και πολεοδομική νομοθεσία της 
Δημοκρατίας αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του 
επαγγέλματος του κτηματομεσίτη: 

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης του προσόντος της 

παρούσας υποπαραγράφου, το Συμβούλιο οφείλει να υποβάλει τα 
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αιτούμενα την εγγραφή πρόσωπα σε γραπτές εξετάσεις-

(β) νομικό πρόσωπο, ήτοι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη ή 

ετερόρρυθμη εταιρεία, εφόσον -

(ϊ) έχει συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας η οποιουδήποτε 

άλλου κράτους μέλους· 

{ϋ} έχει εγγεγραμμένο γραφείο ή τόπο εργασίας στην Κύπρο· 

(ίϋ) δεν τελεί σε διαδικασία εκκαθάρισης ή διάλυσης. 

(2) Η εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών δυνάμει του 
εδαφίου (1) θα είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη εγγραφή και θα διενεργείται 
παράλληλα με την εγγραφή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που σχετίζεται με 
νομικό πρόσωπο. 

(3) Ανεξά ρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρόσωπο που δεν είναι 
πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, το οποίο είναι 
σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και έχει τη 
συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο, νοουμένου 
ότι πληροί όλες τις προς τούτο λοιπές προϋποθέσεις και απαιτήσεις του παρόντος 
Νόμου. 

Προσόντα για 
εγγραφή στο 
Μητρώο 
Ασκούμενων 
Κτηματομεσιτών. 

12.-(1) Δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασκούμενων Κτηματομεσιτών φυσικό 
πρόσωπο, το οποίο-

(ί) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους-
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(ϋ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα 

δυνάμει της νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης· 

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική 
αισχρότητα ή, σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί, έχει αποκατασταθεί 
με βάση τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων 
Νόμου-

(ίν) έχει αποφοιτήσει από αναγνωρισμένη στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε 

άλλο κράτος μέλος σχολή μέσης εκπαίδευσης-

(ν) εργοδοτείται σε γραφείο αδειούχου κτηματομεσίτη. 

(2) Αίτηση για εγγραφή ασκούμενου κτηματομεσίτη θα πρέπει να υποβάλλεται 
όχι αργότερα από 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης, σε δε 
διαφορετική περίπτωση η περίοδος άσκησης θα θεωρείται ότι άρχισε τριάντα 
ημέρες πριν από την υποβολή αίτησης εγγραφής δυνάμει του όρθρου αυτού, και η 
ημερομηνία αυτή θα καταχωρείται στο σχετ'κό πιστοποιητικό ως ημερομηνία 
έναρξης της άσκησης. 

Υποβολή και 13.-(1) (α) Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να εγγραφεί σε Μητρώο ως 
εξέταση κτηματομεσίτης ή ασκούμενος κτηματομεσίτης υποβάλλει στο 
αιτήσεων. Συμβούλιο γραπτή αίτηση στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο, 

συνοδευόμενη από τα αναγκαία αποδεικτικά της κατοχής των 
απαιτουμένων για την εγγραφή του προσόντων: 

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 

νόμου, η κατοχή του προσόντος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 

(iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 αποδεικνύεται 

μόνο με πρωτότυπα έγγραφα 

(β) σε περίπτωση που ο αιτητής δεν υποβάλει επαρκή αποδεικτικά για 
την κατοχή όλων των απαραίτητων για την εγγραφή του προσόντων, 
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το Συμβούλιο μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς τον αιτητή, να 
ζητήσει από αυτόν να παράσχει γραπτώς στο Συμβούλιο, μέσα σε 
τέτοια εύλογη προθεσμία που θέλει καθοριστεί στην ειδοποίηση, τα 
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που θα επιτρέψουν στο 
Συμβούλιο να εξετάσει την αίτηση. 

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής καταβάλλει το καθορισμένο τέλος για 

την εξέταση της αίτησης του, το οποίο ανεξάρτητα από την τύχη της αίτησης, δεν 

επιστρέφεται. 

(3) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής και απαντά 
ανάλογα στον αιτητή το συντομότερο δυνατό, παρέχοντας του ταυτόχρονα, σε 
περίπτωση απόρριψης τους συγκεκριμένους λόγους της απόρριψης. 

(4) Σε περίπτωση παράλειψης του αιτητή να παράσχει στο Συμβούλιο, μέσα στην 
προθεσμία που έχει ταχθεί, οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία ή πληροφορίες, το 
Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την αίτηση και για μόνο το λόγο αυτό. 

(5) Με την εγγραφή του στο σχετικό Μητρώο, το Συμβούλιο εκδίδει στον αιτητή 
πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το 
κατονομαζόμενο σ' αυτό πρόσωπο έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(6) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαγραφής από Μητρώο ή ανάκλησης της 
εγγραφής δυνάμει του άρθρου 14 ή 16, ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει 
υποχρέωση να επιστρέψει στο Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης σ' αυτόν της σχετικής απόφασης, το σχετικό 
πιστοποιητικό εγγραφής. 

(7) Κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής, ο οποίος παραλείπει, χωρίς οποιαδήποτε 

εύλογη αιτία, να συμμορφωθεί εμπρόθεσμα με την υποχρέωση του δυνάμει του 

εδαφίου (6), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ για κάθε ημέρα ή μέρος της 
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ημέρας κατά την οποία συνεχίστηκε πριν από την καταδίκη ή συνεχίζεται μετά την 

καταδίκη η παράλειψη συμμόρφωσης. 

Διαγραφή, 
ανάκληση ή 
διόρθωση 
εγγραφής ή 
επανεγγραφή. 

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο έχει εξουσία 

να αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, τη διαγραφή από το σχετικό Μητρώο, 

την ανάκληση ή τη διόρθωση εγγραφής οποιουδήποτε προσώπου που-

fa) αιτείται γραπτώς τη διαγραφή του ονόματος του από το σχετικό 
Μητρώο, ή 

(β) έχει εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο εσφαλμένα ή κατόπιν δόλιας 
ενέργειας ή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων ή παραστάσεων είτε του 
ιδίου είτε τρίτου προσώπου, ή 

(γ) απώλεσε οποιαδήποτε ιδιότητα, προσόν ή προϋπόθεση, η κατοχή των 
οποίων είναι απαραίτητη για την εγγραφή ή παραμονή του στο σχετικό 
Μητρώο, ή 

(δ) παρέλειψε μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής 
του στο σχετικό Μητρώο να αποταθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση 
ετήσιας άδειας δυνάμει του άρθρου 17 ή παρέλειψε να ανανεώσει αυτή 
μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτής, εκτός 
αν αυτός ειδοποιήσει γραπτώς το Συμβούλιο, εντός της πιο πάνω 
προθεσμίας, ότι προτίθεται να μην ανανεώσει την ετήσια άδεια του για 
το τρέχον έτος. 

(2) Πριν αποφασίσει τη διαγραφή, ανάκληση ή διόρθωση οποιασδήποτε 
εγγραφής στο σχετικό Μητρώο για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται 
στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο οφείλει να 
κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του αυτής στο επηρεαζόμενο 
πρόσωπο και να παράσχει σ' αυτό την ευκαιρία να υποβάλει γραπτώς μέσα σε 
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λογική προθεσμία όλες τις σχετικές ενστάσεις ή παραστάσεις τις οποίες αυτό 
επιθυμεί να υποβάλε! στο Συμβούλιο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), το όνομα 

οποιουδήποτε προσώπου Θεωρείται ότι διαγράφεται αυτοδικαίως από το σχετικό 

Μητρώο ταυτόχρονα με-

(α) την έκδοση από Δικαστήριο διατάγματος διαρκούς νοσηλείας δυνάμει 

77{Ι) του 1997 των διατάξεων του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου, 

49(1) του 2003 

26(1} του 2007-

(β) το Θάνατο του, ή 

(γ) την παράλειψη ανανέωσης της ετήσιας άδειας του για χρονικό διάστημα 
τριών διαδοχικών ετών, ανεξάρτητα από την παροχή ή μη σχετικής 
ειδοποίησης δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), ή 

(δ) την καταδίκη του για πειθαρχικό παράπτωμα δυνάμει του παρόντος 
Νόμου και την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής από το 
σχετικό Μητρώο. 

(4) Όταν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου το όνομα 
οποιουδήποτε προσώπου διαγράφεται προσηκόντως από το σχετικό Μητρώο, το 
Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει ότι το εν λόγω πρόσωπο δε δικαιούται να ζητήσει 
την επανεγγραφή του δυνάμει του παρόντος Νόμου για τόση ττερίοδο όπως το 
Συμβούλιο, με την ευκαιρία της διαγραφής, ήθελε καθορίσει. 

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο δύναται 

οποτεδήποτε κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, να αποφασίσει την 

επανεγγραφή του ονόματος του προσώπου αυτού στο σχετικό Μητρώο, ατελώς ή 

με την καταβολή του καθοριζομένου από το Συμβούλιο τέλους, νοουμένου ότι 

διαπιστώσει εκ νέου ότι ο αιτητής πληροί τα προσόντα εγγραφής δυνάμει του 
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παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι σε περίπτωση αίτησης για επανεγγραφή στο Μητρώο 

Κτηματομεσιτών υποβληθείσας εντός πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής, 

το Συμβούλιο θα δύναται να μην απαιτεί την εκ νέου επιτυχία του αιτούντος την 

επανεγγραφή σε γραπτές εξετάσεις. 

Προσωρινή και 
περιστασιακή 
παροχή 
υπηρεσιών στη 
Δημοκρατία από 
πρόσωπα 
εγκατεστημένα σε 
άλλο κράτος 
μέλος. 

15.-{1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο μετακινείται στην επικράτεια της Δημοκρατίας σε 
προσωρινή και περιστασιακή βάση προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του 
κτηματομεσίτη; 

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να αξιολογεί τον προσωρινό και περιστασιακό 
χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά περίπτωση και σε συνάρτηση με τη 
διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της 
συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών. 

(2) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μετακινείται στην επικράτεια της 

Δημοκρατίας σε προσωρινή και περιστασιακή βάση προκειμένου να ασκήσει το 

επάγγελμα του κτηματομεσίτη δύναται να παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη στη 

Δημοκρατία χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο, εφόσον-

(α) είναι πολίτης κράτους μέλους ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, 

έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους· 

(β) είναι νόμιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία 

και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, δε διαθέτει τόπο εργασίας 

εντός της Δημοκρατίας-
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(γ) ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ασκεί νόμιμα τις δραστηριότητες του 

κτηματομεσίτη στο κράτος μέλος εγκατάστασης του ή, σε περίπτωση 
που το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, ικανοποιήσει το 
Συμβούλιο ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης με πλήρη απασχόληση επί δύο 
τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών. 

(3) Κατά την πρώτη μετακίνηση του προσώπου που αναφέρεται στα 
προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου από άλλο κράτος μέλος στη 
Δημοκρατία για να παράσχει υπηρεσίες, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να 
ενημερώνει το Συμβούλιο με προηγούμενη γραπτή δήλωση του που υποβάλλεται 
με οποιοδήποτε μέσο, αναφορικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή 
ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική του ευθύνη στη Δημοκρατία. Η δήλωση αυτή ανανεώνεται ετησίως 
αν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή περιστασιακά υπηρεσίες στη 
Δημοκρατία κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους. 

(4) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής 
της κατάστασης, την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο 
(3) από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία για να παράσχει υπηρεσίες, το 
Συμβούλιο απαιτεί η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά-

(α) απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου-

(β) βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος 

για την άσκηση των δραστηριοτήτων του κτηματομεσίτη και ότι δεν του 

έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των 

δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης· 

(γ) αποδεικτικά των επαγγελματικών του προσόντων- ' 
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(δ) σε περίπτωση ττου το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δεν είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, 
αποδεικτικά ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη στο 
κράτος μέλος εγκατάστασης με πλήρη απασχόληση επί δυο 
τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών- και 

(ε) το σύνολο των πληροφοριών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 13 του 
περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου. 

(5) Η παροχή υπηρεσιών κτηματομεσίτη στη Δημοκρατία πραγματοποιείται με 
βάση τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους εγκατάστασης, ο οποίος 
αναγράφεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εγκατάστασης. 

(6) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη στη 
Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει να έχει ασφαλιστική κάλυψη που 
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, εκτός εάν έχει ισοδύναμη ασφαλιστική 
κάλυψη για επαγγελματική ευθύνη, παρεχόμενη από ασφαλιστική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει γ!α τη 
Δημοκρατία τους κινδύνους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, κα: 
υπόκειται στις διατάξεις των Μερών V, VI, VII και VIII του παρόντος Νόμου. 

Δημόσια τάξη 16.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15, το Συμβούλιο, με 

και δημόσια αιτιολογημένη απόφαση, η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, 
ασφάλεια. δύναται για συγκεκριμένους λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας που 

αφορούν το επηρεαζόμενο από την απόφαση πρόσωπο -

(α) να απορρίψει την αίτηση εγγραφής προσώπου στο Μητρώο 

Κτηματομεσιτών, ή 

(β) να διαγράψει πρόσωπο από το Μητρώο Κτηματομεσιτών, ή 

(γ) να απαγορεύσε; σε φυσικό πρόσωπο που είναι πολίτης κράτους μέλους ή 

σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας κράτους 
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μέλους να παρέχει υπηρεσίες ως κτηματομεσίτης στη Δημοκρατία. 

(2) Πριν λάβει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση, το Συμβούλιο οφείλει 
να κοινοποιήσει γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του αυτής στο επηρεαζόμενο 
πρόσωπο και να παράσχει σ' αυτό την ευκαιρία να υποβάλει γραπτώς μέσα σε 
λογική προθεσμία όλες τις σχετικές ενστάσεις ή παραστάσεις τις οποίες αυτό 
επιθυμεί να υποβάλει στο Συμβούλιο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Έκδοση ετήσιας 

άδειας. 

17.-(1) Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε εγγεγραμμένου στο σχετικό Μητρώο και 
καταβολής του καθορισμένου τέλους, το Συμβούλιο θα εκδίδει ετήσια άδεια άσκησης 
επαγγέλματος κτηματομεσίτη ή ασκούμενου κτηματομεσίτη, κατά περίπτωση, κατά 
τον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο. 

(2) Κάθε ετήσια άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου εκπνέει 
κανονικά, εκτός αν προηγουμένως αυτή ακυρωθεί ή ανασταλεί δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 18, την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους για το οποίο έχει εκδοθεί 
και μπορεί να ανανεώνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και η 
έκδοση της. 

Ακύρωση ή 18.-(1) Όταν οποτεδήποτε μετά την έκδοση ή ανανέωση της ετήσιας άδειας 

αναστολή άσκησης επαγγέλματος ο κάτοχος αυτής ήθελε για οποιοδήποτε λόγο διαγραφεί 

ετήσιας από το σχετικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14, η ετήσια άδεια του 
άδειας. διαγραφέντος κατόχου αυτής ακυρώνεται αυτοδικαίως. 

(2) Το Συμβούλιο δύναται στα πλαίσια άσκησης της πειθαρχικής του 
δικαιοδοσίας δυνάμει του Μέρους VI να προβαίνει σε ακύρωση ή αναστολή της 
ετήσιας αδείας άσκησης επαγγέλματος ως αποτέλεσμα επιβολής πειθαρχικής 
ποινής. 

(3) Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής της ισχύος οποιασδήποτε ετήσιας 
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άδειας δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2), ο κάτοχος αυτής υπέχει υποχρέωση 

επιστροφής της στο Συμβούλιο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σ' αυτόν της σχετικής απόφασης. 

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης χωρίς οποιαδήποτε εύλογη αιτία με την 

υποχρέωση που αναφέρεται στο εδάφιο (3) συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο 

με τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 13. 

Ασφαλιστική 19.-(1) Τηρουμένων των λοιπών απαιτήσεων και όρων που καθορίζονται στον 

κάλυψη. παρόντα Νόμο ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, κανένα 
πρόσωπο δεν ενεργεί ως κτηματομεσίτης εκτός αν έχει συνομολογηθεί μεταξύ 
αυτού και οποιουδήποτε αδειούχου ασφαλιστή ασφαλιστική σύμβαση, για την 
ασφαλιστική κάλυψη του κτηματομεσίτη για ποσό 200.000 ευρώ σε περίπτωση 
ευθύνης αυτού για καταβολή αποζημίωσης σε αγοραστή, λόγω παράβασης της 
νόμιμης υποχρέωσης του κτηματομεσίτη για πλήρη ενημέρωση του αγοραστή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και αντίγραφο αυτής κατατεθεί στο 
Συμβούλιο από τον ενδιαφερόμενο κτηματομεσίτη. Το πρωτότυπο ή πιστό 
αντίγραφο της ασφαλιστικής σύμβασης αναρτάται σε περίοπτο θέση του γραφείου 
του κτηματομεσίτη. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "αδειούχος ασφαλιστής" σημαίνει 
72 του 1984 τον ασφαλιστή ο οποίος δυνάμει του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου κατέχει 

114 του 1989 άδεια διεξαγωγής ασφαλιστικών εργασιών στον ασφαλιστικό κλάδο που σχετίζεται 
166 του 1990 με τη δυνάμει του εδαφίου (1) επιβαλλόμενη υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης. 

47{Ι) του 1998 
115(1) του 2001. 

ΜΕΡΟΣ V 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ 

Κτηματομεσίτης 

σε κτηματικές 

συναλλαγές. 

20.-(1) Η μεσολάβηση κτηματομεσίτη δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη 

κτηματικής συναλλαγής. 
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(2) Όταν σε οποιαδήποτε κτηματική συναλλαγή το πρόσωπο που μεσολαβεί είναι 
αδειούχος κτηματομεσίτης, αυτός δικαιούται να αξιώσει και εισπράξει την 
συμφωνηθείσα αμοιβή: 

Νοείται ότι εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, η συμφωνηθείσα αμοιβή θα 
ανέρχεται σε 3% επί της αξίας της κτηματικής συναλλαγής και θα είναι απαιτητή και 
πληρωτέα με την επίτευξη της κτηματικής συναλλαγής, ήτοι με την σύναψη της 
συμφωνίας πώλησης ή ενοικίασης. 

(3) Σε περίπτωση μη επίτευξης κτηματικής συναλλαγής για την οποία δεν υπέχει 
οποιαδήποτε ευθύνη ο κτηματομεσίτης, αυτός δικαιούται σε εύλογη αμοιβή, 
λαμβανομένων υπόψη του αναλωθέντος χρόνου και της δαπάνης αυτού. 

(4) Αδειούχος κτηματομεσίτης δεν δικαιούται να μεσολαβεί για κτηματική 
συναλλαγή όταν έχει συμφέρον επί του ακινήτου ττου αποτελεί το αντικείμενο της 
συναλλαγής παρά μόνο εάν ενημερώσει γραπτώς τον αγοραστή για το συμφέρον 
αυτό: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση αδειούχου κτηματομεσίτη που είναι φυσικό πρόσωπο, 
συμφέρον θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο κτηματομεσίτης ή συγγενικό του πρόσωπο, 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο 
συμφέρον επί του οικείου ακινήτου: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αδειούχου κτηματομεσίτη που είναι νομικό 

πρόσωπο, συμφέρον θεωρείται ότι υπάρχει όταν το εν λόγω νομικό πρόσωπο, ή 

σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας, μέτοχος, συνεταίρος ή άλλος αξιωματούχος 

του εν λόγιο νομικού προσώπου ή συγγενικό αυτών πρόσωπο, εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο συμφέρον επί 

του οικείου ακινήτου. 

(5) Όταν μετά από επίτευξη κτηματικής συναλλαγής που έχει επιτευχθεί με τη 

μεσολάβηση τρίτου προσώπου ακολουθεί μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου, κατά 
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τη μεταβίβαση του ακινήτου oi ενδιαφερόμενοι υπέχουν υποχρέωση να αναφέρουν 

στη σχετική δήλωση μεταβίβασης το όνομα και τη διεύθυνση του μεσολαβήσαντος 

προσώπου, καθώς και το ποσό της πληρωθείσας αμοιβής. 

(6) Πρόσωπο που έχει εισπράξει οποιαδήποτε αμοιβή που αναφέρεται στο 
προηγούμενο εδάφιο, υποχρεούται όπως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
είσπραξης να καταθέσει ποσό που ισοδυναμεί με 2/10000 επί του ποσού της 
δήλωσης μεταβίβασης στο ταμείο του Συμβουλίου: 

Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης, το Συμβούλιο θα δύναται να ανακτά το εν 
λόγω ποσό πλέον τόκο προς 8% από την ημερομηνία που η πληρωμή του κατέστη 
απαιτητή ως αστικό χρέος. 

(7) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις δυνάμει των 
εδαφίων (5) και (6) υποχρεώσεις, ή συμμορφούμενο με αυτές, παρέχει εν γνώσει 
του οποιαδήποτε ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή μέχρι 
χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

Υποχρέωση 
ενημέρωσης για 
φυσικά και νομικά 
χαρακτηριστικά 
κτηματικής 
συναλλαγής. 

21. Κτηματομεσίτης, ανεξάρτητα αν ενεργεί κατ' εντολή του πωλητή ή του αγοραστή, 
οφείλει να ενημερώνει τον προτιθέμενο αγοραστή ακινήτου για όλα τα στοιχεία που 
σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση του ακινήτου, τα εμπράγματα δικαιώματα που 
βαρύνουν αυτό, καθώς και για οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς που έχουν 
επιβληθεί στο ακίνητο δυνάμει νομοθετικής, δικαστικής, διοικητικής ή άλλης 
κυβερνητικής πράξης ή απόφασης: 

Νοείται ότι κτηματομεσίτης δε θα θεωρείται ότι παραβιάζει την πιο πάνω 

υποχρέωση του, αν

ία) η παράλειψη ενημέρωσης για οποιαδήποτε στοιχεία οφείλεται σε λόγους 

που βρίσκονται πέραν της βούλησης του ή του ελέγχου που υποχρεούται να 

διενεργεί στα πλαίσια της συνήθους άσκησης του επαγγέλματος του, και 
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(β) ο κτηματομεσίτης ενημερώνει εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν από την 
επίτευξη της κτηματικής συναλλαγής τα ενδιαφερόμενα μέρη για την 
αδυναμία του αυτή. 

Δικαίωμα 22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κτηματομεσίτης 
αδειούχου δυνατοί, στα πλαίσια αναλαμβανόμενης μεσολάβησης για κτηματική συναλλαγή, να 

κτηματομεσίτη για διατυπώνει τη γνώμη του ως προς την αξία της εν λόγω κτηματικής συναλλαγής, 
διατύπωση εφόσον αυτό ζητηθεί είτε από τον πωλητή είτε από τον αγοραστή. 

γνώμης για την 

αξία κτηματικής 

συναλλαγής. 

Στοιχεία 23. Κάθε αδειούχος κτηματομεσίτης οφείλει σε κάθε έγγραφο ή διαφήμιση που 

κτηματομεσίτη σε χρησιμοποιεί στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος του να αναγράφει ή αναφέρει 
έγγραφα και τη φράση "αδειούχος κτηματομεσίτης", ακολουθούμενη από τον αριθμό εγγραφής 

διαφημίσεις. και τον αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Διατήρηση 
γραφείου από 
κτηματομεσίτη. 

24. Κάθε αδειούχος κτηματομεσίτης οφείλει να διατηρεί γραφείο με κατάλληλη 
επίπλωση και εξοπλισμό και να έχει αναρτημένα σε περίοπτη θέση το πιστοποιητικό 
εγγραφής και την άδεια του και στην πρόσοψη του γραφείου να αναγράφει ευκρινώς 
το όνομα και τις λέξεις "αδειούχος κτηματομεσίτης", τον αριθμό εγγραφής στο 
Μητρώο Κτηματομεσιτών και, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί εμπορική επωνυμία 
στο Συμβούλιο, την εν λόγω εμπορική επωνυμία. 

Ευθύνη ενός 25.-(1) Κανένα γραφείο δε δύναται να λειτουργεί στη Δημοκρατία και να παρέχονται 

αδειούχου από αυτό υπηρεσίες κτηματομεσίτη παρά μόνο εάν αδειούχος κτηματομεσίτης έχει 

κτηματομεσίτη για την υποχρέωση να μεριμνά στο εν λόγω γραφείο για την τήρηση των διατάξεων του 

τη λειτουργία παρόντος Νόμου, 

κάθε γραφείου. 

(2) Ο ιδιοκτήτης γραφείου που λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του 

εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση πρώτης 

καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3.500 ευρώ, στη δε 
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περίπτωση δεύτερης καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνε! τους 
δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ ή και στις 
δύο αυτές ποινές. 

Ψευδείς ή 
ανακριβείς 
δηλώσεις ή 
παραστάσεις. 

26.-(1) Κτηματομεσίτης ο οποίος, σε οποιαδήποτε ειδοποίηση, διαφήμιση ή 
έγγραφο ή σε οποιαδήποτε πινακίδα αναρτημένη στην πρόσοψη ή εντός του 
γραφείου του, περιγράφει τον εαυτό του ψευδώς ή ανακριβώς ή μεταχειρίζεται 
όνομα ή επωνυμία διαφορετικά εκείνου με το οποίο είναι εγγεγραμμένος στο 
Μητρώο Κτηματομεσιτών ή παριστά ανακριβώς ότι κατέχει οποιοδήποτε δίπλωμα ή 
πτυχίο ή οποιαδήποτε ειδικότητα ή ειδικά προσόντα σχετικά με ακίνητα ή κτηματικές 
συναλλαγές, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, 
υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 33. 

(2) Πρόσωπο το οποίο, με έγγραφο, διαφήμιση ή κάθε άλλη πράξη ή 
παράλειψη του, παραπλανεί ως προς την ταυτότητα του αδειούχου κτηματομεσίτη 
που μεσολαβεί για συγκεκριμένη κτηματική συναλλαγή είναι ένοχο αδικήματος και, 
σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (4) 
του άρθρου 33. 

Ακυρότητα 27. Κάθε συμφωνία, γραπτή ή προφορική, η οποία αφορά σε ανάθεση της 

συμβάσεων. εκτέλεσης κτηματομεσιτείας σε μη εγγεγραμμένο κτηματομεσίτη ή εγγεγραμμένο 

αλλά μη κάτοχο ισχύουσας ετήσιας άδειας ή παροχέα υπηρεσιών που δεν ενεργεί 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, είναι 

άκυρη. 

ΜΕΡΟΣ VI 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Πειθαρχικά 

παραπτώματα. 

28.-(1) Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα και 

υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Συμβουλίου αν-

(α) διαπράξει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή 

ηθική αισχρότητα, ή 
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(β) έχει επιτύχει την εγγραφή του στο Μητρώο Κτηματομεσιτών ή έχει 
εξασφαλίσει ετήσια άδεια με τη χρήση ψευδών ή δόλιων παραστάσεων ή 
δηλώσεων, ή 

(γ) έχει ενεργήσει ή παραλείψει οτιδήποτε με τρόπο που ισοδυναμεί με 

παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις 
κτηματομεσίτη, ή 

(δ) κατά την άσκηση του επαγγέλματος του επιδεικνύει διαγωγή ανέντιμη ή 

επονείδιστη ή οποιοδήποτε άλλη διαγωγή ή συμπεριφορά ανάρμοστη ή 
ασυμβίβαστη με το επάγγελμα, του ή υποβιβάζει το κύρος και την 
υπόληψη του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη, ή 

(ε) υττοβοηθεί ή υποθάλπει εικονική διενέργεια κτηματομεσιτικής εργασίας. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "καθήκοντα και υποχρεώσεις 
κτηματομεσίτη" περιλαμβάνει κάθε καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται σε 
κτηματομεσίτη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 
εκδιδομένων κανονισμών ή οποιασδήποτε άλλης σε ισχύ νομοθετικής διάταξης. 

Πειθαρχικές 29.-(1) Οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν, από το 

κυρώσεις. Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(α) επίπληξη· 

(β) χρηματική κύρωση που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ-

(γ) αναστολή της ετήσιας άδειας που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη-

(δ) διαγραφή του ονόματος του κτηματομεσίτη από το Μητρώο 

Κτηματομεσιτών. 
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(2) Για το Ιδιο πειθαρχικό παράπτωμα δεν επιβάλλονται περισσότερες από μια 
πειθαρχικές κυρώσεις: 

Νοείται ότι η κύρωση της επίπληξης μπορεί να επιβληθεί μαζί με οποιαδήποτε 
άλλη κύρωση που προβλέπεται στο εδάφιο {1}: 

Νοείται περαιτέρω ότι οι δυνάμει του εδαφίου (1) πειθαρχικές κυρώσεις 
μπορούν να επιβάλλονται σε συνδυασμό με την επιβολή υποχρέωσης πληρωμής 
των εξόδων των σχετικών με την ενώπιον του Συμβουλίου διαδικασία. 

(3) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος κτηματομεσίτη από το Μητρώο 
Κτηματομεσιτών ως αποτέλεσμα πειθαρχικής κύρωσης που επιβλήθηκε δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, ο διαγραφόμενος κτηματομεσίτης στερείται του δικαιώματος 
επανεγγραφής για τόση χρονική περίοδο όπως το Συμβούλιο ήθελε καθορίσει με 
την απόφαση για διαγραφή. 

Έρευνα 30.-{1) Όταν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποπέσει 

πειθαρχικών στην αντίληψη του ότι εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης δυνατόν να έχει διαπράξει 
παραπτωμάτων. οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα αττό τα αναφερόμενο στο εδάφιο (') του 

άρθρου 28, τότε το Συμβούλιο μεριμνά αμέσως όπως διεξαχθεί έρευνα σύμφωνα με 
διαδικασία που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Όταν από την έρευνα που έχει διεξαχθεί δυνάμει του εδαφίου (1) αποδειχθεί 
εκ πρώτης όψεως η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, ο επηρεαζόμενος 
εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης πληροφορείται γραπτώς γρα την εναντίον του 
υπόθεση καί παρέχεται σ' αυτόν ευκαιρία να ακουστεί είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω δικηγόρου. 

(3) Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται σύμφωνα με διαδικασία η οποία 

καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(4) Το Συμβούλιο με την απόφαση του μπορεί είτε να βρει τον ενδιαφερόμενο 
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εγγεγραμμένο κτηματομεσίτη ένοχο όλων ή οποιωνδήποτε από τα πειθαρχικά 
παραπτώματα για τα οποία κατηγορείται και να του επίβάλει οποιαδήποτε από τις 
πειθαρχικές κυρώσεις την οποία θα δικαιολογούσαν οι περιστάσεις της υπόθεσης ή 
να τον απαλλάξει από την κατηγορία. Οι αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου 
ανακοινώνονται στον τύπο. 

(5) Κάθε πρόσωπο, εκτός του κατηγορουμένου, περιλαμβανομένου 
οποιουδήποτε εγγεγραμμένου κτηματομεσίτη, το οποίο καλείται αρμοδίως να 
εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου και παραλείπει χωρίς αιτία να προσέλθει κατά 
το χρόνο και στον τόπο που αναφέρεται στην κλήση ή κατά τη διάρκεια της 
ακρόασης της υπόθεσης ή το οποίο αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε νόμιμα 
τιθέμενη ερώτηση, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ. 

Σχέση ποινικής 31 .-(1) Όταν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον εγγεγραμμένου κτηματομεσίτη, καμιά 
και πειθαρχικής πειθαρχική δίωξη δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή συνεχιστεί εναντίον του για λόγους 
δίωξης. που σχετίζονται με την ποινική δίωξη μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος. 

(2) Εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης που διώκεται για ποινικό αδίκημα και που 
τελικά αθωώνεται, δεν επιτρέπεται να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, 
μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που προκύπτει από τη 
διαγωγή του, η οποία σχετίζεται με την ποινική δίωξη, αλλά δεν εγείρει το ίδιο 
επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη. 

(3) Όταν εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, το 

οποίο, κατά την κρίση του Συμβουλίου, ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική 

αισχρότητα, είτε η καταδίκη αυτή επικυρωθεί ύστερα από έφεση είτε δεν ασκηθεί 

κατ' αυτής έφεση, το Συμβούλιο λαμβάνει το γρηγορότερο αντίγραφο των 

πρακτικών της διαδικασίας του εκδικάσαντος την υπόθεση ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, την έφεση δικαστηρίου και χωρίς περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης 

προβαίνει στην επιβολή της πειθαρχικής κύρωσης της διαγραφής του ονόματος του 

από το Μητρώο. 



434 

Πειθαρχικές 
διατάξεις για 
παροχείς 
υπηρεσιών. 

32.-(1) Πρόσωπο που, σε προσωρινή και περιστασιακή βάση, παρέχει υπηρεσίες 
στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υπόκειται κατ' 
αναλογία στις διατάξεις του παρόντος Μέρους. 

(2) Πα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αντί της πειθαρχικής 
κύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 29, το 
Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει απαγόρευση παροχής υπηρεσιών στη Δημοκρατία 
για διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

ΜΕΡΟΣ VII 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αδικήματα. 33.-(1) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται-

(α) να ασκεί το επάγγελμα του κτηματομεσίτη ή με οποιοδήποτε τρόπο να 
ενεργεί ως κτηματομεσίτης 

(β) να προβάλλεται ή διαφημίζεται ως κτηματομεσίτης ή να επαγγέλλεται με 
οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο στον οποίο περιέχονται οι λέξεις 
"κτηματομεσίτης", "κτηματομεσιτικοί σύμβουλοι", "κτηματομεσιτικές 
επιχειρήσεις" ή "κτηματομεσιτεία" ή άλλες ταυτόσημες ή παρόμοιες 
φράσεις ή λέξεις σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
αφήνει να νοηθεί ότι πραγματοποιεί κτηματομεσιτεία 

{γ} να διενεργεί ξεναγήσεις οποιουδήποτε προσώπου που επιθυμεί την 

αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία 

κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του ή στο 

όνομα συγγενικού του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας προσώπου μέχρι 

δευτέρου βαθμού ή στο όνομα προσώπου για τη διαχείριση της 

περιουσίας του οποίου κατέχει γενικό πληρεξούσιο ή στο όνομα εταιρείας 

της οποίας είναι διευθυντής, εκτελεστικός σύμβουλος ή υπάλληλος 
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(δ) να διαφημίζει ή προβάλλει ή προτείνε! οποιαδήποτε κτηματική αγορά ή 
πώληση ή άλλη κτηματική συναλλαγή αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία, η 
οττοία κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του ή 
στο όνομα συγγενικού του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας προσώπου μέχρι 
δευτέρου βαθμού ή στο όνομα προσώπου για τη διαχείριση της 
περιουσίας του οποίου κατέχει γενικό πληρεξούσιο ή στο όνομα εταιρείας 
της οποίας είναι διευθυντής, εκτελεστικός σύμβουλος ή υπάλληλος 

(ε) εν γνώσει του να δημοσιεύει ή διευθετεί τη δημοσίευση διαφημίσεων στις 

οποίες δεν αναγράφονται κατά τρόπο σαφή και πλήρη το όνομα και 

στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη της κατά τον ουσιώδη χρόνο 

(στ) να αξιώνει ή εισπράττει ή αποκτά δικαιώματα δυνάμει σύμβασης 
αναφορικά με οποιαδήποτε αμοιβή αναφορικά με υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν ή θα παρασχεθούν και έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, με 
την εργασία του κτηματομεσίτη 

εκτός εάν το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης και κατέχει 
ισχύουσα ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος που εκδίδεται δυνάμει του 
άρθρου 17 ή εμπίπτει εντός των προνοιών του άρθρου 15 και δεν του έχει επιβληθεί 
απαγόρευση δυνάμει του άρθρου 16. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν αποτελεί άσκηση του 

επαγγέλματος του κτηματομεσίτη ή άλλως πως πραγματοποίηση κτηματομεσιτείας: 

(α) Η διαφήμιση, προβολή ή πρόταση από επιχειρηματία ανάπτυξης γης και 

οικοδομών οποιασδήποτε κτηματικής αγοράς ή πώλησης ή άλλη 

κτηματική συναλλαγή αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελεί 

προϊόν επιχειρηματικής του δραστηριότητας που προέκυψε μετά από 

σύμβαση αντιπαροχής με τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ακινήτου-

(β) οποιαδήποτε ενέργεια που γίνεται δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου ή 
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από διαχειριστή/παραλήπτη, προσωρινό διαχειριστή ή εκκαθαριστή 

εταιρείας ή από διαχειριστή ή παραλήπτη προσώπου που τελεί υπό 

πτώχευση· 

(γ) οποιαδήποτε ενέργεια που γίνεται από ασκούμενο κτηματομεσίτη ή από 
υπάλληλο αδειούχου κτηματομεσίτη με οδηγίες του αδειούχου 
κτηματομεσίτη στον οποίο εργοδοτείται. 

(3) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) 
είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(4) Ανεξάρτητα αττό τις διατάξεις του εδαφίου (3), πρόσωπο το οποίο παραβαίνει 
ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαγόρευση, καθήκον ή 
υποχρέωση που επιβάλλεται από ή δυνάμει οποιασδήποτε από τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών διαπράττει 
αδίκημα και υπόκειται, αν δεν προβλέπεται ειδικά άλλη ποινή, σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ και, σε περίπτωση συνεχιζόμενου 
αδικήματος, σε πρόσθετη χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τριανταπέντε 
ευρώ για κάθε ημέρα ή μέρος της ημέρας κατά την οποία η παράβαση ή η 
παράλειψη συνεχίζεται μετά τη διάπραξη του αδικήματος. 

(5) Όταν διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, θεωρείται ότι συμμετείχε στη διάπραξη και 
ότι είναι ένοχος αυτού και μπορεί να διωχθεί, να δικαστεί και να τιμωρηθεί ανάλογα, 
το καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα-

(α) κάθε πρόσωπο το οποίο πράγματι διενεργεί την πράξη ή παράλειψη η οποία 
συνιστά το ποινικό αδίκημα 

(β) κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί ή παραλείπει να πράξει κάτι με σκοπό να 

καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος από άλλο ή να 
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παράσχει συνδρομή στη διάπραξη του αδικήματος από άλλο 

(γ) κάθε πρόσωπο το οποίο προάγει, παρέχει συνδρομή σε άλλο ή παρακινεί 
αυτό στη διάπραξη του αδικήματος 

(δ) κάθε πρόσωπο το οποίο ζητεί από άλλο ή διεγείρει ή προσπαθεί να πείσει 
άλλο πρόσωπο να διαπράξει το ποινικό αδίκημα 

(ε) κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδήποτε πράξη προπαρασκευαστική 
στη διάπραξη του ποινικού αδικήματος. 

(6) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
κάθε διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου 
ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια 
ιδιότητα, το οποίο εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την 
παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα, το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό 
πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος αυτού και σε περίπτωση καταδίκης του 
υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόμος για το συγκεκριμένο αδίκημα. 

Διάταγμα 34.-(1) Κατόπιν μονομερούς (ex parte) αίτησης που υποβάλλεται από το Συμβούλιο 

αναστολής σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώριση κατηγορητηρίου σε Δικαστήριο 
παράνομης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του άρθρου 39, το 

δραστηριότητας. Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας κτηματομεσιτείας από 

οποιοδήποτε κατηγορούμενο, ως επίσης και διάταγμα αναστολής της λειτουργίας 

οποιουδήποτε γραφείου ή υποστατικού που συνδέεται με το εκδικαζόμενο αδίκημα, 

αφού ικανοποιηθεί ότι-

(α) το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά σε αδικήματα του παρόντος 

Νόμου και 

(β) υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που να συνδέει συγκεκριμένο 

γραφείο ή υποστατικό με το εκδικαζόμενο αδίκημα: 
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Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών ή 
άλλης πρακτικής, για την έκδοση των αναφερόμενων διαταγμάτων δεν απαιτείται η 
συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή η συνδρομή επειγουσών 
περιστάσεων: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε ότι αφορά τον τύπο (form) της αίτησης, ακολουθούνται 

οι διατάξεις των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν ενδιάμεσες μονομερείς 

(ex parte) αιτήσεις. 

(2) Επιπρόσθετα με την επιβολή της ποινής και αφού λάβει υπόψη του κατά 
πόσο υπάρχει εύλογος κίνδυνος τέλεσης νέου αδικήματος στο μέλλον, το 
Δικαστήριο ενώπιον του οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για το αδίκημα που 
προβλέπεται στον παρόντα Νόμο μπορεί να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο-

(α) να διακόψει ή αναστείλει οποιεσδήποτε ενέργειες ή πρακτικές που 
σχετίζονται με το ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί-

(β) να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε γραφείο ή υποστατικό σε 
σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει 
καταδικαστεί, 

αμέσως ή εντός τέτοιας προθεσμίας και κάτω από τέτοιους όρους όπως το 
δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγμα, με σκοπό 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 
δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών. 

(3) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του παρόντος 

άρθρου και το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τέτοιο διάταγμα μέσα 

στη χρονική περίοδο που τυχόν καθορίζεται σ' αυτό, είναι ένοχο ποινικού 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα δύο έτη. 

Χρηματικές 35. Όλες οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε σχέση με οποιαδήποτε ποινικά 



ποινές 

περιέρχονται 

στο Συμβούλιο. 
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αδικήματα δυνάμει του παρόντος Νόμου, με την επιβολή τους από το Δικαστήριο 

περιέρχονται στο Συμβούλιο και καταβάλλονται στο ταμείο του μόλις εισπραχθούν. 

ΜΕΡΟΣ VIII 
ΔΙΟΙΚΗΤίΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Διορισμός 
Επιθεωρητών, 
καθήκοντα και 
ευθύνες αυτών. 

36.-{1) Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε επιτροπή, μέλος, λειτουργό ή 

λειτουργούς του (στο εξής αναφερόμενοι ως "Επιθεωρητές") το καθήκον του 

ελέγχου της συμμόρφωσης ή εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών. 

(2) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Επιθεωρητή περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα: 

(α) τη διερεύνηση, λήψη καταθέσεων και εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης 

μαρτυρίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση ποινικών ή πειθαρχικών 

παραβάσεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 

κανονισμών 

(β) την υποχρέωση να εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστηρίων 
ή του Συμβουλίου κατά την εκδίκαση ποινικών ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, πειθαρχικών παραβάσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 
των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών 

(γ) τη διενέργεια κάθε άλλης προπαρασκευαστικής πράξης, που κρίνεται 

αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νομικών μέτρων 

εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει 

να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 

αυτού εκδιδομένων κανονισμών. 

Εξουσία εισόδου 37.-(1) Επιθεωρητής, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων και ευθυνών του 

για σκοπούς δυνάμει του άρθρου 36, έχει εξουσία, σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα και 
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ελέγχου. επιδεικνύοντας το έγγραφο της εξουσιοδότησης του, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε 
υποστατικό εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, το οποίο πίστευε* 
εύλογα ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος του 
κτηματομεσίτη, και να απαιτεί από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο το οποίο φαίνεται να 
έχει την εποπτεία ή τον έλεγχο του υποστατικού την παρουσίαση οποιωνδήποτε 
εγγράφων, καθώς και την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών που κρίνονται 
αναγκαίες για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. 

(2) Όταν από την επιθεώρηση δυνάμει του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής 
σχηματίσει εύλογη πεποίθηση ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, τότε αυτός μπορεί να κατάσχει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλη 
μαρτυρία ή να πάρει αντίγραφα αυτών αν πιστεύει ότι μπορούν να χρειαστούν για 
αποδεικτικούς σκοπούς σε μελλοντική ποινική διαδικασία. 

Δικαστικό 

ένταλμα 
έρευνας. 

Κεφ. 155. 
93 του 1972 

2 του 1975 
12 του 1975 

41 του 1978 
162 του 1989 

142 του 1991 

9 του 1992 

10(1) του 1996 
89(1) του 1997 

54(!)του 1998 

96(Ι)του 1998 
14(1) του 2001 

185(1) του 2003 

219(1) του 2004 

38.-(1) Τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών για την έκδοση και εκτέλεση 
δικαστικών ενταλμάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, 
Δικαστήριο με βάση ένορκη καταγγελία-
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3(1} του 2009. 
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(α) αφού ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιμος λόγος να πιστεύει-

(i) ότι οποιαδήποτε αντικείμενα, βιβλία ή έγγραφα, τα οποία 
Επιθεωρητής έχει εξουσία δυνάμει του άρθρου 37 να επιθεωρεί, 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά και ότι η επιθεώρηση τους 
είναι πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη 
αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου' ή 

(ϋ) ότι έχει διαπραχθεί ή είναι εν τω πράττεσθαι ή πρόκειται να 
διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου σε οποιαδήποτε 
υποστατικά' και 

(β) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι η είσοδος στα υποστατικά έχει εμποδισθεί 
ή είναι πιθανόν να εμποδισθεί, 

δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα που να επιτρέπει στον Επιθεωρητή να 

εισέλθει στα υποστατικά, ασκώντας και βία αν παραστεί ανάγκη. 

{2) Επιθεωρητής που εισέρχεται σε υποστατικά δυνάμει του παρόντος άρθρου 
μπορεί να έχει μαζί του ή συνοδεύεται από τέτοια άλλα πρόσωπα, 
περιλαμβανομένων αστυνομικών οργάνων, ή τέτοιο εξοπλισμό που αυτός θέλει 
θεωρήσει απαραίτητα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Παρακώλυση 39.-(1) Πρόσωπο το οποίο-
εντεταλμένου 

Επιθεωρητή. 

(α) εσκεμμένα παρακωλύει Επιθεωρητή από του να ενεργήσει σύμφωνα με 

τον παρόντα Νόμο, ή 
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(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που 

του απευθύνει δικαιωματικά ο Επιθεωρητής δυνάμει του άρθρου 37, ή 

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω Επιθεωρητή 
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελε 
ζητήσει αυτός κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του άρθρου 
37, 

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες 
ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(2) Πρόσωπο το οποίο, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία που του ζητήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 37, προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή δήλωση, διαπράττει 
αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(3) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται αδίκημα δυνάμει του εδαφίου 
(1) ή (2) του παρόντος άρθρου, μπορεί, επιπρόσθετα με την επιβαλλόμενη ποινή, 
να διατάξει τον καταδικασθέντα να καταβάλει στο Συμβούλιο τέτοιο άλλο ποσό υπό 
μορφή αποζημίωσης για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της 
διάπραξης των αδικημάτων αυτών, όπως το Δικαστήριο ήθελε κρίνει δίκαιο. 

(4) Ουδεμία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 37 μπορεί να ερμηνευτεί 
ότι επιβάλλει σε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ' οποιαδήποτε ερώτηση 
ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία θα μπορούσε να 
αυτοενοχοποιηθεί. 

Οικονομική 40.-{1) Το Συμβούλιο διατηρεί ταμείο στο οποίο κατατίθενται όλα τα έσοδα και 

αυτάρκεια και λοιποί πόροι αυτού, από το οποίο θα καταβάλλονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας 
ταμείο του αυτού. 
Συμβουλίου. 
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(2) Το Συμβούλιο μεριμνά και διαχειρίζεται το ταμείο κατά τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η κατά το δυνατό μεγαλύτερη οικονομική αυτάρκεια και 

αυτοχρηματοδότηση του. 

(3) Το Συμβούλιο διορίζει εγκεκριμένο ελεγκτή ή ελεγκτές για τον έλεγχο των 
λογαριασμών του ταμείου, οι δε εξελεγμένοι λογαριασμοί του υποβάλλονται κατ' 
έτος στον Υπουργό για τις παρατηρήσεις του. 

Πόροι του 

ταμείου. 

41. Τα έσοδα και λοιποί πόροι του ταμείου μπορούν να προέρχονται από-

(α) τα τέλη που επιβάλλονται και εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών 

(β) *ις χρηματικές ποινές ή κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ποινικής ή 

πειθαρχικής καταδίκης-

{γ} οποιεσδήποτε δωρεές, εισφορές ή άλλες χορηγίες που γίνονται οικειοθελώς 

προς όφελος του ταμείου- και 

(δ) πωλήσεις διαφόρων εντύπων που εκδίδει κατά καιρούς το Συμβούλιο. 

Έκδοση 42.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να 

κανονισμών. εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 

καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι 

κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να προβλέπουν 

για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) τον καθορισμό των τελών οποιασδήποτε δυνάμει του παρόντος Νόμου 
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προβλεπόμενης αίτησης, εξέτασης, εγγραφής στο Μητρώο 

Κτηματομεσιτών και στο Μητρώο Ασκουμένων Κτηματομεσιτών ή 

έκδοσης ή ανανέωσης άδειας· 

(β) τον καθορισμό ανώτατου ή κατώτατου ποσοστού προμήθειας την οποία 
δικαιούνται ελλείψει γραπτής συμφωνίας μεταξύ των μερών, να 
εισπράττουν οι κτηματομεσίτες, καθώς και του προσώπου από το οποίο 
η εν λόγω προμήθεια πρέπει να καταβάλλεται· 

(γ) τον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων που απαιτούνται ή 
επιτρέπονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και τον καθορισμό 
της εξεταστέας ύλης σ' αυτές-

(δ) τους ειδικότερους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από 
τους εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος1 

(ε) τη διαδικασία έρευνας και εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωμάτων 

(στ) τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου, 
περιλαμβανομένων των σχεδίων υπηρεσίας, των σχεδίων συντάξεων και 
των σχεδίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης* 

(ζ) τον καθορισμό των συναφών προς την άσκηση του επαγγέλματος του 
κτηματομεσίτη θεμάτων. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) κατατίθενται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων προς έγκριση. 

(4) Ουδεμία πρόνοια του παρόντος Νόμου δύναται να ερμηνευθεί ως 

περιορίζουσα τις εξουσίες ή αρμοδιότητες του Συμβουλίου λόγω μη έκδοσης 

σχετικών κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
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ΜΕΡΟΣ IX 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Καταργήσεις και 43.-(1) Οι περί Κτηματομεσιτών Νόμοι του 2004 και 2007 καταργούνται, 

επιφυλάξεις. 

273(1) του 2004 

118(1) του 2007. 

(2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί Κτηματομεσιτών Νόμων του 2004 

και 2007 (στο εξής αναφερόμενοι ως οί καταργηθέντες νόμοι)-

(α) οποιοιδήποτε κανονισμοί, διατάγματα ή άλλες κανονιστικές πράξεις, που 
έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν 
αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται 
ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να 
ισχύουν, εκτός στην έκταση ττου αντιφάσκουν με τον παρόντα Νόμο, 
μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν 

(β) οποιαδήποτε εγγραφή κτηματομεσίτη, πιστοποιητικό εγγραφής ή ετήσια 
άδεια που έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που 
ήταν έγκυρη και ισχυρή αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, θα θεωρείται ότι έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των 
αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσει να είναι 
έγκυρη κα! ισχυρή, εκτός αν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου' 

(γ) το δυνάμει των καταργηθέντων νόμων υφιστάμενο αμέσως πριν από την 

έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου Συμβούλιο Εγγραφής 

Κτηματομεσιτών, θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητες 

και τα καθήκοντα του Συμβουλίου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 

του παρόντος Νόμου, τα δε υφιστάμενα μέλη του θα συνεχίσουν να 

κατέχουν τη θέση τους ως αν είχαν οριστεί ή εκλεγεί από ή δυνάμει του 

παρόντος Νόμου μέχρι να λήξει η θητεία τους για την οποία είχαν οριστεί ή 
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εκλεγεί. 

Μεταβατικές 44.-{1} Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, το δυνάμει του άρθρου 3 

διατάξεις. καθιδρυόμενο Συμβούλιο καθίσταται αυτοδικαίως ο νόμιμος ιδιοκτήτης, δικαιούχος ή 

οφειλέτης, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε περιουσιακού στοιχείου, δικαιώματος, 
απαίτησης, οφειλής ή υποχρέωσης που αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε από το 

Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ισχύος των καταργηθέντων νόμων. 

(2) Το Μητρώο Κτηματομεσιτών, το οποίο ετηρείτο δυνάμει των καταργηθέντων 

νόμων, θα λογίζεται ότι αποτελεί μέρος του Μητρώου που θα τηρείται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 

(3) Κάθε έγγραφο, το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των 
καταργηθέντων νόμων, θα ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, 
διάταξη του παρόντος Νόμου. 

(4) Όλοι οι δυνάμει των καταργηθέντων νόμων διορισμοί υπαλλήλων ή 
εντεταλμένων επιθεωρητών, οι οποίοι έγιναν και ίσχυαν αμέσως πριν από την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του 
παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να έχουν ανάλογη ισχύ. 

(5) Όλες οι δυνάμει των καταργηθέντων νόμων εγγραφές προσώπων στο 
τηρούμενο δυνάμει των καταργηθέντων νόμων Μητρώο Κτηματομεσιτών, οι οποίες 
έγιναν και ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα 
θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να έχουν 
ισχύ, τα δε πρόσωπα που ήταν με τον τρόττο αυτό εγγεγραμμένα δεν είναι δυνατόν 
να διαγραφούν από το Μητρώο για το λόγο και μόνο ότι δεν κατέχουν το προσόν 
που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ιν) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 11 του παρόντος Νόμου. 

(6) Αιτήσεις προς το Συμβούλιο, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη 

της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου: 
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Νοείται ότι, πρόσωπα που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι, μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, είχαν αποφοιτήσει από 
αναγνωρισμένη στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος σχολή μέσης 
εκπαίδευσης και είχαν, κατά την εν λόγω ημερομηνία έναρξης ισχύος, ή για 
οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών εντός των πέντε χρόνων 
που προηγήθηκαν της εν λόγω ημερομηνίας, ως κύρια απασχόληση τους στη 
Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος τη κτηματομεσιτική εργασία, 
μπορούν να εγγράψουν στο Μητρώο Κτηματομεσιτών εφόσον αποδείξουν ότι έχουν 
αποκτήσει στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος πενταετή πείρα σε 
σχέση με τη κτηματομεσιτική εργασία. 

(7) Όταν οποιαδήποτε χρονική προθεσμία που προβλέπεται στους 
καταργηθέντες νόμους είχε ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να τρέχει κατά την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος Νόμου και υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα 
Νόμο, ο παρών Νόμος θα έχει εφαρμογή ως αν η αντίστοιχη αυτή διάταξη είχε τεθεί 
σε ισχύ κατά τη στιγμή που άρχισε να τρέχει η περίοδος ή η προθεσμία αυτή. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4251, 16.7.2010 

448 Ν. 72<Ι)/2010 

Ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση 
ατην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 72(ί) του 2010 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2008 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 
103 του 1989 

12(1) του 1996 
24{Ι) του 1997 
75(Ι)του 1999 
41(1) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και 6α διαβάζεται μαζί με τους περί Γραμματίων 
του Κυπριακού Δημοσίου Νόμους του 1989 μέχρι 2008 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου Νόμοι ίου 19G9 
έως 2010. 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη του νέου 
άρθρου 11. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν, μετά από το άρθρο 10 
αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 11: 

«11. Τα δικαιώματα, προνόμια, υποχρεώσεις, ευθύνες, αρμοδιότητες, καθήκοντα και 
εργασίες που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή από πράξεις που 
έχουν γίνε; βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου και συνεχίζουν να βρίσκονται 
σε ισχύ κατά ή μετά την 1 Ί Αυγούστου 2010, μεταφέρονται από την Τράπεζα στον 
Υπουργό Οικονομικών». 

Έναρξη της ίσχύος του 
παρόντος Νόμου. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 11Αυγούστου 2010. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4251,16.7.2010 

449 Ν. 73(l)/2010 

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργε ιας κσι της Εξοικονόμησης 
Ενέργε ιας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδ ίδετα ι με δημοσίευση στην Επίαημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 73(f) του 2010 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑ! ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

33(1) του 2003 
234Α(Ι) του 2004 

139(1) του 2005 
162(1) του 2006 
43(1) TOU 2007. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1, Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης Ανανεώσιμων Πηνών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προώθησης 
και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας Νόμους του 2003 έως του 2007 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Νόμοι του 2003 έως 2010. 

Τροποποίηση 
ίου άρθρου Β 
του βοοικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο εδάφιο (1): 

«(1) Από τέτοια ημερομηνία που θέλει καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, με 
γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κάθε 
καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο 
παροχέα, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τη διατίμηση με την οποία χρεώνεται η 
κατανάλωση από αυτόν ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνεται και οφείλει να καταβάλει 
στο Ταμείο τέλος κατανάλωσης 0,44 ευρωσεντ/kWh, το οποίο υπολογίζεται πάνω 
στην αναγραμμένη στο σχετικό λογαριασμό ή τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που εκδίδεται και του αποστέλλεται περιοδικά από τον παροχέα του.». 



Ε.Ε. Παρ. Ι{1) 
Αρ. 4251,16.7.2010 

450 Ν. 74())/2010 

Ο περί Υπουργών και του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζη-
μίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 74(ί) του 2010 

ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

22 του 1960 
1 του 1969 

57 του 1970 
64 του 1973 
36 του 1976 
47 του 1963 

229 του 1990 
79(1) του 1995 

127(1) του 2002 
111(1) του 2005. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 6. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υπουργών και του 

Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Υπουργών και του Προέδρου, 

του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 

(Αποζημίωσις) Νόμους του 1960 έως 2005 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υπουργών και του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) Νόμοι του 1960 έως 2010. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 

αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Ειδικές διατάξεις 
για αποκοπή των 
ετήσιων 
αποδοχών του 
Προέδρου και των 
Μελών της 
Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

6. Από τις ετήσιες αποδοχές του Προέδρου 

της Βουλής των Αντιπροσώπων και των 

Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων όπως 

αυτές καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) της 

παραγράφου (α) του άρθρου 2 και στην 

υποπαράγραφο (ϊ) της παραγράφου (α) του 

άρθρου 5 του βασικού νόμου, αντίστοιχα, 

καθώς και από τα ποσά που καθορίζονται στην 

υποπαράγραφο (ϋ) της παραγράφου (α) του 

άρθρου 2 και στην υποπαράγραφο (ϋ) της 

παραγράφου (α) του άρθρου 5 του βασικού 

νόμου, αντίστοιχα, αποκόπτεται ποσό ίσο με 

δέκα τοις εκατόν (10%) ετησίως από την 1 η 

Αυγούστου 2010 μέχρι και την 31 η louAiou 

2012.». ': 
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Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων {Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 75(ί) του 2010 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
(ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟ 

Η ΒουΛή των Αντιπροσώπων ψηφίζω ως ακολούθως; 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

109(1) του 2005 

197(1) του 2007 

90(1) του 2008. 

1. Ο τταρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων 

(Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία 

και Έλεγχος) Νόμους του 2005 έως 2008 (που στη συνέχεια θα 

αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, 

Λειτουργία και έλεγχος) Νόμοι του 2005 έως 2010. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως; 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (η) αυτού με την πιο κάτω νέα 

παράγραφο (η): 

«(η) (ί) το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών 

επιβαρύνσεων που προτείνονται για κάθε φοιτητή κατά ϊη διάρκεια του 

προγράμματος των σπουδών του-

(ϋ) καθορισμό της διάρκειας σπουδών στην οποία αφορούν το 

ύψος των διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων 

(ϋί) δήλωση δέσμευσης του πανεπιστημίου να ενημερώνει τους φοιτητές 

για το ύψος των διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που 

πρέπει να καταβάλλουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος των 

σπουδών τους: 

Νοείται ότι, το ύψος των διδάκτρων και άλλων πρόσθετων οικονομικών 

επιβαρύνσεων που δηλώνονται με βάση την παράγραφο αυτή ισχύουν επ' 

αόριστον μέχρι την αναθεώρηση τους σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

παραγράφου (θ) του εδαφίου αυτού, και είναι δεσμευτικά για το 

πανεπιστήμιο έναντι κάθε φοπητή, που έχει εγγραφεί στο πανεπιστήμιο 

κατά τον χρόνο ισχύος τους και για όλο το πρόγραμμα σπουδών του.» και 

(β) με την προσθήκη σ' αυτά των ακόλουθων νέων παραγράφων (θ), (ι), 

(ία) και (ιβ) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων σε (ιγ), 

(:δ), (ιε), (ιστ) και (ιζ) αντίστοιχα: 

«(θ)(ί) Κάθε πανεπιστήμιο μετά από την πρώτη, ως άνω στην παράγραφο 

(η) προνοείται, έγκριση των διδάκτρων και άλλων οικονομικών 

επιβαρύνσεων, δύναται να υποβάλλει αίτηση για αναθεώρηση των 



452 

εγκεκριμένων διδάκτρων και οικονομικών επιβαρύνσεων. 

(ii) Ο Υπουργός εκδίδει, εντός του Ιουνίου κάθε έτους, διάταγμα που 

δημοσιεύεται στην Επίοημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο 

καθορίζεται η ανώτατη επί τοις εκατό αύξηση που Θα μπορεί να εγκριθεί 

στο ύφος των ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων οικονομικών 

επιβαρύνσεων: 

Νοείται ότι, η πιο πάνω ανώτατη αύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

150 τοις εκατόν (150%) του ύψους του ετήσιου πληθωρισμού του αμέσως 

προηγούμενου έτους, όπως αυτός έχει καθοριστεί από τη Στατιστική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας: 

Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη το πιο πάνω διάταγμα κατά την ετοιμασία της αίτησης του για 

αναθεώρηση: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την πρώτη εφαρμογή της 

^S(I) του 2010. υποπαραγράφου (ϋ) μετά την έναρξη της ισχύος του περί Ιδιωτικών 

Πανεπιστημίων (Ιδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικού) Νόμου 

του 2010, ο Υπουργός εκδίδει το εν λόγω διάταγμα εντός του Ιουλίου. 

(iii) Η αίτηση για αναθεώρηση πρέπει να υποστηρίζεται και να αιτιολογείται 

από επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα. 

(iv) Οποιαδήποτε αναθεώρηση ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων 

οικονομικών επιβαρύνσεων Θα ισχύει για το μέλλον και δεν θα επηρεάζει 

πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

σπουδών, σε σχέση με το οποίο εγκρίνεται αναθεώρηση διδάκτρων ή 

άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων. 

(ν) Η αίτηση για αναθεώρηση δύναται να υποβάλλεται μέχρι τις 15 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους και οποιαδήποτε αναθεώρηση ήθελε εγκριθεί θα 

ιαχύει από το Σεπτέμβριο του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους και 

μόνον έναντι φοιτητών οι οποίοι θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο αφορά η αναθεώρηση. 

(νί) Η αίτηση για αναθεώρηση ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων 

οικονομικών επιβαρύνσεων, υποβάλλεται ττρος τον Υπουργό από τον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου. 

(νίί) Η αίτηση για αναθεώρηση προωθείται από τον Υπουργό εντός 

δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της, για ετοιμασία σχετικής έκθεσης 

προς Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Διευθυντής Ανώτερης και 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην οποία συμμετέχουν δύο λειτουργοί του 
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Υπουργείου Οικονομικών, ένας Λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού και ένας Λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 

(viii) Η Επιτροπή, που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (νίί) ανωτέρω, 

μέσα σε τριάντα ημέρες, αφότου κατατεθεί ενώπιον της η αίτηση 

αναθεώρησης, υποβάλλει στον Υπουργό την έκθεση της με τις εισηγήσεις 

της για το αιτιολογημένο ή όχι των αιτουμένων αναθεωρήσεων σε σχέση με 

ήδη εγκεκριμένα δίδακτρα κα; άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις. 

(viiii) Ο Υπουργός εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της 

έκθεσης της Επιτροπής, ως ανωτέρω στην υποπαράγραφο (viii) 

προνοείται, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις που περιέχονται στην έκθεση, 

εκδίδει απόφαση για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης για αναθεώρηση. 

(ι) Το ενδιαφερόμενο πανεπιστήμιο, δύναται, οε περίπτωση απόφασης με 

την οποία απορρίπτεται η αίτηση του για αναθεώρηση, να υποβάλει 

ένσταση προς τον Υπουργό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση 

της απόφασης αυτής. Η ένσταση θα πρέπει να περιέχει στοιχεία τα οποία 

να τεκμηριώνουν τη διαφωνία του πανεπιστημίου με την απόφαση του 

Υπουργού. Ο Υπουργός παραπέμπει άμεσα την ένσταση στην Επιτροπή 

για τις απόψεις της. Η Επιτροπή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες εκφέρει 

γραπτά κα* αιτιολογημένα τις απόψεις της, με βάση τις οποίες ο Υπουργός 

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες εκδίδει απόφαση σε σχέση με την ένσταση: 

Νοείται όπ, ο Υπουργός κατά την εξέταση της ένστασης, όπως πιο 

πάνω αναφέρεται, θα μπορεί να υπερβεί το ανώτατο ποσοστό αύξησης 

που καθορίζεται με το διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο (θ)(ίί) 

πιο πάνω, εάν συντρέχουν τέτοιες προϋποθέσεις, οι οποίες με επάρκεια 

αιτιολογούν ότι η αύξηση αυτή είναι προς το συμφέρον της βελτίωσης της 

ποιότητας της παρεχόμενης από το Πανεπιστήμιο εκπαίδευσης και της 

ανάπτυξης αυτού: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης αυτής 

το ενδιαφερόμενο πανεπιστήμιο δεν υποβάλλει νέα αίτηση αναθεώρησης 

που να αφορά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. 

(ια) Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να γνωρίζει, πριν από την έναρξη της 

φοίτησης του στο πανεπιστήμιο, και το πανεπιστήμιο οφείλει να τον 

ενημερώνει, για το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών 

επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλλει καθόλη τη διάρκεια του 

προγράμματος των σπουδών του: 

Νοείτα) ότι, το πανεπιστήμιο οφείλει να συμπεριλάβει οτον Οδηγό 

Σπουδών, τον οποίο δημοσιεύει το αργότερο μέχρι την 31 ην Μαρτίου κάθε 

έτους, πρόσθετα με τις πληροφορίες ακαδημαϊκού περιεχομένου, και τα 



454 

ακόλουθο: 

(i) το συνολικό ποσό των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο 

σχετικό κλάδο σπουδών-

{») ία δίδακτρα σε περίπτωση που επαναλαμβάνεται ένα μάθημα-

(iii) τους όρους παροχής υποτροφιών ή μειωμένων διδάκτρων 

(ίν) άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις ποιι καλείται να πληρώνει ο φοιτητής 

στο πανεπιστήμιο για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του οτον κλάδο 

σπουδών του· και 

(ν) την πολιτίκή του πανεπιστημίου γιο επιστροφή των διδάκτρων και των 

άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων σε φοιτητή που αποσύρεται ή 

διαγράφεται μετά από φοίτηση μέχρι κα! ενός μηνός ή τεσσάρων 

εβδομάδων από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του εξαμήνου για 

το οποίο έγινε η εγγραφή: 

Νοείται περαιτέρω ότι, το πανεπιστήμιο γνωστοποιεί τον Οδηγό 

Σπουδών, στον Υπουργό το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του 

Απριλίου κάθε έτους. 

(ιβ) Ιδιωτικά Πανεπιστήμιο που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του όπως 

αυτές απορρέουν μέσα από τις διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) (ιιι) του 

εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ή δίδει παραπλανητικές πληροφορίες στους 

φοιτητές για το ύψος των διδάκτρων και ίων άλλων οικονομικών 

επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλουν, ή επιβάλλει δίδακτρα και άλλες 

οικονομικές επιβαρύνσεις που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες 

των παραγράφων (η), (θ), (ί) και (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ή 

παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του 

εδαφίου (2) του Αρθρου 24Α του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα 

που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι και 60.000 ευρώ.». 

Τροποποίηση του 3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή της 

άρθρου 14 του τελείας, μετά τη λέξη "απορρίπτεται" {τελευταία γραμμή), κα! την 

βασικού νόμου. αντικατάσταση της με άνω καϊ κάτω τελεία κα! την προσθήκη αμέαως μετά 

της πιο κάτω επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι, αν η αίτηση για άδεια λειτουργίας πανεπιστημίου δεν 

υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες σχολής τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που ήδη λειτουργεί, το υπόμνημα προόδου υποβάλλεται στον 

Υπουργό κάθε έξι μήνες μέχρι την ημερομηνία έναρξης Λειτουργίας του, η 

οποία καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με ιη 

διαγραφή της πρότασης "Μετά τη συμπλήρωση των πέντε πρώτων χρόνων 

λειτουργίας του" (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση της με 

την ακόλουθη πρόταση "Έξι μήνες πριν τη συμπλήρωση των τεσοάρων 

πρώτων χρόνων, λειτουργίας, με βάση την αρχική άδεια λειτουργίας του". 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 24Α. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά ίο 

άρθρο 24 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 24Α: 

«Επιθεωρήσεις της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

24Α.-(1)(α) Χωρίς επηρεασμό των προνοιών των διατάξεων των άρθρων 

του Μέρους αυτού του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται 

να πραγματοποίεί, καθ' οιονδήποτε χρόνο λείτουργίας του πανεπιστημίου, 

επιθεωρήσεις με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης, από μέρους του 

πανεπιστημίου, των υποχρεώσεων του όπως αυτές απορρέουν μέσα οπό 

πς διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) και (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 

του παρόντος Νόμου ή δίδει παραπλανητικές πληροφορίες στους φοιτητές 

για το ύφος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που 

πρέπει να καταβάλουν ή επιβάλλει δίδακτρα και άλλες οικονομικές 

επιβαρύνσεις που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των 

παραγράφων (η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (1) του ως άνω άρθρου 8. 

(β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού ολοκληρώσει τις επιθεωρήσεις, ττου ως 

άνω στην παράγραφο (α) αναφέρονται, ετοιμάζει σχετική έκθεση με 

πόρισμα, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό. 

(2) Εάν από την ως άνω έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει ότι 

το πανεπιστήμιο παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 

αυτού, ο Υπουργός, δύναται να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την 

έκδοση απόφασης του με την οποία να αναστείλει το δικαίωμα του 

πανεπιστημίου να εγγράφει φοιτητές, στον ακαδημαϊκό κλάδο ή στους 

ακαδημαϊκούς κλάδους σπουδών για τους οποίους διαπιστώθηκε η 

παράβαση, για ένα έως τρία ακαδημαϊκά έτη, ανάλογα με την έκταση ή/και 

την επανάληψη των παραβάσεων που διαπιστώνονται: 

Νοείται ότι, οι φοιτητές που ήδη φοιτούν στους εν λόγω ακαδημαϊκούς 

κλάδους θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις σπουδές 

νους στο πανεπιστήμιο αυτό και το πανεπιστήμιο ευθύνεται σε άμεση 

αποκατάσταση της τήρησης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από 

τις διατάξεις που παραβιάστηκαν και επιστροφή οποιουδήποτε χρηματικού 

ποσού που κατέβαλαν οι φοιτητές κατά παράβαση των διατάξεων αυτών, 

το οποίο αποτελεί αστικό χρέος του πανεπιστημίου έναντι των φοιτητών.» 



Ε.Ε. Παρ. ί{1) 
Αρ. 4251, 16.7.2010 
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Ο περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παροχών Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών 
Νόμος του 2010 εκδ ίδετα ι με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 76(ί) του 2010 

ΝΟΜΟΧ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προοίμιο. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
376. 
27.12.2006. Ο. 36 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτΛο-

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12'κ Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά». 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης 
Παροχών Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμος του 
2010. 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια-

«απαίτηση» σημαίνε) κάθε υποχρέωση, απαγόρευση, προϋπόθεση ή όρο που 
προβλέπεται σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη ή προκύπτει από τη 
νομολογία, τη διοικητική πρακτική, τους κανόνες επαγγελματικών συλλόγων ή 
τους συλλογικούς κανόνες επαγγελματικών ενώσεων ή οργανώσεων που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της άσκησης της νομικής αυτονομίας τους, εξαιρουμένων 
των κανόνων που προβλέπονται σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες 
αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 

«αποδέκτης» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόοωπο, κατά την 
έννοια του άρθρου 54 της Συνθήκης, εγκατεστημένο οε κράτος μέλος, το οποίο 
χρησιμοποιεί ή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία για επαγγελματικούς ή 
άλλους σκοπούς 

«αρμόδια αρχή»' σημαίνει κάθε όργανο ή φορέα nou -είναι υπεύθυνος στη 
Δημοκρατία για τον έλεγχο ή τη ρύθμιση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, 
περιλαμβανομένων των διοικητικών αρχών, των δικαστηρίων που ενεργούν με 
την ιδιότητα αυτή, των επαγγελματικών συλλόγων και των επαγγελματικών 
ενώσεων ή οργανώσεων, οι οποίοι, στο πλαίσιο της νομικής τους αυτονομίας, 
ρυθμίζουν με συλλογικό τρόπο την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών ή την άσκηση τους 

«Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το Δικαστήριο που προβλέπεται 
στο άρθρο 251της Συνθήκης 

«εγκατάσταση» σημαίνει την πραγματική άσκηοη οικονομικής δραστηριότητας 
από τον πάροχο, κατά την έννοια του άρθρου 49 της Συνθήκης, για αόριστο 
χρονικό διάστημα και με τη δημιουργία σταθερής εγκατάστασης, από την οποία 
διεξάγεται όντως η επιχειρηματική δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών 

«εμπορική επικοινωνία» σημαίνει κάθε μορφή επικοινωνίας για την άμεση ή 
έμμεση προώθηοη προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, 
οργανισμών ή προσώπων που αακούν εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα ή ασκούν ένα νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα. 

Νοείται ότι δεν συνιστούν από μόνες τους εμπορικές επικοινωνίες-

(α) οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεοη ιιρόοβαα^ στη δραστηριότητα 
της επιχείρησης, του οργανισμού ή του προσώπου, ιδίως ένα όνομα τομέα 
ή μιο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-
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(β) οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα, με υπηρεσίες ή με την εικόνα της 
επιχείρησης, του οργανισμού ή του προσώπου, οι οποίες δημιουργούνται 
ανεξάρτητα, ιδίως όταν παρέχονται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα 

«Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης» ή «ΕΚΕ» σημαίνει το κέντρο που εγκαθιδρύεται 
δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου· 

«επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος» σημαίνει τους λόγους που 
αναγνωρίζονται ως τέτοιο! στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων της δημόσιας τάξης, δημόσιας 
ασφάλειας, δημόσιας υγείος, προστασίας της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του 
συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, προστασίας των καταναλωτών, των 
αποδεκτών υπηρεσιών και των εργαζομένων, της δικαιοσύνης, των εμπορικών 
συναλλαγών, της καταπολέμησης της απάτης, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του αστικού περιβάλλοντος, της υγείας των 
ζώων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της διατήρησης της εθνικής ιστορικής και 
καλλιτεχνικής κληρονομιάς, των στόχων κοινωνικής πολιτικής καθώς και των 
στόχων πολιτιστικής πολιτικής 

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και 
συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο-

«κράτος μέλος εγκατάστασης» σημαίνει το κράτος μέλος οτο έδαφος ί ο υ οποίου 
είναι εγκατεστημένος ο πάροχος της υπηρεσίας· 

«κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία» σημαίνει το κράτος μέλος όπου 
παρέχεται η υπηρεσία από πάροχο υπηρεσιών εγκατεστημένο σε άλλο κράτος 
μέλος 

«νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα» σημαίνει δραστηριότητα ή σύνολο 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του άρθρου 3(1)(α) της 
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
και των εναρμονιστικών διατάξεων του άρθρου 2 του περί Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου-

«Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 12Ίς Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά· 

«πάροχος υπηρεσιών» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια 
κράτους μέλους ή κάθε νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 48 της 
Συνθήκης, εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, το οποίο προσφέρει ή τταρέχει μια 
υπηρεσία 

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο τη 2° Μαΐου 
1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις 
Βρυξέλλες τη 17η Μάιου, όπως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε περαιτέρω 
τροποποιείται-

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή συμπληρώνεται-

«Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information 
System «!MI»)» σημαίνει το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά το 
οποίο χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα 
μεταξύ των κρατών μελών για τους σκοπούς της διοικητικής συνεργασίας που 
προβλεται οτα άρθρα 27 έως 34 του παρόντος Νόμου· 

«σύστημα χορήγησης άδειας» σημαίνει κάθε διαδικασία που υποχρεώνει τον 
πάροχο ή τον αποδέκτη της υπηρεσίας να υποβάλει αίτηση σε αρμόδια αρχή για 
την έκδοση επίσημης ή σιωπηρής απόφασης σχετικά με την πρόσβαση σε 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή με την άσκηση της- και 

«υπηρεσία» σημαίνει κάθε μη μισθωτή οικονομική δραστηριότητα, που παρέχεται 
κατά κανόνα έναντι αμοιβής, κατά την έννοια του άρθρου 5 της Συνθήκης· 

Σκοπός του Νόμου. 3. - (1), Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση γενικών διατάξεων που 
διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παροχών υπηρεσιών 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.. L 
255. 
30,9,2005, σ. 22. 
31(1) του 2008. 
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στη Δημοκρατία, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
διατηρώντας ταυτόχρονα υιιιηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών. 

(2) Ο παρών Νόμος δεν αφορά -

(α) την ελευθέρωση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος που 
επιφυλάσσονται αποκλειστικά σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ούτε την 
ιδιωτικοποίηση δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών 

(β) την κατάργηση μονοπωλίων παροχής υπηρεσιών ούτε τις ενισχύσεις τις 
οποίες χορηγεί το κράτος και οι οποίες διέπονται από τους κοινοτικούς 
κανόνες περί ανταγωνισμού. 

{3) Ο παρών Νόμος δεν θίγει -

(α) την ελευθερία των δημοσίων αρχών να ορίζουν, σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες υπηρεσίες θεωρούνται γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, πώς θα πρέπει να οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται οι 
εν λόγω υπηρεσίες, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, 
και σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται 

(β) τα μέτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, που στόχο έχουν την προστασία ή την 
προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας ή του 
πλουραλισμού των μέσων μαζικής επικοινωνίας-

(γ) τους κανόνες ποινικού δικαίου, νοουμένου ότι οι εν λόγω κανόνες, όταν 
ρυθμίζουν ειδικά ή επηρεάζουν την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών ή την άσκηση τους, δεν επιτρέπεται να περιορίζουν την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου 

(δ) το εργατικό δίκαιο, δηλαδή οποιαδήποτε νομική ή συμβατική διάταξη 
περί όρων απασχολήσεως ή όρων εργασίας, περιλαμβανομένης της υγείας 
και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, και περί των σχέσεων μεταξύ 
εργοδοτών και εργαζομένων, η οποία σέβεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ισχύει και εφαρμόζεται στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένης 
οποιασδήποτε νομοθεσίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης- και 

(ε) την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται 
στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας και στο κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα δεν 
θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών 
συμβάσεων και το δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με το 
Σύνταγμα και τις πρακτικές στη Δημοκρατία που σέβονται το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(4) Οι αρχές της Δημοκρατίας ενισχύουν το Θεσμικό πλαίσιο εποπτείας των 
αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη εφαρμογής και 
παρακολούθησης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
συμπεριλαμβανομένων και διοικητικών μέτρων, ώστε η εποπτεία να είναι κατά το 
δυνατόν αποτρεπτική παραβιάσεων του άρθρου αυτού. 

Πεδίο εφαρμογής. 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης που διέπουν το δικαίωμα 
εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, ο παρών Νόμος δεν 
εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

(α) στις μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος κατά την έννοια 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(β) στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων αυτών που 
αφορούν τράπεζες, συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, πιστώσεις, 
ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές συντάξεις, 
χρεόγραφα, επενδύσεις, ταμεία, πληρωμές, συμβουλές επενδύσεων, 

66(1] του 1997 συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που καθορίζονται στους περί 
74(1) του 1999 Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 μέχρι (Αρ. 2) του 2009 και στους 
94(1) του 2000 ττερί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 2009 ως 

119(!) του 2003 δραστηριότητες που απολαμβάνουν αμοιβαίας αναγνώρισης στα κράτη 
4(f) του 2004 μέλη-

151(f) του 2004 
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231(1) του 2004 
235(1) του 2004 

20(1) του 2005 
80(1) του 2008 

100(1) του 2009 
123(1) του 2009. 

22 του 1985 
68 του 1987 

190 του 1989 
8 του 1992 

22(ί)του 1992 
140(f) του 1999 
171(1) του 2000 

8(1) του 2001 
123(1) του 2003 
124(1) του 2003 
144(1) του 2003 

5(1) του 2004 
170(1) του 2004 
230(1) του 2004 
23(1) του 2005 
49(1) του 2005 
76(f) του 2005 
29(f) του 2007 
37(1) του 2007 

177(1) του 2007 
104(1) του 2009 

124(1) του 2009. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
108, 24.04.2002, 0.7. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
108. 24.04.2002,0.21. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
108,24.04.2002,0.33. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
108,24.04.2002 0.51. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 
201,31.07.2002,0. 37. 

146(1) του 2002 
15(1) του 2003 
16(1) του 2004 

160(1) του 2004 
74(1) του 200G. 

112(1) του 2004 
84(1) του 2005 

149(1) του 2005 
67(1) του 2006 

113(1) του 2007 
134{Ι) του 2007 
46(1) του 2000 

103(1) του 2009 

(γ) οτις υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και στις 
συναφείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες όσον αφορά τα δέματα που 
ρυθμίζονται από τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη 
διασύνδεση τους (οδηγία για την πρόσβαση), 2002/20/ΕΚ για την 
αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
για την αδειοδότηση), 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο γ!α 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), 
2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών 
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
καθολικής υπηρεσίας), 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και τις εναρμονιστικές 
διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006 και των 
περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμων του 2004 μέχρι 2009-

(δ) στις υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
λιμενικών υπηρεσιών, που εμπίπτουν οτο πεδίο του τίτλου VI της 
Συνθήκης-

(ε) στις υπηρεσίες που παρέχονται από γραφείο εύρεσης προσωρινής 
εργασίας-

-(στ) ατις -υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, είτε παρέχονται μέσω 
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης είτε όχι, και ανεξάρτητα από τον 
-τρόττο με τον οποίο οργανώνονται και χρηματοδοτούνται οι εν λόγω 
υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδοή από το αν είναι δημόσιες ή ιδιωτικές-
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Σχέση με άλλες διατάξεις του 
κοινοτικού και εθνικού δικαίου. 

(ζ) στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
κινηματογροφικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής, 
διανομής ή μετάδοσης τους, και στις ραδιοφωνικές εκπομπές-

(η) στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στα οποία 
ο παίκτης στοιχηματίζει νομισματική α^α, ουμπεριΛαμβανομένων των 
λαχειοφόρων αγορών, των τυχερών παιγνίων σε καζίνα και των 
συναλλαγών που αφορούν στοιχήματα 

(θ) στις δραστηριότητες που συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουοίας. 
όπως ορίζεται στο άρθρο 51 της Συνθήκης-

(t) στις κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κοινωνική στέγαση, την 
παιδική μέριμνα και τη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων που έχουν 
μόνιμα ή προσωρινά ανάγκη, οι οποίες παρέχονται από το κράτος, από 
παρόχους για Λογαριασμό του κράτους ή από φιλανθρωπικές οργανώσεις 
αναγνωρισμένες από το κράτος-

(ια) στις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας- και 

(ιβ) στις υπηρεσίες των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, 
που διορίζονται με επίσημη πράξη αρμόδιας διοικητικής αρχής. 

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στον τομέα της φορολογίας. 

5.- (1) Σε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Νόμου έρχονται οε 
ούγκρουοη με διάταξη άλλης κοινοτικής πράξης και με διάταξη εθνικής 
νομοθεσίος που εναρμονίζεται με τέτοια διάταξη, που ρυθμίζει τις ειδικές πτυχές 
της πρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας σε ειδικούς 
τομείς ή ειδικά επαγγέλματα, η διάταξη της άλλης κοινοτικής πράξης και της 
εθνικής νομοθεοίας υπερισχύει και εφαρμόζεται σ' αυτούς τους ειδικούς τομείς ή 
τα ειδικά επαγγέλματα. Στις εν λόγω πράξεις και νομοθεσίες συμπεριλαμβάνονται 
οι πιο κάτω. 

Επίαημη Εφημερίδα της Ε.Ε.; L 
018,21.01.1997, σ. 1. 
137(1) του 2002. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
166, 30.0Ί.2009. αελ. 1 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
95, 15.04.2010, σ. 1 

7(!) του 1998 
18 (Ι) του 1998 
13 (Ι) του 1999 

159(f) του 1999 
23 (Ι) του 2000 
55(f) του 2000 

134 (!) του 2000 
18(1) του 2001 
53 (Ι) του 2001 
65 (Ι) του 2001 
78 (I) TOU 2001 

126 (Ι) του 2001 
102 (Ι) του 2002 
186 (Ι) του 2002 
24 (Ι) του 2003 
97(1) του 2004 
84(!) του 2006 
85(1) του 2006 

170(1) του 2006 
117(1} του 200S 
17(f) του 2009 

136(1) του 2009. 

(α) Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 1996 οχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεοιών και οι εναρμονιστικές διατάξεις του περί Απόσπασης 
Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμου του 2002 

(β) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 833/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 2 9 ^ Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας 

(γ) Οδηγία 2010/13/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 10,,ς Μαρτίου 2010, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικό με την 
παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, και οι εναρμονιστικές διατάξεις 
των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 
(Αρ.2) του 2009 και του περί Ραδιοφωνικού ίδρύματος Κύπρου Νόμου -

Κεφ. 300Α 
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46 του 1959 
20 του 1960 
21 του 1960 
27 του 1961 
69 ίου 1961 
26 του 1962 
39 του 1963 
61 του 1972 
52 του 1977 
21 του 1979 
68 του 1985 

212 του 1987 
284 του 198? 

9 του 1986 
204 του 1991 
238 του 1991 

38(Ι)του 1995 
8(1) του 1998 

24([) του 2000 
7(1) του 2001 

10(Ι| του 2001 
60(1} του 2001 
83(1) του 2001 
23(1) του 2003 

116(1) του 2003 
96(1) του 2004 
83(1) του 2006 

172(1) του 2006 
18(1) του 2009. 

(δ) Οδηγία 2005/36/ΕΚ ίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και οι εναρμονιστικές διατάξεις του περί Αναγνώρισης των 
Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008-

(2) Ο παρών Νόμος δεν αφορά του κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, και 
ιδίως τους κανόνες που διέπουν το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβατικές και 
εξωσυμβατικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων εξασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές επωφελούνται από την προστασία που τους παρέχουν οι κανόνες 
περί προστασίας των καταναλωτών που προβλέπονται στη νομοθεσία περί 
καταναλωτών που ισχύει στη Δημοκρατία. 

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά σ' 
αυτόν, υπερισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης οποιουδήποτε άλλου 
νόμου στη Δημοκρατία. 

ΜΕΡΟΣ II - ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Ενιαίο Κέντρο 6-(1) Εγκαθιδρύεται Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) το οποίο υπάγεται 
Εξυπηρέτησης διοικητικά ατο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για την παροχή 

πληροφοριών και ενημέρωσης στους παρόχους υπηρεσιών και γιο τη 
διεκπεραίωση: 

(α) του συνόλου των διαδικασιών και διατυπώσεων που είναι απαραίτητες 
για την πρόσβαση στις αντίστοιχες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και 
ιδίως όλων των αναγκαίων δηλώσεων, κοινοποιήσεων ή αιτήσεων για 
χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένων των αιτήσεων 
για την καταχώριση σε μητρώα και βάαεις δεδομένων ή την εγγραφή σε 
επαγγελματικούς φορείς και συλλόγους-

(β) των αιτήσεων για χορήγηση άδειας για την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. 

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) αρμοδιότητες του ΕΚΕ ασκούνται υπό την 
επιφύλαξη της κατανομής αρμοδιοτήτων και εξουσιών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών, ανάλογα με τη δραστηριότητα και τον τομέα παροχής υπηρεσιών που 
προβλέπονται από οποιοδήποτε νόμο της Δημοκρατίας και χωρίς επηρεασμό 
του δικαιώματος των παροχών να αποτείνονται απευθείας στις αρμόδιες αρχές. 
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(3) Η ευθύνη του ΕΚΕ περιορίζεται μόνο οε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις του 
ιδίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του παραχωρούνται από τον 
παρόντα Νόμο. 

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι 
δημοσιεύονται οτη Επίοημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τους οποίους να 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΚΕ. 

Ηλεκτρονική 7.- (1) Το ΕΚΕ διεκπεραιώνει τις διαδικασίες και διατυπώσεις του άρθρου 6 από 
διεκπεραίωση και απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα. 
απλούστευση των 
διαδικαοιών. 

(2) Το εδάφιο (1) δεν αφορά τις επιθεωρήσεις του τόπου παροχής της υπηρεσίας 
ή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τον πάροχο ή την υλική εξέταση των 
ικανοτήτων ή της προσωπικής ακεραιότητας του παρόχου ή του αρμόδιου 
προσωπικού του, θέματα για τα οποία αρμόδιες είναι οι αρμόδιες αρχές, ανάλογα 
με τη δραστηριότητα και τον τομέα παροχής υπηρεσιών. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε περίπτωση που 
δυνάμει οποιασδήποτε νομοθεσίας ή διοικητικής πρακτικής, απαιτείται η 
προσκόμιση από τους παρόχους ή τους αποδέκτες οποιουδήποτε 
πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την τήρηση 
απαίτησης που προβλέπεται από νόμο, ο: αρμόδιες αρχές αποδέχονται κάθε 
έγγραφο από άλλο κράτος μέλος που εξυπηρετεί ισοδύναμο σκοπό ή το οποίο 
αποδεικνύει ότι η εν λόγω απαίτηση έχει τηρηθεί το εν λόγω έγγραφο, δεν 
απαιτείται να είναι πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ή επικυρωμένη 
μετάφραση, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από άλλη διάταξη δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν αυτό προβλέπεται σε οποιοδήποτε ειδικό νόμο ή 
κανονιστική διοικητική πράξη ή δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημοσίου 
συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας: 

Νοείται ότι το παρόν εδάφιο δεν επηρεάζει το δικαίωμα των αρμοδίων 
αρχών να απαιτούν σύμφωνα με νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη, μη 
επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων σε μια από τις επίσημες γλώσσες της 
Δημοκρατίας: 

Νοείται περαιτέρω ότι το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα έγγραφο που 
αναφέρονται στις ακόλουθες κοινοτικές διατάξεις. 

(α) στα έγγραφα του άρθρου 7, παράγραφος 2 και του άρθρου 50 της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων 

(β) στο άρθρο 45, παράγραφος 3 και στα άρθρα 46, 49 και 50 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(γ) στο άρθρο 3, παράγραφος 2 της οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη 
διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε 
κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός 
τίτλος-

(δ) στην πρώτη οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16"ς Σεπτεμβρίου 2009 περί συντονισμού των 
εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, 
κατά την έννοια του άρθρου 48, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την 
προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να 
καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες- και 

(ε) στην ενδέκατη- οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που 
έχουν ουσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών 
που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους. 

{4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή καθιερώσει εναρμονισμένα έντυπα δυνάμει 

Επίοημη Εφημερίδα της Ε.Ε : 
L134, 30.04.2004, ο. 114 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.. 
L77, 14.03.1998, σ. 36 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 
L258, 01.10.2009, ο. 11 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε : 
L395, 30.12.1989, σ. 36 
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του άρθρου 5, παράγραφος 2 της Οδηγίας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις 
οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή διοικητικής 
πρακτικής που ακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές, τα έντυπα αυτά είναι 
ισοδύναμα με τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα 
ζητούνται από τους πσρόχους των υπηρεσιών από τις αρμόδιες αρχές. 

Δικαίωμα ενημέρωσης. θ-(1) Το ΕΚΕ παρέχει στους παρόχους και αποδέκτες υπηρεσιών τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

(α) Απαιτήσεις όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και ιδίως εκείνες που αφορούν διαδικασίες 
και διατυπώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν για την πρόσβαση σπς 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση τους-

{β) τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών για την άμεση 
επικοινωνία με τις αρχές αυτές, περιλαμβανομένων των στοιχείων των 
αρχών που είναι αρμόδιες για Θέματα άσκησης δραστηριοτήτων παροχής 
υπηρεσιών 

(γ) τα μέσα και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε δημόσια μητρώα και 
βάσεις δεδομένων που αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών και τις 
υπηρεσίες-

(δ) τα μέσα προσφυγής που είναι γενικά διαθέσιμο σε περίπτωση διαφοράς 
μεταξύ αρμόδιων αρχών καί παρόχου ή αποδέκτη υπηρεσιών, ή μεταξύ 
παρόχου και αποδέκτη υπηρεσιών ή μεταξύ παροχών υπηρεσιών- και 

(ε) τα στοιχεία επικοινωνίας ενώσεων ή οργανώσεων, εκτός των αρμοδίων 
αρχών, από τις οποίες ot πάροχοι ή οι αποδέκτες υπηρεσιών μπορούν νσ 
λάβουν πρακτική βοήθεια. 

(2) Ot αρμόδιες αρχές, εφόσον τους ζητηθεί από τους παρόχους ή τους 
αποδέκτες, παρέχουν πληροφορίες σε απλή και κατανοητή γλώσσα, σχετικά με το 
συνήθη τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των απαιτήσεων της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (1), και όπου αυτό ενδείκνυται οι συμβουλές αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν βήμα προς βήμα οδηγό: 

Νοείται ότι η υποχρέωση των αρμοδίων αρχών να βοηθούν τους 
παρόχους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών, δεν συνεπάγεται την εκ μέρους 
των εν λόγω αρχών παροχή νομικών συμβουλών σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 

(3) Σε περίπτωση που το ΕΚΕ ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι μια 
αίτηση για παροχή πληροφοριών ή βοήθειας δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) 
περιέχει σφάλματα ή είναι αβάσιμη, ενημερώνει τον αίτούντα ψα το γεγονός αυτό 
χωρίς καθυστέρηση. 

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τους οποίους να 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ ΕΚΕ και αρμοδίων αρχών 
αναφορικά με την παροχή πληροφοριών στους παρόχους και στους αποδέκτες. 

9. - (1) Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την ακρίβεια και την εγκυρότητα 
των πληροφοριών που θα παρέχονται διαμέσου του ΕΚΕ και, ειδικότερα, έχουν 
την ευθύνη να ενημερώνουν το ΕΚΕ, έγκαιρα και με ακρίβεια, αναφορικά με 
αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες και διατυπώσεις που είναι 
απαραίτητες για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, και για την άσκηση τους. 

(2) Οι αρμόδιες αρχές έχουν άμεση και τακτική επικοινωνία με το ΕΚΕ, ώστε να 
διασφαλίζεται η ταχύτητα και η ποιότητα των διαδικασιών και διατυπώσεων που 
διεκπεραιώνονται διαμέσου του ΕΚΕ και οφείλουν να ενημερώνουν το ΕΚΕ για 
την πρόοδο της διεκπεραίωσης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί διαμέσου του 
και να του κοινοποιούν τις απαντήσεις τους εντός της προβλεπόμενης από τον 
παρόντα Νόμο ή άλλο ειδικό νόμο, προθεσμίας. 

(3) Οι αρμόδιες αρχές με πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης 
διαδικασιών θα πρέπει να το ενημερώνουν τακτικά και να το χρησιμοποιούν για 
τυχόν απ'ευθείας επικοινωνία τους με τον πάροχο υπηρεσιών για τις αιτήσεις που 

Συνεργασία ΕΚΕ με 
αρμόδιες αρχές. 
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έχουν υποβληθεί διαμέσου του ΕΚΕ. 

ΜΕΡΟΣ III - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

10.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η πρόσβαση σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και η άσκηση τους από παρόχους 
εγκατεστημένους στη Δημοκρατία, μπορεί να εξαρτάται από συστήματα 
χορήγησης άδειας μόνο εφόσον αυτά πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) δεν εισάγουν διακρίσεις εις βάρος του παρόχου της υπηρεσίας-

(β) δικαιολογούνται οπό επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος κατά την 
έννοια του παρόντος Νόμου-

ίγ) ο επιδιωκόμενος στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο 
περιοριστικό μέτρο, ιδίως επειδή οι εκ των υστέρων έλεγχοι θα Λάμβαναν 
χώρα με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση για να είναι πραγματικά 
αποτελεσματικοί. 

(2) Τα συστήματα χορήγησης άδειας βασίζονται πάνω σε κριτήρια τα οποίσ-

(α) δεν εισάγουν διακρίσεις-

(β) δικαιολογούνται από επιτακτικό Λόγο δημόσιου συμφέροντος 

(γ) είναι αναλογικά προς τον προαναφερόμενο στόχο δημόσιου 
συμφέροντος-

(δ) είναι σαφή και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση-

(ε) είναι αντικειμενικά-

(ατ) έχουν δημοσιοποιηθεί εκ των προτέρων και 

(ζ) είναι διαφανή και προσβάσιμα. 

(3) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για 
νέα εγκατάσταση δεν αλληΛοεπικαλύπτονται με απαιτήσεις και ελέγχους που είναι 
ισοδύναμοι, ή κατ' ουσία συγκρίσιμοι ως προς τον σκοπό τους, στους οποίους 
ήδη υπόκεινται οι πάροχοι των υπηρεσιών στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος 
μέλος και γιο το σκοπό αυτό επικουρούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών και 
τα σημεία επαφής του άρθρου 31 , τα οποίο παρέχουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες. 

(4) Εκτός εάν επιτακτικοί Λόγοι δημοσίου συμφέροντος δικαιολογούν την έκδοση 
ιδιαίτερης άδειας για κάθε επιμέρους εγκατάσταση ή τον περιορισμό της άδειας σε 
ορισμένο τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας, η άδεια επιτρέπει στους 
παρόχους πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή τους επιτρέπει 
να την ασκήσουν σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, με 
την ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών ή γραφείων. 

(5) Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν την άδεια από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η 
δέουσα εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας και διαπιστώνουν ότι οι 
προϋποθέσεις αυτές πληρούνται. 

Διάρκεια της άοειας. 11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 12, η άδεια που 
χορηγείται στον πάροχο υπηρεσιών δεν έχει περιορισμένη διάρκεια, εκτός εάν 
σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε ειδικού νόμου-

(α) η άδεια ανανεώνεται αυτόματα ή εξαρτάται αποκλειστικά από τη 
διαρκή τήρηση των απαιτήσεων-

(β) επιτακτικός Λόγος δημοσίου συμφέροντος περιορίζει τον αριθμό των 
διαθέσιμων αδειών ή 

(γ) η περιορισμένη διάρκεια δικαιολογείται από επιτακτικό Λόγο δημοσίου 
συμφέροντος. 

Γενικές αρχές και κριτήρια 
που διέπουν τα 
συστήματα χορήγησης άδειος 
κατά την άσκηση 
της ελευθερίας 
εγκατάστασης των παροχών. 
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Επιλογή μεταξύ 
περισσοτέρων 
υποψηφίων. 

Διαδικααίες για τη 
χορήγηση άδειας. 

(2) Το εδάφιο (1) δεν αφορά τη μέγιστη προθεσμία εντός της οποίας ο πσροχος 
ίων υπηρεσιών οφείλει να αρχίσει πραγματικά τη δραστηριότητα του μετά τη 
χορήγηση της άδειας. 

(3) Ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει το ΕΚΕ το οποίο ενημερώνει άμεσα την 
αρμόδια αρχή, σχετικά με τις ακόλουθες αλλαγές: 

(α) Την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, των οποίων οι δραστηριότητες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος χορήγησης άδειας· 

(β) αλλαγές της κατάστασης του, που έχουν ως συνέπεια να μην 
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας. 

(4) Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα των αρμοδίων αρχών να ανακαλούν 
τις άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου, όταν παύσουν πλέον να 
ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών. 

(5) Πάροχοι που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν 
από το παρόν άρθρο υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την 
αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, το οποίο είναι ανάλογο με τη φύοη και τη 
βαρύτητα της παράβασης και το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.ϋΌ0)γισ κάθε παράβαση. 

12.-(1) Σε περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων αδειών για συγκεκριμένη 
δραστηριότητα είναι περιορισμένος, λόγω της σπανιότητας των διαθέσιμων 
φυσικών πόρων ή τεχνικών δυνατοτήτων, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν 
διαδικασία επιλογής μεταξύ των δυνητικών υποψηφίων, η οποία προβλέπει όλες 
τις εγγυήσεις αμεροληψίας και διαφάνειας, και ιδίως την κατάλληλη 
δημοσιοποίηση της έναρξης, της διεξαγωγής της και της ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους της Δημοκρατίας. 

(2) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (1), η άδεια χορηγείται για την καθορισμένη 
στην άδειο περιορισμένη χρονική περίοδο και δεν μπορεί να ανανεώνεται 
αυτόματα ούτε να προβλέπει κάποιο άλλο πλεονέκτημα για τον πάροχο 
υπηρεσιών η άδεια του οποίου μόλις έληξε ή για όσους έχουν ιδιαίτερους δεσμούς 
με αυτόν. 

(3) Με την επιφύλαξη του διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού και των 
διατάξεων του άρθρου 10, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη, 
κατά τη θέσπιση των κανόνων για τη διαδικασία επιλογής, θέματα δημόσιας 
υγείας, στόχους κοινωνικής πολιτικής, την υγεία και την ασφάλεια των μισθωτών ή 
των αυτοαπασχολουμένων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλους επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

13.- (1) Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας είναι σαφείς, 
δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων και παρέχουν στους αιτούντες την 
εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν αντικειμενικά και αδέκαστα. 

(2) Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας δεν αποτρέπουν ούτε 
περιπλέκουν και ούτε καθυστερούν αδικαιολόγητα την παροχή της υπηρεσίας, 
είναι εύκολα προσβάσιμες, τα δε τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν τους αιτούντες 
είναι εύλογα και ανάλογα του κόστους των διαδικασιών χορήγησης άδειας και δεν 
υπερβαίνουν το κόστος των διαδικασιών αυτών. 

(3) Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας παρέχουν στους 
αιτούντες την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν χωρίς καθυστέρηση και, 
σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας τριών μηνών, η οποία αρχίζει από τη 
χρονική στιγμή της υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων, εκτός εάν 
ειδικός νόμος προβλέπει διαφορετική προθεσμία. Η προθεσμία μπορεί να 
παραταθεί μόνο μία φορά, από την αρμόδια αρχή, για περιορισμένο χρονικό-
διάστημα, μετά από δέουσα - αιτιολόγηση της αρμόδιας αρχής η οποία 
κοινοποιείται στον αιτούντα πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ειδικός νόμος ή κανονισμοί που εκδίδονται 
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δυνάμει ειδικού νόμου προβλέπουν διαφορετική προθεσμία από την προθεσμία 
των τριών μηνών που αναφέρεται πιο πάνω, η εν λόγω προθεσμία θα πρέπει εν 
πάση περιπτώσει να διασφαλίζει στους αιτούντες ότι οι αιτήσεις τους θα 
εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση. 

(4) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της αρμόδιας αρχής εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται ή παρατείνεται σύμφωνα με το εδάφιο (3), η άδεια 
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί: 

Νοείται ότι μπορεί οποιοσδήποτε άΛλος ειδικός νόμος να προβλέπει 
διαφορετικό από το πιο πάνω αναφερόμενο καθεστώς, όταν αυτό δικαιολογείται 
από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμιτών συμφερόντων τρίτων. 

(5) Για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας αποστέλλεται το ταχύτερο βεβαίωση 
παραλαβής στην οποία καθορίζεται -

α) η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία απάντησης-

β) τα μέσα έννομης προστασίας που διαθέτει ο αιτητής σε περίπτωση 
αρνητικής απάντησης της αρμόδιας αρχής-

γ) ανάλογα με την περίπτωση και όπου συτό εφαρμόζεται, δήλωση ότι, 
σε περίπτωση μη απάντησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η 
άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. 

(6) Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση 
σχεπκά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων καθώς και 
σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία 
διεκπεραίωσης. 

(7) Σε περίπτωση που μια αίτηση απορριφθεί λόγω μη τήρησης των 
απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αηητής ενημερώνεται το ταχύτερο 
για την απόρριψη της. ' 

Απαιτήσεις που 14. Η πρόσβαση σε δραστηριοτητο παροχής υπηρεσιών ή η άσκηοή της στη 
απαγορεύονται. Δημοκρατία, απαγορεύεται να εξαρτάται από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(α) Απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται άμεσα ή έμμεσα στην 
ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, στον τόπο της έδρας τους και 
ιδίως-

(ί) απαιτήσεις αναφορικά με την ιθαγένεια του πσρόχου της υπηρεσίας, 
του προσωπικού του, των προσώπων που κατέχουν εταιρικές μερίδες ή 
των μελών των διοικητικών και εποπτικών φορέων των παροχών 
υπηρεσιών, 

(ϋ) απαιτήσεις αναφορικά με την υποχρέωση του παρόχου των 
υπηρεσιών, του προσωπικού του, των προσώπων που κατέχουν 
εταιρικές μερίδες ή των μελών των διοικητικών και εποπτικών φορέων 
του παρόχου, να κατοικούν στη Δημοκρατία 

(β) την απαγόρευση εγκατάστασης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή 
εγγραφής σε μητρώα ή σε επαγγελματικούς φορείς ή συλλόγους σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη-

(γ) περιορισμούς στην ελευθερία επιλογής του παρόχου όοον αφορά την 
κύριο ή τη δευτερεύουσα εγκατάσταση και ιδίως την απαίτηση ότι ο πάροχος 
των υπηρεσιών πρέπει να έχει την κύρια εγκατάσταση του στη Δημοκρατία, ή 
τον περιορισμό της ελευθερίας του παρόχου να επιλέγει τη μορφή της 
εγκατάστασης, όπως για παράδειγμα την ίδρυση πρακτορείου, ή 
υποκαταστήματος ή Θυγατρικής εταιρείας-

(δ) προϋποθέσεις αμοιβαιότητας με το" κράτος μέλος στο οποίο είναι ήδη 
εγκατεστημένος ο πάροχος, με εξαίρεση εκείνες που προβλέπονται από τις 
πράξεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχουν εκδοθεί στον τομέα της 
ενέργειας-
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(ε) την εφαρμογή κατά περίπτωση οικονομικής δοκιμής, η οποία εξαρτά τη 
χορήγηση άδειας από την αποδεδειγμένη ύπαρξη οικονομικής ανάγκης ή 
ζήτησης στην αγορά και αξιολογεί τον πιθανό ή πραγματικό οικονομικό 
αντίκτυπο της δραστηριότητας ή αξιολογεί κατά πόσον η δραστηριότητα 
είνα! κατάλληλη για νους στόχους που θέτουν τα προγράμματα 
οικονομικού σχεδιασμού της αρμόδιας αρχής: 

Νοείται ότι η απαγόρευση αυτή δεν αφορά απαιτήσεις 
προγραμματισμού οι οποίες δεν επιδιώκουν οικονομικούς στόχους, αλλά 
εξυπηρετούν επιτακτικούς λόγους που συνδέονται με το δημόσιο 
συμφέρον 

(στ) την άμεση ή έμμεση ανάμειξη ανταγωνιστικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους οε συμβουλευτικά όργανα, 
στη χορήγηση της άδειας ή στη λήψη άλλων αποφάσεων των αρμόδιων 
αρχών, εξαιρουμένων των επαγγελματικών συλλόγων, των 
επαγγελματικών οργανώσεων ή ενώσεων που ενεργούν ως αρμόδια 
αρχή: 

Νοείται ότι η απαγόρευση αυτή δεν αφορά τη διαβούλευση με 
όργσνα, όπως τσ εμπορικά επιμελητήρια ή οι κοινωνικοί εταίροι, για 
διάφορα θέματα πλην των μεμονωμένων αιτήσεων χορήγησης άδειας, 
ούτε τη διαβούλευση με το κοινό 

(ζ) την υποχρέωση για σύσταση ή συμμετοχή σε χρηματοοικονομική 
εγγύηση ή για σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης με πάροχο υπηρεσιών ή 
με οργανισμό που είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία: 

Νοείται ότι η απαγόρευση αυτή δεν Θίγε! τη δυνατότητα της 
αρμόδιας αρχής να απαιτεί ασφάλιση ή χρηματοοικονομικές εγγυήσεις 
ούτε θίγει απαιτήσεις σχετικές με τη συμμετοχή σε συλλογικό ταμείο 
αποζημιώσεων, όττως για παράδειγμα για μέλη επαγγελματικών φορέων ή 
οργανώσεων 

(η) την υποχρέωση προεγγραφής σε μητρώα που τηρούνται εντός της 
Δημοκρατίας για ορισμένο χρονίκά διάστημα ή προηγούμενης άσκησης 
της δραστηριότητας για ορισμένη χρονική περίοδο εντός της Δημοκρατίας. 

Ζ ΐ τ Γ ς Ζ = ε ς ° ^ Ε ς « - ( Ι ) ° ' ° Ρ Μ « " ί αΡΧί? διασφαλίζουν ότ, οπο,εσδήποτε νομοθετ,κές 
διοικητικές διατάξεις διατάξεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες είναι αρμόδιες και 

οι οποίες διατάξεις θεσπίζονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου, 
είναι συμβατές με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3). 

(2) Οι αρμόδιες αρχές έχουν υποχρέωση να εξετάζουν κατά πόσον οι 
νομοθετικές διατάξεις του εδαφίου (1) εξαρτούν την πρόσβαση στη δραστηριότητα 
παροχής υπηρεσιών ή την άσκηση της από την τήρηση των ακόλουθων 
απαιτήσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις: 

(α) ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισμούς, ιδίως υπό τη μορφή ορίων 
που καθορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό ή μιας ελάχιστης 
γεωγραφικής απόστασης μεταξύ παροχών υπηρεσιών 

(β) απαίτηση που υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών να έχει 
συγκεκριμένη νομική μορφή 

(γ) απαιτήσεις όσον αφορά την κατοχή ίου κεφαλαίου εταιρείας· 
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(δ) απαιτήσεις, εκτός εκείνων που αφορούν τα ζητήματα που διέπει ο 
περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2008 ή 
όσων προβλέπονται από άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι 
εναρμονισμένες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που 
προβλέπονται από πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε 
συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών λόγω της ειδικής φύσης της 
δραστηριότητας-

(ε) απαγόρευση δημιουργίας περισσότερων από μίας εγκατάστασης 
στη Δημοκρατία 

{στ) απαιτήσεις για ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων-

ίζ) υποχρεωτικές ελάχιστες ή/και ανώτερες τιμές, με τις οποίες οφείλει 
να συμμορφώνεται ο πάροχος 

(η) απαίτηση που επιβάλλεται οε παρόχους να προσφέρουν, μαζί με 
τη δική τους υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

(3) Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν εαν οι απαιτήσεις του εδαφίου (2) που 
προβλέπονται στις νομοθετικές διατάξεις του εδαφίου (1), πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

(α) μη εισαγωγή διακρίσεων, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις δεν πρέπει να 
εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, ανάλογα με την ιθαγένεια, ή, όσον 
αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την έδρα τους 

(β) αναγκαιότητα, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται 
από εππακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος-

(γ) αναλογικότητα, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες 
για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να μην 
υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου, το 
ίδιο δε αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτευχθεί με άλλα λιγότερο 
περιοριστικό μέτρα. 

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) εφαρμόζονται στη νομοθεσία που διέπει τον τομέα 
των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, μόνο κατά το μέτρο που η 
εφαρμογή των εν λόγω παραγράφων δεν παρακωλύει, νομικά ή στην πράξη, την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης αποστολής που έχει ανατεθεί στους παρόχους 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. 

(5) Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές διατάξεις 
του εδαφίου (1) που προβλέπουν απαιτήσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) 
καθώς και τις σχετικές αιτιολογήσεις ως προς το κατά πόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου: 

Νοείται ότι η κοινοποίηση αυτή δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να 
θεσπίσουν τις εν λόγω διατάξεις: 

Νοείται περαιτέρω ότι η κοινοποίηση εθνικού νομοσχεδίου σύμφωνα με 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L T r | u οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
204 21.07.1998, 22ας Ιουνίου 1Θ98 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 

τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών πληροί, ταυτόχρονα, την 
υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 
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Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

ΜΕΡΟΣ IV - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

16.-(1) Οι αρμόδιες αρχές σέβονται το δικαίωμα ίων παροχών υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος να παρέχουν υπηρεσίες στη 
Δημοκρατία και εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση σε δραστηριότητα . 
παροχής υπηρεσιών και την ελεύθερη άσκηση της στη Δημοκρατία. 

(2) Εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικό νόμο ή κανονισμούς, οι 
προϋποθέσεις που ισχύουν στο συστήματα χορήγησης άδειας που αφορούν τους 
εγκατεστημένους στη Δημοκρατία πορόχους υπηρεσιών ιοχύουν και για τους 
παρόχους υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), νοουμένου OTJ τηρούνται 
οι αρχές του εδαφίου (3) και οι απαιτήσεις του εδαφίου (4). 

(3) Οι αρμόδιες σρχές δεν εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής 
υπηρεσιών ή την άσκηση της στη Δημοκρατία από απαιτήσεις που δεν τηρούν 
τις ακόλουθες αρχές: 

(α) Μη εισαγωγή διακρίσεων, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις δεν πρέπει να 
εισάγουν, άμεσο ή έμμεσα, διακρίσεις, ανάλογα με την ιθαγένεια, ή, όσον 
αφορά τα νομ(κά πρόσωπα, ανάλογο με το κράτος μέλος στο οποίο 
εδρεύουν 

(β) αναγκαιότητα, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται 
για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος-

(γ) αναλογικότητα, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις πρέπει νο είναι κατάλληλες 
για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να μην 
υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου 
αυτού. 

(4) Ot αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να περιορίζουν την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών σε πάροχο ο οποίος είνοι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, 
επιβάλλοντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(α) Την υποχρέωση για τον πάροχο να είναι εγκατεστημένος στη 
Δημοκρατία-

(β) την υποχρέωση για τον πάροχο νο εξασφαλίζει άδεια από τις αρμόδιες 
αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής σε μητρώο ή σε επαγγελματικό 
φορέα ή σύλλογο που λειτουργεί στη Δημοκρατία, εκτός από περιπτώσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή σε πράξεις του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε νόμους που εναρμονίζονται με πράξεις του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης-

(γ) την απαγόρευση για τον πάροχο να αποκτήοει στη Δημοκρατία υποδομή 
ορισμένης μορφής ή είδους, συμπεριλαμβανομένου γραφείου ή δικηγορικού 
γραφείου, που είναι απαραίτητη γιο την παροχή των υπηρεσιών του-

(δ) την εφαρμογή ειδικού συμβατικού καθεστώτος μεταξύ παρόχου και 
αποδέκτη που εμποδίζει ή περιορίζει την παροχή υπηρεσιών από 
αυτοαπασχολούμενο-

(ε) την υποχρέωση για τον πάροχο να διαθέτει συγκεκριμένο έγγραφο 
ταυτότητας για την άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο 
χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές-

(στ) απαιτήσεις οι οποίες θίγουν τη χρήση εξοπλισμού και υλικού που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παροχής της υπηρεσίας, με εξαίρεση τις 
απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας-

(ζ) περιορισμούς στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών που ορίζονται στο 
άρθρο 19 του παρόντος Νόμου. 
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(5} Όταν ο ιτάροχος μετακινείται προσωρινά στη Δημοκρατία για να παρέχει την 
υπηρεσία του, οι αρμόδιες αρχίς δύνανται να επιβάλλουν απαιτήσεις που 
δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος και οι οποίες είναι σύμφωνες με τις 
προϋποθέσεις του εδαφίου (3). 

(θ) Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή, σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τις 
συνθήκες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων όσων καθορίζονται σε 
συλλογικές συμβάσεις. 

Συμπληρωματικές 
παρεκκλίσεις από την 
ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L 
15, 21.01.1998, 
α. 14. 

17. Το άρθρο 16 δεν εφαρμόζεται-

(α) σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, μεταξύ των οποίων, 
τέτοιες υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς -

(ί) ταχυδρομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχεπκά με τους κοινούς κανόνες για την 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών 
και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και των 
εναρμονιστικών διατάξεων των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004 μέχρι 
2008 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
211, 14.08.2009, 
ο. 55. 

122(1) του 2003 
239(1} του 2004 
143(1) του 2005 
173(1) του 2006 
92(1) του 2008. 

(ϋ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στις υπηρεσίες που 
καλύπτονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τις εναρμονιστικές διατάξεις των περί 
Ρύθμισης της Αγοράς της Ηλεκτρισμού Νόμων ταυ 2003 μέχρι 20Ό8-

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
211, 14.08.2009, 
σ. 94. 

183(1) του 2004 
103(1) του 2006 

199(1) του 2007. 

(ϋί) στον τομέα του φυσικού αερίου, στις υπηρεσίες που καλύπτονται 
από την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/55/ΕΚ, και τις εναρμονιστικές διατάξεις των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς του Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2007-

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
281,23.11.1995,0.31. 

138(Ι}του2001 
37(Ι)του 20037 

(ίν) στις υπηρεσίες διανομής και παροχής ύδατος και στις υπηρεσίες 
διαχείρισης λυμάτων 

(ν) στις υπηρεσίες επεξεργασίας των αποβλήτων 

(β) σε ζητήματα που διέπονται από την Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και τις 
εναρμονιστικές διατάξεις του περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο 
Παροχής Υπηρεσιών Νόμου ίου 2002-

(γ) σε ζητήματα που διέπονται από την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και τις εναρμονΓστικές διατάξεις των περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 
2003-

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L (δ) σε ζητήματα που διέπονται από την Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του 
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78,26.03.1977.0.17. 
Κεφ. 2 

42 του 1961 
20 του 1963 
46 του 1970 
40 του 1975 
55 του 1978 
71 του 1981 
92 του 1983 
98 του 1984 
17 του 1985 
52 του 1985 

9 του 1989 
175 του 1991 
212 του 1991 
9(1) του 1993 

56(1) του 1993 
83(ί)του 1994 
76(Ι)του 1995 

103(1) του 1996 
79(1) του 2000 
31(1) του 2001 
41(1) του 2002 

180(!) του 2002 
117(1) του 2003 
130(1) του 2003 
199(1) του 2004 
264(1) του 2004 
21(1) του 2005 
65(1) του 2005 

124(1) του 2005 
158(1) του 2005 
175(1) του 2006 
117(1) του 2007 
103(1) του 2008 
109(1) του 2008 
11(1) του 2009 

130(!) του 2009 
4(1) του 2010. 

Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1977, περί διευκολύνσεως της πραγματικής 
ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους και τις 
εναρμονιστικές διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: t 
158, 30.04.2004, σ. 77. 

7(1) του 2007. 

(ε) ατη δραστηριότητα της δικαστικής είσπραξης οφειλών 

(στ) σε ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο II της οδηγίας 2005736/ΕΚ, 
περιλαμβανομένων των απαιτήσεων στα κράτη μέλη στα οττοία τταρέχεται η 
υπηρεσία, οι οποίες επιφυλάσσουν μια δραστηριότητα σε συγκεκριμένο 
επάγγελμα, και τις εναρμονιστικές διατάξεις του περί Αναγνώρισης των 
Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008-

(ζ) σε ζητήματα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 883/2004 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

(η) όσον αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων και την κατοικία τους, σε ζητήματα που 
διέπονται από τις διατάξείς της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι οποίες προβλέπουν 
τις διοικητικές διατυπώσεις ενώπιον των αρμοδίων αρχών του κράτους 
μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία, που πρέπει να διεκπεραιώσουν οι 
δικαιούχοι και τις εναρμονιστικές διατάξεις του περί του Δικαιώματος των 
Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να 
Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007-

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.; L 
239,22.09.2000,0. 19. 

(θ) όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που μεταβαίνουν σε άλλο 
κράτος μέλος για λόγους παροχής υπηρεσιών, στη δυνατότητα της 
Δημοκρατίας να απαιτήσει θεώρηση ή άδεια παραμονής για υπηκόους 
τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από το καθεστώς αμοιβαίας 
αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 21 της Σύμβασης για την 
εφαρμογή, της-συμφωνίας Σένγκέν, της 14ης Ιουνίου 1985, σχετικά με τη 
σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα ή στη δυνατότητα 
να επιβάλλεται σε υπηκόους τρίτων χωρών η υποχρέωση να 
παρουσιάζονται στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας κατά ή ύστερα 
από την είσοδο τους-
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Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
190, 12.07 3006, 
α. 1. 

10 όσον αφορά αποστολές αποβλήτων, σε θέματα που καλύπτονται από 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της14*κ Ιουνίου 2006 γ!α τις μεταφορές αποβλήτων-

Επίοημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 
24,27.01 1987, α 36. 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε Ε : L 
77, Ξ7.03.1996.Ο.20. 

58(ί) του 2002 
120(f) του 2006. 

59 του 1976 
63 του 1977 

18(1) του 1993 
54(1) του 1999 
12(f) του 2001 

128(1) του 2002 
128(1) του 2004 
123(1) του 2006 

181(1) του 2007. 

(ια) στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στα συγγενικά δικαιώματα, 
στα δικαιώματα ττου ρυθμίζονται με την Οδηγία 87/54/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με τη νομική 
προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών και τις 
εναρμονιστικές διατάξεις των περί της Νομικής Προστασίας των 
Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμων του 2002 και 2006, και την 
Οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων 
δεδομένων καθώς και στα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τις 
εναρμονιστικές διατάξεις των περί του Δικαιώματος Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας Νόμων του 1976 μέχρι 2007 

Επίοημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: 
L157, 9.06.2006. ο. 87. 

Κεφ. 113 
19 του 1963 
21 του 1967 
27 του 1967 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46(1) του 1992 
96(Ι)του 1992 
41(1) του 1994 
15 (Ι) του 1995 
21(1) του 1997 
82(1)του1999 

149(!)του 1999 
2(1) του 2000 

135(1) του 2000 
151(1) του 2000 
76 (Ι) του 2001 
70(1) του 2003 

167(1) του 2003 
92(1) του 2004 
24(1) του 2005 

129(1) του 2005 
130(19 του 2005 

98(1) του 2006 
124(1) του 2006 
70(1) του 2007 
71(1) του 2007 

131(1) του 2007 
186(1) του 2007 
87(0 του 2008 
41(1) του 2009 
49(1) του 2009. 
99(1) του 2009 

(ιβ) σε ζητήματα που καλύπτονται από την Οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, 
για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων 
λογαριασμών και τις εναρμονιστικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου 
και του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009-. 

42(1) του 2009. 

(ιγ) στην ταξινόμηση οχημάτων που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική 
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μίσθωση σε άλλο κράτος μέλος· 

(ιδ) σε διατάξεις για τις συμβατικές και τις εξωσυμβατικές υποχρεώσεις, 
περιλαμβανομένης της μορφής των συμβάσεων που διέπονται από τους 
κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. 

Παρεκκλίσεις για μεμονωμένες 18.-(1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 16 και μόνο κατ' εξαίρεση, 
περιπτώσεις. 0 , αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν μέτρα σχετικά με την ασφάλεια των 

υπηρεσιών κατά ενός παρόχου ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 
μέλος. 

(2) Τα μέτρα του εδαφίου (1) μπορούν να ληφθούν μόνο εφόσον τηρηθεί η 
διαδικασία αμοιβαίας βοήθειας η οποίο προβλέπεται στο άρθρο 31 του παρόντος 
Νόμου και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Οι εθνικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνεται το μέτρο δεν 
έχουν αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα που ορίζεται στο εδάφιο (1)-

(β) το μέτρο είναι πιο προστατευτικό για τον αποδέκτη από εκείνο που θα 
λάμβανε το κράτος μέλος εγκατάστασης δυνάμει των εθνικών του 
διατάξεων 

{γ) το κράτος μέλος εγκατάστασης δεν έλαβε μέτρα ή έλαβε μέτρα 
ανεπαρκή σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 34-

(δ) τσ μέτρο είναι αναλογικό. 

(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν θίγουν τις διατάξεις που εγγυώνται την ελεύθερη 
παροχή των υπηρεσιών ή επιτρέπουν παρεκκλίσεις από αυτήν και οι οποίες 
προβλέπονται από πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περιορισμοί που οτταγορεύονται 1 9 Q | α τ τ ο δ έ κ τ Ε ς τ ω ν υ π π ρ ε σ ι ώ ν δ ε ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ν ο υπόκειντα! σε απαιτήσεις 
oi οποίες περιορίζουν τη χρήση μιας υπηρεσίας που παρέχεται οπό φορέα 
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, και ιδιαίτερα τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(α) Την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από τις αρμόδιες αρχές ή την 
υποβολή δήλωσης σε αυτές-

(β) μεροληπτικά όρια στη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, λόγω του 
γεγονότος ότι ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή 
λόγω του τόπου παροχής της υπηρεσίας. 

20.-(1) Of αποδέκτες των υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις οι οποίες εισάγουν διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου 
κατοικίας τους. 

(2) Οι πάροχοι δεν επιτρέπεται νσ εισάγουν διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας ή 
του τόπου κατοικίας του αποδέκτη στις γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε 
υπηρεσίες που διαθέτουν στο κοινό, χωρίς αυτό να θίγει τη δυνατότητα να 
προβλέπονται διαφορετικές προϋποθέσεις πρόσβασης οι οποίες 
δικαιολογούνται άμεσα με αντικειμενικά κριτήρια. 

21.-(1) Οι αποδέκτες υπηρεσιών, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, που 
βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και που χρησιμοποιούν ή 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία για επαγγελματικούς λόγους, 
μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (3), 

αε σχέση με τους αποδέκτες. 

Μη εισαγωγή διακρίσεων. 

Βοήθεια για τους αποδέκτες. 
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από ro EKE. 

(2) Οι αποδέκτες υπηρεσιών που είνοι φυσικά πρόσωπα, διαμένουν στη 
Δημοκρατία και χρησιμοποιούν ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια 
υπηρεσία για λόγους άλλους από επαγγελματικούς, μπορούν να Λαμβάνουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (3), από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Καταναλωτών Κύπρου (ΕΚΚ). 

ί3} Το ΕΚΕ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών Κύπρου (ΕΚΚ) παρέχουν 
στους αποδέκτες, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

(α) γενικές πληροφορίες νιο τις ισχύουσες απαίτησες στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη σχετικά με ιην πρόσβαση σπς δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών και με την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, ιδίως όσες 
αφορούν την προστασία των καταναλωτών 

(β) γενικές πληροφορίες για τα μέσα έννομης προστασίας που έχουν στη 
διάθεση τους σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ παρόχου και αποδέκτη-

(γ) τα στοιχεία επικοινωνίας των ενώσεων ή οργανισμών, 
περιλαμβανομένων των κέντρων ενημέρωσης του δικτύου των ευρωπαϊκών 
κέντρων καταναλωτών, όπου οι πάροχοι ή οι αποδέκτες υπηρεσιών 
μπορούν να λάβουν πρακτική βοήθεια. 

(4) Πα την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης στους αποδέκτες, το ΕΚΕ 
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών Κύπρου (ΕΚΚ) απευθύνονται, εφόσον 
αυτό είναι αναγκαίο, στους σχετικούς φορείς παροχής πληροφοριών στους 
αποδέκτες των άλλων κρατών μελών. 

(5) Το ΕΚΕ και το Ευρωπαϊκά Κέντρο Καταναλωτών Κύπρου (ΕΚΚ) 
γνωστοποιούν στους σχετικούς φορείς παροχής πληροφοριών σε αποδέκτες 
άλλων κρατών μελών, το συντομότερο δυνατό, τις πληροφορίες που τους 
ζητούνται από τους εν λόγω φορείς για να τις διαβιβάσουν σε αποδέκτες. 

ΜΕΡΟΣ V - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες για τους παρόχους 22,-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν να θέτουν στη διάθεση του αποδέκτη τις 
και τις υπηρεσίες τους και ακόλουθες πληροφορίες: 
επίλυση διαφορών. 

(α) την επωνυμία, το νομικό καθεστώς και τη μορφή του παρόχου, τη 
γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένος και τα στοιχεία 
εκείνα που επιτρέπουν την ταχεία και άμεση επικοινωνία του αποδέκτη με 
αυτόν, ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα-

(β) όταν ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή 
σε άλλο παρεμφερές δημόσιο μητρώο, την ονομασία του μητρώου αυτού 
και τον αριθμό εγγραφής του παρόχου ή αντίστοιχα μέσα αναγνώρισης που 
περιλαμβάνονται σε αυτό το μητρώο-

(γ) όταν η δραστηριότητα υπόκειται σε σύστημα χορήγησης άδειας, τα 
στοιχεία της αρμόδιας αρχής ή του ΕΚΕ-

(δ) όταν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε ΦΠΑ, τον 
αριθμό αναγνώρισης ΦΠΑ-

(ε) σε ό,τι αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, κάθε 
επαγγελματικό σύλλογο ή συναφή οργανισμό στον οποίο είναι 
εγγεγραμμένος ο πάροχος- υπηρεσιών, τον επαγγελματικό τίτλο και το 
-κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε-

(ατ) τους γενικούς όρους και τις γενικές ρήτρες που ενδεχομένως εφαρμόζει 
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ο παροχος· 

(ζ) την ύπαρξη τυχόν συμβατικών ρητρών που χρησιμοποιεί ο πάροχος 
σχετικά με το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση ή/και τα αρμόδια δικαστήρια-

(η) την ύπαρξη τυχόν εγγύησης μετά την πώληση, μη επιβαλλόμενης από 
το νόμο 

(θ) την τιμή της υπηρεσίας, εάν η τιμή προκαθορίζεται από τον πάροχο για 
ορισμένο τύπο υπηρεσίας-

(ι) τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, εάν δεν προκύπτουν ήδη από τη 
φύση της υπηρεσίας-

(ια) όπου αυτό εφαρμόζεται, λεπτομέρειες αναφορικά με την ασφάλιση 
επαγγελματικής ευθύνης, ιδίως δε τα στοιχεία της σύμβασης του ασφαλιστή 
ή του εγγυητή και την εδαφική κάλυψη. 

(2) Οι πληροφορίες του εδαφίου (1), κατ'επιλογή του τταρόχου δύνανται να -
(α) γνωστοποιούνται από τον πάροχο με δική του πρωτοβουλία-

(β) είναι εύκολα προσβάσψες για τον αποδέκτη στον τόπο παροχής της 
υπηρεσίας ή σύναψης της σύμβασης-

(γ) είναι εύκολα προσβάσιμες για τον αποδέκτη ηλεκτρονικά μέσω 
διεύθυνσης που γνωστοποιείται από τον πάροχο-

(δ) περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό έγγραφο του παρόχσυ που 
παρέχεται στον αποδέκτη και παρουσιάζει με τρόπο λεπτομερή τις 
υπηρεσίες που παρέχει. 

(3) Οι πάροχοι των υπηρεσιών, έπειτα από αίτηση του αποδέκτη, γνωστοποιούν 
τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες: 

(α) την τιμή της υπηρεσίας, όταν η τιμή δεν προκαθορίζεται από τον πάροχο 
για συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας, ή, όταν η ακριβής τιμή δεν μπορεί να 
δηλωθεί, τη μέθοδο υπολογισμού της τιμής, η οποία επιτρέπει στον 
αποδέκτη να επαληθεύσει την τιμή, ή μια αρκετά λεπτομερή εκτίμηση-

(β) σε ό,τι αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, αναφορά 
των επαγγελματικών κανόνων που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης και των μέσων πρόσβασης σε αυτά-

(γ) πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εταιρικές σχέσεις 
πολλαπλών ειδικοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία και με τα μέτρα που έχουν λάβει για την αποφυγή των 
συγκρούσεων συμφερόντων, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε 
ενημερωτικό έγγραφο των παροχών που παρουσιάζει με τρόπο λεπτομερή 
τις υπηρεσίες τους-

(δ) τυχόν κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι 
υπηρεσιών καθώς και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
συμβουλευθεί τους κώδικες ηλεκτρονικά και τις διαθέσιμες γλωσσικές 
εκδόσεις-

(ε) σχετικές πληροφορίες σε περίπτωση που ένας πάροχος υπόκειται σε 
κώδικα δεοντολογίας, ή είναι μέλος επαγγελματικού φορέα ή οργάνωσης, 
που προβλέπει τη χρησιμοποίηση μηχανισμού εξωδικαστικής διευθέτησης 
των διαφορών, περιλαμβανομένων πληροφοριών σε σχέση με την 
ττρόα^αυΐ} σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και 
τους όρους χρησιμοποίησης του μηχανισμού εξώδικης διευθέτησης των 
διαφορών. 

(4) Οι πληροφορίες που οφείλει να παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες ή να γνωστοποιούνται με 
τρόπο οαφή και αδιαμφισβήτητο και σε εύθετο χρόνο πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης ή πριν από την παροχή της υπηρεσίας, όταν δεν υπάρχει γραπτή 
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σύμβαση. 

(5) Οι πάροχοι των υπηρεσιών έχουν υποχρέωση να υιοθετήσουν πολιτική νια 
τον τρόπο απάντησης σε οποιαδήποτε παράπονα ή διαμαρτυρίες ή αε 
οποιεσδήποτε πληροφορίες τους ζητούνται για την υπηρεσία που παρέχουν, 
χωρίς καθυστέρηση και επιδεικνύοντας επιμέλεια για την εξεύρεση 
ικανοποιητικής λύσης, η οποία κατατίθεται στο ΕΚΕ ή/και στην αρμόδια αρχή. 

(6) Πάροχοι υπηρεσιών που υπόκεινται σε κώδικα δεοντολογίας ή 
συμπεριφοράς ή είναι μέλη επαγγελματικού συνδέσμου που πρόβλεπε* τη 
χρησιμοποίηση μηχανισμού εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών, έχουν 
υποχρέωση να ενημερώνουν σχετικά τον αποδέκτη των υπηρεσιών, να το 
αναφέρουν σε κάθε έγγραφο που παρουσιάζει αναλυτικά τις υπηρεσίες τους 
και να υποδεικνύουν τα μέσα με τα οποία παρέχεται πρόσβαση σε λεπτομερείς 
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρησιμοποίησης του εν 
λόγω μηχανισμού: 

Νοείται ότι, τεκμαίρεται πως οι πάροχοι των υπηρεσιών 
συμμορφώνονται με την υπό αναφορά υποχρέωση, σε περίπτωση που ο 
επαγγελματικός σύνδεσμος στον οποίο ανήκουν παρέχει τις εν λόγω 
πληροφορίες και λεπτομέρειες γενικά στους αποδέκτες, χωρίς καθυστέρηση 
και επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια με μέσα εύκολα προσβάσιμα σε 
αυτούς. 

(7) Σε περίπτωση που οτο πλαίσιο επίλυσης διαφοράς μεταξύ παρόχου και 
αποδέκτη απαιτείται η κατάθεση τραπεζικής εγγύησης για συμμόρφωση με 
δικαστική απόφαση, οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν αντίστοιχες εγγυήσεις 
που έχουν κατατεθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστή εγκατεστημένο σε 
άλλο κράτος μέλος: 

Νοείται ότι δεν αναγνωρίζονται σι αναφερόμενες οτο παρόν εδάφιο 
εγγυήσεις, παρά μόνο αν το οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή ο ασφαλιστής έχουν 
άδεια λεπουργίας στο άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(8) Πάροχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που 
προκύπτουν από το παρόν άρθρο υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο που 
επιβάλλεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, το οποίο είναι ανάλογο με τη 
φύση και τη βαρύτητα της παράβασης και το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.0υ0)για κάθε παράβαση, 

23.-(1) Σε περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 
νόμου ή με τις πρόνοιες κώδικα δεοντολογίας οποιουδήποτε επαγγελματικού 
συνδέσμου, ο πάροχος οφείλει να έχει ασφάλιση της επαγγελματικής του 
ευθύνης, θεωρείται ότι έχει συνάψει τέτοια ασφάλιση ή εγγύηση, εφόσον αυτός 
καλύπτεται ήδη σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι ήδη εγκατεστημένος, 
από εγγύηση ισοδύναμη ή κατ' ουσία συγκρίσιμη ως προς τον σκοπό της και 
ως προς την κάλυψη την οποία παρέχει από πλευράς ασφαλιζομένου 
κινδύνου, ασφαλιζομένου ποσού ή ανώτατου ορίου της εγγύησης και 
ενδεχόμενων εξαιρέσεων από την κάλυψη υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια 
ασφάλιση ή εγγύηση καλύπτει γεωγραφικά και τη Δημοκρατία: 

Νοείται ότι εάν η ισοδυναμία εξασφαλίζεται μόνο εν μέρει, ο πάροχος ο 
οποίος προτίθεται να εγκατασταθεί στη Δημοκρατία οφείλει να συνάψει 
συμπληρωματική εγγύηση για να καλυφθούν τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν 
καλύπτονται ήδη. 

(2)- Πα σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αποτελούν 
επαρκή απόδειξη σύναψης ασφαλιστικής κάλυψης ή εγγύησης, βεβαιώσεις 
ασφαλιστικής κάλυψης που έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
ασφαλιστικές εταιρείες εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη. 

Ασφάλιση επαγγελματικής 
ευθύνης και εγγυήσεις. 
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(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν θίγουν τα συστήματα επαγγελματικής 
ασφάλισης ή εγγυήσεων που προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις. 

Εμπορικές επικοινωνίες των 
νομοθετικώς κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων. 

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 

"ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης" σημαίνει την ασφάλεια την οποία συνάπτει 
ένας πάροχος για ενδεχόμενη ευθύνη του έναντι των αποδεκτών και, ανάλογα με 
την περίπτωοη. τρίτων, λόγω της παροχής της υπηρεσίας. 

24.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, 
καταργούνται όλες οι συνολικές απαγορεύσεις εμπορικών επικοινωνιών για τα 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. 

(2) Οι εμπορικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούν τα νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα οφείλουν να τηρούν τους επαγγελματικούς 
κανόνες που συνάδουν με το δίκαιο τρς Ευρωπαϊκής Ενωσης, ιδιαίτερα τους 
συναφείς με την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του 
επαγγέλματος καθώς και το επαγγελματικό απόρρητο, κοτά τρόπο που να 
συνάδει με τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος, και οι οποίοι δεν δημιουργούν 
διακρίσεις, δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικά λόγο δημόσιου 
συμφέροντος και είναι αναλογικοί. 

Δραοτηριότητες πολλαπλών 
ειδικοτήτων 25.- {1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), απαιτήσεις που 

υποχρεώνουν παρόχους να αοκούν αποκλειστικά συγκεκριμένη δραστηριότητα 
ή που περιορίζουν την άσκηση από κοινού ή σε εταιρική σχέση διαφορετικών 
δραστηριοτήτων, απαγορεύονται. 

(2) Οι ακόλουθοι πάροχοι μπορούν να υπόκεινται σε απαιτήσεις του εδαφίου 
(1) δυνάμει ειδικού νόμου που διέπει τις δραστηριότητες τους ή κώδικα 
δεοντολογίας: 

(α) τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, κατά τον βαθμό που 
αυτό δικαιολογείται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους 
κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς οι οποίοι 
ποικίλλουν λόνω της ιδιαιτερότητας του κάθε επαγγέλματος, και που είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας τους-

(β) οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης, τεχνικού ελέγχου ή δοκιμών, κατά 
το βαθμό που αυτό δικαιολογείται για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους 
και της ακεραιότητας τους. 

(3) Όταν επιτρέπεται δυνάμει των ειδικών νόμων που διέπει τις δραστηριότητες 
των παροχών του εδαφίου (1) η άσκηση δραστηριοτήτων πολλαπλών 
ειδικοτήτων, οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι: 

(α) προλαμβάνονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και τα ασυμβίβαστα 
μεταξύ ορισμένων δραστηριοτήτων 

(β) εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία που απαιτούν 
ορισμένες δραστηριότητες-

(γ) εξασφαλίζεται ότι οι επαγγελματικοί δεοντολογικοί κανόνες 
διαφορετικών δραστηριοτήτων συμβιβάζονται μεταξύ τους, ιδίως όσον 
αφορά το επαγγελματικό απόρρητο. 
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Πολιτική ποιότητας ίων 
υπηρεσιών. 

26.-(1) Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα νια να ενθαρρύνουν 
τους παρόχους να λάβουν μέτρα σε εθελοντική βάση για την εξασφάλιση της 
ποιότητας των υπηρεσιών, ιδίως: 

(α) πιστοποιώντας ή αξιολογώντας τις δραστηριότητες τους από 
ανεξάρτητους ή διαπιστευμένους οργανισμούς -

(β) καταρτίζοντας το δικό τους χάρτη ποιότητας ή συμμετέχοντας στους 
χάρτες ή στα σήματα ποιότητας ττου καταρτίζουν επαγγελματικοί φορείς 
σε κοινοτικό επίπεδο. 

(2) Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες γιο τη σημασία 
ορισμένων σημάτων και για τα κριτήρια χορήγησης σημάτων και άλλων 
διακριτικών ποιότητας σχετικά με υπηρεσίες, να είναι εύκολα προσβάσιμες από 
τους παρόχους και τους αποδέκτες. 

(3) Οι αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών και 
την Επιτροπή, λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνουν τους 
επαγγελματικούς φορείς καθώς και τα εμπορικά και τεχνικά επιμελητήρια και 
τις ενώσεις καταναλωτών να συνεργαστούν με άλλους τέτοιους φορείς σε 
κοινοτικό επίπεδο ώστε να προαγάγουν την ποιότητα των υπηρεσιών, 
διευκολύνοντας ιδίως την αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών των 
παροχών. 

156(1) του 2002 
10(1) του 2010. 

(4) Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για να προωθήσουν την 
ανάπτυξη ανεξάρτητων αξιολογήσεων, κυρίως εκ μέρους ενώσεων καταναλωτών, 
σχετικά με ία πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υπηρεσιών, κα! ιδίως την 
ανάπτυξη σε κοινοτικό επίπεδο δοκιμών ή συγκριτικών δοκιμών και τη 
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. 

(5) Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης κατά την έννοια του περί Τυποποίησης, 
Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002 και 2010, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή και τους άλλους αντίστοιχους οργανισμούς των 
κρατών μελών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών προτύπων για 
τη διευκόλυνση της συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται από 
παρόχους διαφορετικών κρατών μελών, την ενημέρωση του αποδέκτη και την 
ποιότητα των υπηρεσιών. 

ΜΕΡΟΣ VI - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Εποπτεία παροχών 
εγκατεστημένων ατη Δημοκρατία. 

27. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 28 και 29, οι αρμόδιες αρχές είναι 
υπεύθυνες για την εποπτεία των παροχών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στη 
Δημοκρατία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους παραχωρούνται από τους 
ειδικούς νόμους που διέπουν την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Εποπτεία σε περίπτωση 
προσωρινής μετακίνησης 
παρόχου που βρίσκεται 
εγκατεστημένος στη 
Δημοκρατία σε άλλο κράτος 
μέλος. 

28. -(1) Όσον αφορά παρόχους εγκατεστημένους στη Δημοκρατία οι οποίοι 
παρέχουν προσωρινά υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές 
έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τη συμμόρφωση προς τις προβλεπόμενες 
απαιτήσεις στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του ειδικού 
νόμου που διέπει την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και ειδικότερα με 
μέτρα εποπτείας του παρόχου υπηρεσιών. 

(2) Οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να αρνηθούν να λάβουν μέτρα εποπτείας ή 
επιβολής του νόμου στη Δημοκρατία, με την αιτιολογία ότι η υπηρεσία έχει 
πσρασχεθείή προκαλέσει ζημίες σε άλλο κράτος μέλος. 

(3) Η υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν συνεπάγεται ότι οι 
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Εποπτεία σε περίπτωση 
ττροαωρινής μετακίνησης οτη 
Δημοκρατία παρόχου ττου 
βρίσκεται εγκατεστημένος αε 
άλλο κράτος μέλος. 

αρμόδιες αρχές υποχρεούνται νο προβούν οε διαπιστώσεις γεγονότων ή σε 
ελέγχους στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους ατο οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία: 

Νοείται ότι οι εν λόγω εξακριβώσεις κοι έλεγχοι διενεργούνται από τις 
ορχές του κράτους μέλους στο οποίο ασκεί προσωρινά τις δραστηριότητες του ο 
πάροχος. κατ' αίτηση των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 31 της Οδηγίας. 

29. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων άλλων ειδικών νόμων, αναφορικά με 
απαιτήσεις που μπορούν να επιβληθούν δυνάμει των άρθρων 16 και 17 του 
παρόντος Νόμου, σε παρόχους υπηρεσιών που δεν βρίσκονται εγκατεστημένοι 
οτη Δημοκρατία και παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία, οι αρμόδιες αρχές 
είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της δραστηριότητας του παρόχου υπηρεσιών 
στη Δημοκρατία. 

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας-
(ο) λαμβάνουν όλα τα οπαραίτητα μέτρα ώστε νο εξασφαλίσουν ότι ο 
πάροχος τηρεί τις απαιτήσεις αυτές σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση τους στη 
Δημοκρατία 

(β) προβαίνουν οε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες που απαιτούνται γιο 
την εποπτεία της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

(3) Οσον αφορά άλλες απαιτήσεις εκτός εκείνων του εδαφίου (1), όταν ένας 
πάροχος μετακινείται στη Δημοκρατία για να παράσχει υπηρεσία, χωρίς να είναι 
εγκατεστημένος σε αυτήν, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας συμμετέχουν στην 
εποπτεία του τταρόχου σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5). 

(4) Έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους εγκατάστασης, οι αρμόδιες αρχές 
της Δημοκρατίας προβαίνουν στους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις έρευνες 
που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας από 
το κράτος μέλος εγκατάστασης: 

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση παρεμβαίνουν εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του ειδικού νόμου που τις διέπει: 

Μηχανισμός προειδοποίησης. 

Διοικητική συνεργασίο 

Νοείται περαιτέρω ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν 
ποια είναι τα καταλληλότερα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε 
περίπτωση προκειμένου να ικανοποιείται το αίτημα του κράτους μέλους 
εγκατάστασης 

{5) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας μπορούν να προβαίνουν αυτεπάγγελτα σε 
ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες επιτόπου, εφόσον σι εν λόγω έλεγχοι, 
επιθεωρήσεις και έρευνες δεν ειοάγουν διακρίσεις, δεν έχουν ως αιτιολογία το 
γεγονός ότι ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και είναι 
αναλογικοί. 

30. Όταν οι αρμόδιες ορχές της Δημοκρατίας λάβουν γνώση γεγονότων ή 
συγκεκριμένων σοβαρών περιστάσεων που σχετίζονται με δραστηριότητα 
παροχής υπηρεσιών από πάροχο που δεν βρίσκεται εγκατεστημένος στη 
Δημοκρατία, που μπορεί να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στην υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον στη Δημοκρατία ή στο έδαφος άλλων 
κρατών μελών, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τη 
νενομισμένη διαδικασία του κράτους μέλους εγκατάστασης, τα άλλο 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή. 

31. -(1) (α)Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχοωας και Τουρισμού είναι ο Εθνικός 
Συντονιστής του Συστήματο'ς-Οληροφόρησης γιο την Εσωτερική Αγορά (Internal 
Market Information System («IMI»)) και αποτελεί το σημείο επαφής της 
Δημοκρατίας για σκοπούς διοικητικής συνεργασίας με τα σημεία επαφής άλλων 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους. 
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(β) Το Υπουρνείο Εμπορίου. Βιομηχανίας και Τουρισμού, όταν το κρίνει 
αναγκαίο, δύναται να εξουσιοδοτεί άλλα Υπουργεία για να ενεργούν ως σημεία 
επαφής τα οποία αποτελούν τους εξουσιοδοτημένους συντονιστές του 
Συστήματος Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς σε θέματα διοικητικής 
συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη: 

Νοείται ότι. κατά κανόνα η διοικητική συνεργασία με τις αρχές άλλων 
κρατών μελών πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ των αρμοδίων αρχών και το 
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως σημείο επαφής παρεμβαίνει 
μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν το κρίνει απαραίτητο. 

(γ) Σε περίπτωση που παρεμβαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού ως σημείο επαφής μέσα στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας 
δυνάμει της παραγράφου (β), το καθ'ύλην αρμόδιο Υπουργείο οφείλει, μόλις του 
ζητηθεί από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να αποστείλει 
τις απόψεις του στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και 
ακολούθως αυτό διαβιβάζει την απόφαση του ατο άλλο κράτος μέλος μέσω του 
συστήματος ΙΜί. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) και των διατάξεων των περί 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 
Νόμων του 2001 και 2003, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας έχουν αρμοδιότητα 
να-

(α) Χειρίζονται κατάλληλα αιτήσεις πληροφοριών και αιτήσεις διενέργειας 
ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών από και προς αυτές, ανάλονα με την 
περίπτωση, όταν οι εν λόγω αιτήσεις είναι δεόντως αιτιολογημένες και 
προσδιορίζουν ιδίως το λόγο της αίτησης 

(β) όταν λαμβάνουν αίτηση συνδρομής από τις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών, να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία κάθε απαραίτητη πληροφορία για την 
εποπτεία των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Δημοκρατίας-

(γ) να ειδοποιούν εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους που 
υπέβαλαν αίτηση πληροφοριών ή διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων ή 
έρευνας, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ικανοποίηση του αιτήματος, 
ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση-

(δ) να διαβιβάζουν το συντομότερο δυνατό και με ηλεκτρονικά μέσα τις 
πληροφορίες που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών ή 
από την Επιτροπή-

(ε) να μεριμνούν ώστε τα μητρώα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι πάροχοι 
υπηρεσιών και τα οποία μπορούν να συμβουλευθούν οι αρμόδιες αρχές της 
Δημοκρατίας, να μπορούν να τα συμβουλευθούν με τους ίδιους όρους οι 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών 

(ατ) να διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις 
κρατών μελών τα οποία δεν πληρούν την υποχρέωση τους για αμοιβαία 
συνδρομή. 

Αμοιβαία συνΰρομή και γενικές 32. Οι αρμόδιες αρχές, σε σχέση με παρόχους που βρίσκονται εγκατεστημένοι 
υποχρεώοεις για παρόχους σ τ η Δημοκρατία, έχουν αρμοδιότητα να-
εγκατεστημένους στη 
Δημοκρατία. 

(α) Παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούν οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους 
μέλους σχετικά με τους παρόχσυς υπηρεσιών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
στη Δημοκρατία και οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, 
ιδίως τη διαβεβαίωση ότι .είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και ότι, 
καθόσον γνωρίζουν, δεν ασκσύν παράνομα τις δραστηριότητες τους-

(β) προβαίνουν σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες που ζητεί άλλο 
κράτος μέλος και το ενημερώνουν για τα αποτελέσματα τους και, 
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ενδεχομένως, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί: 
Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές παρεμβαίνουν εντός των ορίων των 

αρμοδιοτήτων που τους παραχωρεί ο σχετικός Νόμος της Δημοκρατίας: 

Νοείται περαιτέρω ότι, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίζουν 
ποια είναι τα καταλληλότερα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε 
περίπτωση, προκειμένου να ικανοποιείται το αίτημα άλλου κράτους μέλους 

(γ) ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με τη νενομιαμένη 
διαδικασία όλα τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, μόλις αυτές λάβουν 
γνώση συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή συγκεκριμένων πράξεων παρόχου 
εγκατεστημένου στη Δημοκρατία ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε άλλα κράτη 
μέλη, οι οποίες, καθόσον αυτές γνωρίζουν, μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρή βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον. 

Πληροφορίες σχετικά με την 33.-(1) Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν, έπειτα από αίτηαη αρμόδιας αρχής 
εντιμότητα των παροχών. άλλου κράτους μέλους και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας, τις 

πληροφορίες σχετικά με τις πειθαρχικές ή διοικητικές ενέργειες ή ποινικές 
κυρώσεις και με τις αποφάσεις για δόλιες χρεοκοπίες που έχουν εκδοθεί από 
αυτές κατά παρόχου και οι οποίες αφορούν άμεσα την επαγγελματική 
ικανότητα TOU παρόχου ή αξιοπιστία του ενημερώνοντας παράλληλα τον 
πάροχο της υπηρεσίας σχετικά: 

Νοείται ότι οι υπό αναφορά πληροφορίες παραχωρούνται εφόσον η 
αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο είναι δεόντως 
αιτιολογημένη, ιδίως όαον αφορά τους λόγους για τους οποίους ζητούνται οι 
πληροφορίες αυτές. 

(2) Οι κυρώσεις και ενέργειες του εδαφίου (1) κοινοποιούνται μόνο εφόσον έχει 
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ενώ όσον αφορά τις άλλες εφαρμοστέες 
αποφάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι αρμόδιες αρχές που 
γνωστοποιούν τις πληροφορίες διευκρινίζουν εάν πρόκειται για τελεσίδικη 
απόφαση ή εάν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως και αναφέρουν 
την πιθανή ημερομηνία έκδοσης της απόφασης σχετικά με το ένδικο μέσο: 

Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν τις εθνικές διατάξεις 
δυνάμει των οποίων ο πάροχος καταδικάστηκε ή υπέστη κυρώσεις. 

{3) Τα εδάφια (1) και (2) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003 και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των 
προσώπων που έχουν καταδικαστεί ή υποστεί κυρώσεις στη Δημοκρατία, 
μεταξύ άλλων και από επαγγελματικούς φορείς: 

Νοείται ότι τυχόν συναφείς πληροφορίες δημόσιου χαρακτήρα καθίστανται 
προσβάσιμες για τους καταναλωτές. 

34.-(1) Οταν οι αρμόδιες αρχές σκοπεύουν να λάβουν μέτρο που 
προβλέπεται στο άρθρο 16, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο 
εδάφια (2) μέχρι (5) του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των δικαστικών 
διαδικασιών που ισχύουν στη Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των 
προκαταρκτικών διαδικασιών και πράξεων που διεξάγονται στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας. 

(2) Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν βρίσκεται εγκατεστημένος στη Δημοκρατία, 
οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τις αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης να 
λάβουν μέτρα κατά του παρόχου της υπηρεσίας παρέχοντας κάθε κατάλληλη 
πληροφορία για την οικεία υπηρεσία και δηλώνοντας τις περιστάσεις της 

> υπόθεσης και αναμένουν την απάντηση του κράτους μέλους εγκατάστασης ως 
προς το κατά πόσον ο πάροχος ασκεί νόμιμα τις δραστηριότητες του καθώς και 
για τα μέτρα που έλαβε ή σκοπεύει να λάβει ή, ενδεχομένως, τους λόγους για τους 
οποίους δεν έλαβε μέτρα. 

Αμοιβαία συνδρομή σε 
περιπτώσεις μεμονωμένων 
παρεκκλίσεων. 
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(3) Μετά τη γνωστοποίηση του κρότους μέλους εγκατάστασης σύμφωνα με το 
εδάφιο (2), οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης την πρόθεση τους να λάβουν μέτρα δηλώνοντας τα εξής: 

(α) τους λόγους για τους οποίους κρίνουν ως ανεπαρκή τα μέτρα που έλαβε 
ή σκοπεύει να λάβει το κράτος μέλος εγκατάστασης-

(β) τους λόγους για τους οποίους κρίνουν ότι τα μέτρα που σκόπευε! να λάβει 
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16. 

(4) Τα μέτρα μπορούν να ληφθούν μόνο μετά την παρέλευση προθεσμίας 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο 
(3). 

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (4) του παρόντος άρθρου, 
σε έκτακτες περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (4) και σε τέτοια περίπτωση τα μέτρα 
κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης, δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους οι αρμόδιες αρχές 
κρίνουν ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη. 

Κανονισμοί. 35. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και οι οποίοι ρυθμίζουν οποιοδήποτε 
θέμα καθίσταται αναγκαίο vu ρυθμιστεί για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου. 



Πορ. ί(Ι) 
4251, 16.7.2010 
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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΪΣ 

1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερμηνεία. 
3. Σκοπός του παρόντος Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

4. Εξουσίες Υπουργού. 
5. Διορισμός ΑρχιεπιΘεωρητή και Επιθεωρητών. 
6. Καθήκοντα Επιθεωρητών. 
7. Μετρήσεις από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
8. Έκδοση κανονισμών. 
9. Έκδοση διαταγμάτων. 
10. Καθορισμός ζωνών και οικισμών. 
11. Κριτήρια εκτίμησης. 
12. Σχεδία βραχυπρόθεσμης δράσης. 
13. Σχέδια για την ποιότητα του αέρα. 
14. Εξαιρέσεις στην ετοιμασία σχεδίων ή προγραμμάτων. 
15. Συμμετοχή του κοινού. 
16. Δημόσια ακρόαση. 
17. Λήψη αποφάσεων. 
18. Ενημέρωση. 
19. Τήρηση αρχείου. 
20. Γνωμοδότηση Τεχνικής Επιτροπής. 
21. Απαιτήσεις για τις ζώνες όπου τα επίπεδα δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές. 
22. Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ενημέρωσης ή συναγερμού. 
23. Δίαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων. 
24. Ρυπογόνες συμβολές από φυσικές πηγές. 
25. Διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση. 
26. Ενημέρωση του κοινού. 

ΜΕΡΟΣ 111 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

27. Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
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Ο περί της Ποιότητας του ΑτμοοφαιρικοΟ Αέρα Νόμος του 2010 εκδίδεται με δημοσίευση οτην Εττίσημη Εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 77(|) του 2010 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡίΚΟΥ ΑΕΡΑ 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε. L152. 
11.6.2008,0.1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης και δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς 
νομοθεσίας, με σκοπό την εναρμόνϊση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 
2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

89(Ι)του 1996 
158(1) του 2001 
25(1) του 2002 
41(1) του 2003 
99(1} του 2003. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2010. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου: 

«ανώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει το επίπεδο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάτω του οποίου επιτρέπεται η χρήση συνδυασμού σταθερών 
μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης και/ή ενδεικτικών μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας 
του ατμοσφαιρικού αέρα' 

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που 
διορίζεται ως Αρχιεπιθεωρητής από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 5' 

«ΑΣιο» σημαίνει τα σωματίδια που διέρχονται μέσα από επιλεκτικό με βάση το μέγεθος στόμιο, όπως 
αυτό ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣιο, ΕΝ 12341, με 
αποτελεσματικότητα πενήντα τοις εκατόν (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων 
αεροδυναμικής διαμέτρου 10 μην 

«ΑΣίι5» σημαίνει τα σωματίδια που διέρχονται μέσα από επιλεκτικό με βάση το μέγεθος στόμιο, όπως 
ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣζι5, ΕΝ 14907, με 
αποτελεσματικότητα πενήντα τοις εκατόν (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων 
αεροδυναμικής διαμέτρου 2,5 μητ 

«ατμοσφαιρικός αέρας» σημαίνει τον εξωτερικό αέρα της τροπόσφαιρας, εξαιρουμένου του αέρα σε 
χώρο εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο' 

«δείκτης μέσης έκθεσης» σημαίνει το μέσο επίπεδο που υπολογίζεται με βάση τις μετρήσεις σε μη 
εκτεθειμένες τοποθεσίες αστικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας και 
αντανακλά την έκθεση του πληθυσμού και ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του εθνικού 
στόχου μείωσης της έκθεσης και της υποχρέωσης όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης' 

«εθνικός στόχος μείωσης της έκθεσης» σημαίνει την ποσοστιαία μείωση της μέσης έκθεσης του 
πληθυσμού της Δημοκρατίας, που καθορίζεται για το έτος αναφοράς, με στόχο να μειωθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, η οποία πρέπει να επιτευχθεί, αν είναι δυνατόν, εντός 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

«εκτίμηση» σημαίνει κάθε μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση, τον υπολογισμό, την πρόβλεψη 
ή την εκτίμηση του επιπέδου ενός ρύπου στον ατμοσφαιρικό αέρα 

«ενδεικτικές μετρήσεις» σημαίνει μετρήσεις που ανταποκρίνονται σε στόχους σχετικά με την ποιότητα 
των δεδομένων λιγότερο αυστηρούς από αυτούς που απαιτούνται για τις σταθερές μετρήσεις 

«Επιθεωρητής» σημαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει των εδαφίων (1) και 
(2} του άρθρου 5 



485 

«επίπεδο» σημαίνει τη συγκέντρωση ενός ρύπου στον ατμοσφαιρικό αέρα ή την εναπόθεση του σε μια 
επιφάνεια σε δεδομένη χρονική στιγμή 

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωτιαϊκή Επιτροπή' 

«ζώνη» σημαίνει τμήμα της Δημοκρατίας οριοθετημένο από τον Υπουργό για λόγους εκτίμησης και 
διαχείρισης της ποιότητας του αέρα 

«κατώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει επίπεδο, το οποίο καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδοντα: 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάτω του οποίου είναι δυνατή απλώς η χρήση τεχνικών προσομοίωσης 
ή αντικειμενικής εκτίμησης για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή 
ομάδες αυτών 

«κρίσιμο επίπεδο» σημαίνει επίπεδο το οποίο καθορίζεται βάσει επιστημονικών γνώσεων, η υπέρβαση 
του οποίου ενδέχεται να συνεπάγεται άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για ορισμένους υποδοχείς, όπως 
τα δένδρα, άλλα φυτά ή τα φυσικά οικοσυστήματα, όχι όμως και για τον άνθρωπο' 

«μακροπρόθεσμος στόχος» σημαίνει το επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα, εκτός 
εάν αυτό είναι ανέφικτο παρά την λήψη ανάλογων μέτρων, για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος· 

«μη εκτεθειμένες τοποθεσίες αατικού χαρακτήρα» σημαίνει τοποθεσίες σε αστικές περιοχές στις οποίες 
τα επίπεδα είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης ολόκληρου του αστικού πληθυσμού 

«οικισμός» σημαίνει ζώνη αστικού χαρακτήρα με συγκέντρωση πληθυσμού άνω των διακόσιων 
πενήντα χιλιάδων (250.000) κατοίκων ή, όταν η συγκέντρωση πληθυσμού είναι κατώτερη ή ίση προς 
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) κατοίκους, με πυκνότητα πληθυσμού ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο η οποία δικαιολογεί, κατά τη γνώμη του Υπουργού, την εκτίμηση και διαχείριση της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 

«οξείδια του αζώτου» σημαίνει το άθροισμα του μονοξειδίου του αζώτου και διοξειδίου του αζώτου, 
προστιθέμενα ως μέρη ανά δισεκατομμύριο και εκφραζόμενα ως διοξείδιο του αζώτου σε 
μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο ^g/m3)' 

«οριακή τιμή» σημαίνει επίπεδο το οποίο καθορίζεται βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό την 
αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο 
σύνολο του περιβάλλοντος και το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας και χωρίς 
ακολούθως να υπάρχουν υπερβάσεις 

«όριο ενημέρωσης» σημαίνει το επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση ιδιαίτερα 
ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με αποτέλεσμα να 
καθίσταται απαραίτητη η άμεση και κατάλληλη πληροφόρηση 

«όριο συναγερμού» σημαίνει το επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, 
μετά από βραχύχρονη έκθεση, με τη διαπίστωση του οποίου ο Υπουργός πρέπει να λαμβάνει άμεσα 
μέτρα 

«περιθώριο ανοχής» σημαίνει το ποσοστό της οριακής τιμής κατά το οποίο επιτρέπεται να γίνεται 
υπέρβαση της, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Νόμου' 

«πρόδρομες ουσίες του όζοντος» σημαίνει τις ουσίες οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία όζοντος σε 
επίπεδο εδάφους 

«πτητικές οργανικές ενώσεις» ή κατά ταυτόσημη έννοια «ΠΟΕ» σημαίνει όλες τις οργανικές ενώσεις 
ανθρωπογενούς και βιογενούς προέλευσης εκτός από το μεθάνιο, που είναι ικανές να παράγουν 
φωτοχημικές οξειδωτικές ουσίες μέσω αντιδράσεων με οξείδια του αζώτου παρουσία ηλιακού φωτός 

«ρύπος» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα και ενδέχεται να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο περιβάλλον στο σύνολο του' 

«σταθερές μετρήσεις» σημαίνει τις μετρήσεις που εκτελούνται σε καθορισμένες τοποθεσίες, είτε 
συνεχώς είτε με τυχαία δειγματοληψία, για τον καθορισμό των επιπέδων σύμφωνα με τους σχετικούς 
στόχους όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων 
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«συμβολή από φυσικές ττηνές» σημαίνει τις εκπομπές ρύπων που δεν οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων φυσικών φαινομένων, όπως σι εκρήξεις ηφαιστείων, 
η σεισμική δραστηριότητα, ο< γεωθερμικές δραστηριότητες, οι πυρκαγιές φυσικών εκτάσεων, os 
περιπτώσεις ισχυρών ανέμων, τα σταγονίδια θαλάσσιου ύδατος ή η επαναιώρηση ή η μεταφορά με 
τον ατμοσφαιρικό αέρα φυσικών σωματιδίων από ξηρές περιοχές 

«σχέδια για την ποιότητα του αέρα» σημαίνει τα σχέδια που ορίζουν μέτρα για την επίτευξη των 
οριακών τιμών ή των τιμών στόχων 

«σχέδιο και/ή πρόγραμμα» σημαίνει σχέδιο και/ή πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του 
εδαφίου (3) του άρθρου 13' 

106(1) του 2002 
160(!) του 2005 
76{Ι) του 2006 
22(1) του 2007 
11 (Ι) του 2008 
53(1) του 2008 
68{Ι) του 2009 
78(1) του 2009. 

«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος που 
εγκαθιδρύεται δυνάμει του Πρώτου Πίνακα του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου' 

Σκοπός του 
παρόντος 
Νόμου. 

«τιμή-στόχος» σημαίνει το επίπεδο που καθορίζεται με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή την 
μείωση επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον στο σύνολο του, το οποίο 
πρέπει να επιτευχθεί, κατά το δυνατόν, εντός δεδομένης χρονικής περιόδου 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

«υποχρέωση όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης» σημαίνει το επίπεδο που ορίζεται βάσει του 
δείκτη μέσης έκθεσης, με σκοπό τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, και το 
οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης περιόδου. 

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι: 

(α) ο προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
στη Δημοκρατία, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι 
επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος· 

{{3) η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στη Δημοκρατία βάσει κοινών 
μεθόδων και κριτηρίων κοινά αποδεκτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους 
διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία-

(γ) η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε 
να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των οχλήσεων, 
καθώς και η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων που 
προκύπτουν από εθνικά και κοινοτικά μέτρα' 

(δ) η εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα 
στο κοινό· 

(ε) η διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, εκεί όπου είναι καλή, κα: η 
βελτίωση της στις άλλες περιπτώσεις· και 

(σν) η προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ότι αφορά τη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εξουσίες Ί.-(1) Ο Υπουργός μεριμνά για την υιοθέτηση μέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή του 
Υπουργού. παρόντος Νόμου, και ειδικότερα, όσον αφορά

ω την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα-

(β) την έγκριση των συστημάτων μέτρησης, περιλαμβανομένων των μεθόδων, συσκευών, 
δικτύων και εργαστηρίων 
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(Υ) 

(δ) 

(Ε) 

(στ) 

τη διασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων 

την ανάλυση των μεθόδων εκτίμησης-

το συντονισμό, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας, τα οποία ενδεχομένως να οργανώνονται από την Επιτροπή για 
ολόκληρη την Κοινότητα και 

τη συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. 

Παράρτημα VII. 

Διορισμός 
Αρχιεπιθεωρητή 
και 
Επιθεωρητών. 

Καθήκοντα 
Επιθεωρητών. 

(2) Κατά την εκτέλεση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός φροντίζει 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που λαμβάνονται κατά την εκτίμηση της ποιότητας 
του ατμοσφαιρικού αέρα, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα VII. 

5.-{1) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, ο Υπουργός, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, δύναται να ορίζει λειτουργό του Υπουργείου του ως Αρχιεπιθεωρητή, καθώς επίσης και 
οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς του Υπουργείου του ως Επιθεωρητές. 

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός, με γνωστοποίηση του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να εξουσιοδοτήσει κατάλληλα 
προσοντούχα πρόσωπα, που δεν υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία, για να εκτελούν τα καθήκοντα 
και να ασκούν τις εξουσίες του Επιθεωρητή και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους όπως ορίζονται στην 
εξουσιοδότηση. 

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται με βάση τα εδάφια (1} και (2) ενεργεί υπό την 
επίβλεψη και τις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή και υπόκειται στον έλεγχο του. 

(4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (2), λαμβάνει κατάλληλη αμοιβή, 
ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό σε συνεργασία με τον 
Υπουργό Οικονομικών. 

(5) Ολοι οι Επιθεωρητές, που διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο, θα εφοδιάζονται με 
κατάλληλες ταυτότητες τις οποίες οφείλουν να επιδεικνύουν στην περίπτωση που τους ζητηθεί κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους. 

6.-(1) Ο Επιθεωρητής μπορεί, για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων του, να -

(α) διεξάγει δοκιμές, μετρήσεις, αναλύσεις, συντηρήσεις, βαθμονομήσεις, ποιοτικό έλεγχο 
λειτουργίας των οργάνων, αξιολογεί μετρήσεις και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και 
διενεργεί δειγματοληψίες, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των 
εξουσιών του ή διευθετεί για τη διεξαγωγή των πιο πάνω από προσοντούχα πρόσωπα, 

(β) εισέρχεται σε υποστατικά εντός των οποίων έχουν τοποθετηθεί, δυνάμει του εδαφίου (2) 
του παρόντος άρθρου, όργανα μέτρησης για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου 
και να διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους, 

(γ) συνοδεύεται από εξουσιοδοτημένα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 πρόσωπα, για 
να ασκούν τις εξουσίες που έχουν οριστεί στην εξουσιοδότηση, 

(δ) συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, τα οποία τον βοηθούν στην άσκηση των 
εξουσιών του ή των εξουσιών των εξουσιοδοτημένων δυνάμει του εδαφίου (2) του 
άρθρου (5) προσώπων, 

(ε) παίρνει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την 
άσκηση των εξουσιών του ή των εξουσιών των εξουσιοδοτημένων δυνάμει του εδαφίου 
(2) του άρθρου 5 προσώπων. 

{2} Ο Επιθεωρητής μπορεί να τοποθετεί όργανα μέτρησης σε οποιοδήποτε σημείο κρατικής, ή 
ιδιωτικής περιουσίας στη Δημοκρατία και να τηρεί και καταγράφει τις μετρήσεις που γίνονται από τα 
όργανα αυτά: 

Νοείται ότι, η τοποθέτηση οργάνων μέτρησης σε σημείο ιδιωτικής περιουσίας μπορεί να γίνει 
μόνον εφόσον αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος 
Νόμου, και δεν παρεμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση της περιουσίας από τον ιδιοκτήτη 
λόγω της τοποθέτησης αυτής. 



488 

Μετρήσεις από 
εξουσιοδοτη
μένα πρόσωπα. 

Έκδοση 
κανονισμών. 

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο, χωρίς την εξουσιοδότηση του Υπουργού, μετακινεί, προκαλεί ζημία 
ή παρεμβαίνει στη λειτουργία οργάνου μέτρησης που έχει τοποθετηθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 
σε οποιαδήποτε καταγραφή που έχει γίνει από αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, ΟΕ 
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή ττου δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ 
(€10.000). 

(4) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα αποτελέσματα βαθμονομήσεων, ποιοπκού ελέγχου, 
μετρήσεων και αναλύσεων των δειγμάτων που διεξάγονται από τους Επιθεωρητές στα πλαίσια 
εφαρμογής αυτού, τεκμαίρονται ως ορθά. 

7.-(1) Ο Υπουργός μπορεί να αναθέτει ή να χορηγεί έγκριση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη 
διεξαγωγή μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. 

(2) Η έγκριση που αναφέρεται οτο εδάφιο (1), χορηγείται για τέτοιο χρονικό διάστημα και υπό 
τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως θα ορίσει ο Υπουργός. 

(3) Ο Υπουργός έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με 
βάση το εδάφιο (1), τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε μετρήσεων που οφορούν σε Θέματα ποιότητας 
του ατμοσφαιρικού αέρα, τα οποία δύναται να αξιοποιεί για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

(4) Πα σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ισχύουν μόνο σι μετρήσεις της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα που γίνονται με την έγκριση του Υπουργού: 

Νοείται ότι, παρ' ότι δεν απαγορεύεται η διενέργεια μετρήσεων για σκοπούς συγκέντρωσης 
κατάλληλων πληροφοριών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, χωρίς την έγκριση του 
Υπουργού, οποιοσδήποτε ανακοινώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο ενημερώνει το κοινό για τέτοιες 
μετρήσεις, οφείλει να γνωστοποιεί ότι αυτές έχουν διενεργηθεί χωρίς την έγκριση αυτή. 

8.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς 
καθορίζει τα ακόλουθα θέματα: 

Παράρτημα Ι. 
Παράρτημα II. 
Παράρτημα III. 

(α) Τις οριακές τιμές, τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα όρια συναγερμού για τους 
ρύπους, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες 
του Παραρτήματος Ιί, καθώς και για άλλους ρύπους, εφ' όσον βάσει της επιστημονικής 
προόδου και των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, κρίνεται ότι 
πρέπει να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις 
των ρύπων αυτών στην ανθρώπινη υγεία ή και στο σύνολο του περιβάλλοντος της 
Δημοκρατίας, 

(β) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση υπέρβααης των ορίων συναγερμού, 
καθώς και τις πληροφορίες ττου πρέπει να παρέχονται στο κοινό, 

(γ) τα κριτήρια και τις τεχνικές αναφορικά με ρύπους για τους οποίους έχουν καθοριστεί 
οριακές τιμές και όρια συναγερμού, όσον αφορά -

(ί) τις μετρήσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται για εφαρμογή της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, και τη ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων, όπως ττ} θέση των σημείων δειγματοληψίας, τον ελάχιστο 
αριθμό σημείων δειγματοληψίας και τις τεχνικές αναφοράς για μέτρηση και 
δειγματοληψία και 

(ϋ) τη χρήση άλλων τεχνικών αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα, ιδίως της 
προσομοίωσης και ειδικότερα την πυκνότητα των σημείων στο χώρο για την 
προσομοίωση και τις μεθόδους αντικειμενικής αξιολόγησης και τις τεχνικές 
αναφοράς για την προσομοίωση, 

νοουμένου ότι τα κριτήρια και οι τεχνικές αυτές καθορίζονται για κάθε ρύπο και 
λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των οικισμών ή τα επίπεδα ρύπων στις εξεταζόμενες 
ζώνες, 

Παράρτημα Ι, (5) τα περιθώρια ανοχής για τους ρύπους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, 

(ε) τα ανωτέρα όριο εκτίμησης, 
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Παράρτημα I. 

Παράρτημα I. 

Παράρτημα I. 

(στ) τα κατώτερα όρια εκτίμησης, 

(ζ) τις διαδικασίες εποπτείας, ανταλλαγής πληροφοριών, ενημέρωσης και επιφυλακής του 
τΓληθυσμού, εναρμονισμένες με εκείνες που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άλλους διακρατικούς και περιφερειακούς ορνανισμούς στους οποίους μετέχει η 
Δημοκρατία, αναφορικά με ρύπους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, 

(η) τα όρια, τα μέτρα, τα κριτήρια και τις τεχνίκές για ρύπους μη αναφερόμενους στο 
Παράρτημα Ι και μη καθοριζόμενους από αντίστοιχη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι, στην περίπτωση έκδοσης κανονισμών που ρυθμίζουν το πιο πάνω 
θέμα, ο Υπουργός οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την Επιτροπή, 

(θ) τα ανώτατα όρια εκπομπών για οποιουσδήποτε ρύπους και την κατάρτιση 
προγραμμάτων έκδοσης κανονισμών που ρυθμίζουν το πιο πάνω θέμα, για την 
προοδευτική μείωση των εκπομπών των ρύπων αυτών, πς απογραφές εκπομπών 
καθώς και τις προβλέψεις εκπομπών, 

(ι) τη θέσπιση λεπτομερών διαδικασιών για την ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις με το 
κοινό, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 15, περιλαμβανομένων δημοσίων ακροάσεων, 

(ία) τη ρύθμιση οποιωνδήποτε ζητημάτων που αφορούν τους ρύπους που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Ι. 

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει με κανονισμούς, μέτρα και όρια αυστηρότερα 
από εκείνα που καθορίζονται στην αντίστοιχη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τέτοια 
περίπτωση ο Υπουργός οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή. 

(4) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να εξουσιοδοτούν τον 
Υπουργό να εκδίδει διατάγματα με τα οποία: 

(α) ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα· ή 

(β) τροποποιούνται τεχνικής φύσεως θέματα που ρυθμίζονται στα παραρτήματα των 
Κανονισμών. 

Έκδοση 
διαταγμάτων. 

Καθορισμός 
ζωνών και 
οικισμών. 

Κριτήρια 
εκτίμησης. 

(5) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν κυρώσεις 
για τυχόν παραβάσεις των διατάξεων των κανονισμών αυτών. 

9. Ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα του, να ρυθμίσει οποιοδήποτε τεχνικής φύσης θέμα για την 
καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

10.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός καθορίζει ζώνες και οικισμούς 
εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, 

(2) Η εκτίμηση και η διαχείριση της ποιότητας του αέρα πραγματοποιείται αε όλες τις ζώνες και σε 
όλους τους οικισμούς που καθορίζοντα! δυνάμει του εδαφίου (1). 

11. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε ολόκληρη ιψ επικράτεια της Δημοκρατίας εκτιμάται με 
βάση τις οριακές τιμές, τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα όρια ουνανερμού τα οποία 
καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στους κανονισμούς αυτούς. 
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Σχέδια 12.-(1) Εάν, σε μια ζώνη ή α' έναν οικισμό, υπάρχει κίνδυνος τα επίπεδα των ρύπων να υπερβαίνουν 
βραχυπρό- ένα ή περισσότερα από τα όρια συναγερμού ή μία ή περισσότερες οριακές τιμές ή τιμές στόχων, που 
θεσμης δράσης, ορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, 

μετά από πρόταση του Υπουργού, εκπονεί σχέδια δράσης, στα οποία αναφέρονται τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτή την υπέρβαση ή να 
περιοριστεί η διάρκεια της: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ορίου συναγερμού για το όζον το 
οποίο όριο καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, ο 
Υπουργός εκπονεί ανάλογα σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης μόνο εάν, κατά τη γνώμη μου, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, γεωγραφικές, μετεωρολογικές και οικονομικές συνθήκες υπάρχουν 
σοβαρές δυνατότητες μείωσης του κινδύνου, της διάρκειας ή της σοβαρότητας των υπερβάσεων 
αυτών. 

(2) Κατά την εκπόνηση κάθε σχεπκού σχεδίου βραχυπρόθεσμης δράσης, ο Υπουργός λαμβάνει 
υπόψη την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2004/279/ΕΚ της Επιτροπής, σχετικά 
με κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικά αέρα.». 

(3) Τα σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορούν, ανάλογα με 
την περίπτωση, να περιλαμβάνουν: 

(α) Τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον έλεγχο και, εφόσον απαιτείται, τη διακοπή 
δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης των αντίστοιχων οριακών τιμών ή 
τιμών στόχων ή ορίων συναγερμού, 

(β) μέτρα σχετικά με την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων, τις εργασίες κατασκευών, τα 
ελλιμενισμένα πλοία και τη χρήση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή προϊόντων και την οικιακή 
θέρμανση, και 

(γ) ειδικές δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, 
περιλαμβανομένων των παιδιών. 

(4) Οταν ο Υπουργός εκπονεί σχέδιο βραχυπρόθεσμης δράσης, διαθέτει στο κοινό και στους 
αρμόδιους οργανισμούς, όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις 
που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, άλλους αρμόδιους για την 
υγεία φορείς και τις σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθηκαν 
για τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου σχεδίου βραχυπρόθεσμης δράσης, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου αυτού. 

1 3 . - ( Ί ) Οταν, σε συγκεκριμένες ζώνες ή οικισμούς, τα επίπεδα των ρύπων υπερβαίνουν οποιαδήποτε 
οριακή τιμή ή τιμή στόχο, καθώς και οποιοδήποτε αντίστοιχο περιθώριο ανοχής, ο Υπουργός μεριμνά 
ώστε να εκπονούνται σχέδια αναφορικά με την ποιότητα του αέρα στις εν λόγω ζώνες ή οικισμούς με 
σκοπό να επιτευχθούν οι αντίστοιχες οριακές τιμές ή οι τιμές στόχοι που καθορίζονται στους σχετικούς 
κανονισμούς. 

(2) Σε περίπτωση υπερβάσεων των πιο πάνω οριακών τιμών, των οποίων η προβλεπόμενη 
προθεσμία έχει ήδη παρέλθει, τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. 

(3) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) σχέδια για την ποιότητα του αέρα μπορούν επιπρόσθετα να 
περιέχουν ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, 
περιλαμβανομένων των παιδιών. 

(4) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) σχέδια για την ποιότητα του αέρα περίλαμβάνουν 
Παράρτημα IV. τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και μπορεί να περιέχουν μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 12, και κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή, το αργότερο εντός 
δύο (2) ετών μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο παρατηρήθηκε η πρώτη υπέρβαση. 

(5) Οταν πρέπει να εκπονηθούν ή να εφαρμοστούν σχέδια για περισσότερους του ενός ρύπους, ο 
Υπουργός εκπονεί και εφαρμόζει, ανάλογα με την περίπτωση, ολοκληρωμένα σχέδια για την ποιότητα 
του αέρα που καλύπτουν όλους τους συγκεκριμένους ρύπους. 

(6) Στο μέτρο του δυνατού, ο Υπουργός εξασφαλίζει τη 
συνέπεια προς τα άλλα σχέδια που απαιτούνται δυνάμει των ακολούθων νόμων και κανονισμών για 
την επίτευξη των αντίστοιχων περιβαλλοντικών στόχων: 

Επίσημη 
Εφημερία της 
E.E.:L87, 
25.3.2004, σ. 50. 

Σχέδια για 
την ποιότητα 
του αέρα. 
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Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
2.4.2004. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

5. 8.2005. 
17.10.2008. 

224(1) του 2004 
31 (1) του 2006 

75(1) του 2007. 

Εξαιρέσεις στην 
ετοιμασία 
σχεδίων ή 
προγραμμάτων. 

102(1) του 2005. 

13(1) του 2004 
67(1) του 2009. 

Συμμετοχή 
του κοινού. 

(α) 

(β) 

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Ορια Εκπομπών για 
Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμό! του 2004' 

το περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για 
Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Διάταγμα του 2005 και του 2008' και 

(V) Ο περί της αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμος. 

14. Τα άρθρα 15,16, 17,18 και 19 δεν εφαρμόζονται στα σχέδια και/ή προγράμματα -

(α) τα οποία σχεδιάστηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής 
άμυνας ή για να εφαρμοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· 

(β) αναφορικά με τα οποία η συμμετοχή του κοινού διασφαλίζεται δυνάμει του περί της 
Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα 
Νόμου ή δυνάμει του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου. 

15.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο κοινό η δυνατότητα να 
συμμετάσχει στην προετοιμασία, τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων και/ή προγραμμάτων. 

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Υπουργός, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη 
Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το κοινό -

(α) για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια και/ή προγράμματα ή την τροποποίηση ή 
την αναθεώρηση τους, 

(β) ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόταση διατίθενται στο κοινό κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στα γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και 

(γ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό απόψεις ή παραστάσεις, 
αναφορικά με το περιεχόμενο της πρότασης, εντός τριάντα πέντε (35} ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης. 

(3) Ο Υπουργός δημοσιεύει στο διαδίκτυο σχετική ανακοίνωση, σε κάθε περίπτωση που 
υποβάλλονται από τον Υπουργό ή προς τον Υπουργό -

(α) προτάσεις που αφορούν σχέδιο και/ή πρόγραμμα ή την τροποποίηση ή την 
αναθεώρηση τους- και 

(β) απόψεις οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με θέμα που αφορά τις προτάσεις. 

(4) Το κοινό, με το οποίο ο Υπουργός διαβουλεύεται, περιλαμβάνει το κοινό που επηρεάζεται ή είναι 
δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σχετικά με ένα σχέδιο και/ή πρόγραμμα και περιλαμβάνει μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως 
οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Δημόσια 
ακρόαση. 

Λήψη 
αποφάσεων. 

Ενημέρωση 
του κοινού γϊα 
τελική απόφαση. 

16.-(1) Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού, η οποία υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης 
με τον αρμόδιο Υπουργό που αναφέρεται στο εδάφιο {1) του άρθρου 20, όπου αυτή είναι αναγκαία, 
και την Τεχνική Επιτροπή, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για τη διενέργεια δημόσιας 
ακρόασης, για πρόταση που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σημαντικών σχεδίων και/ή προγραμμάτων, 
προτού ολοκληρωθεί ή διαδικασία λήψης απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 17. 

(2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το ενδιαφερόμενο κοινό και 
άλλα θέματα σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις, καθορίζονται με Κανονισμούς, που εκδίδει το 
Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ι) του εδαφίου (2) του άρθρου 8. 

17, Πριν τη λήψη απόφασης, αναφορικά με σχέδιο και/ή πρόγραμμα, ο Υπουργός λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 και τα αποτελέσματα 
της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν να διενεργείται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 16, 

18, Αφού ο Υπουργός λάβει τελική απόφαση σχετικά με το σχέδιο και/ή πρόγραμμα, ενημερώνει το 
κοινό, δημοσιοποιώντας τη λήψη της απόφασης με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίοημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και 
στο διαδίκτυο και γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο αρχείο, που 
τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 19 καθώς και τον τόπο και το χρόνο, που μπορούν να πάρουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

(α) Περιγραφή του σχεδίου και/ή προγράμματος, όπως αυτό εγκρίθηκε και 

(β) συνοπτική δήλωση σχετικά με -

(ί) τον τρόπο, με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι 
τυχόν απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφρασθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 15, και τα αποτελέσματα δημόσιας ακρόασης, που τυχόν να 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, 

(ϋ) τους λόγους και τις εκτιμήσεις, πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές 
αποφάσεις που λήφθηκαν. 

Τήρηση αρχείου. 19.-(1) Ο Υπουργός, μεριμνά για την τήρηση αρχείου στο οποίο θα καταχωρούνται λεπτομέρειες για -

(α) τις οριακές τιμές που καθορίζονται για τον ατμοσφαιρικό αέρα στη Δημοκρατία, 

τις μεθόδους μέτρησης και προσδιορισμού της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, 

όλα τα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 23, 

(β) 

(V) 

(δ) τις προτάσεις που αφορούν σχέδια και/ή προγράμματα, περιλαμβανομένης της 
τροποποίησης ή αναθεώρησης τους, 

(ε) τις απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που υποβάλλονται σύμφωνα με 
το άρθρο 15, και 

(στ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 18. 

119(1) του 2004. 

Γνωμοδότηση 
Τεχνικής 
Επιτροπής. 

(2) Το αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες. 

(3) Η λήψη πληροφοριών από το αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του 
Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου. 

20.-(1) Σε περίπτωση που τα σχέδια που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 και στο εδάφιο 
(3) του άρθρου 13, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων μέτρων, μέτρα που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
άλλου Υπουργού, ενημερώνεται ο αρμόδιος Υπουργός και τα σχέδια παραπέμπονται στη Τεχνική 
Επιτροπή για γνωμοδότηση. 

(2) Η γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τα 
σχέδια που αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

Παράρτημα V. (3) Η διαδικασία σύγκλισης της Τεχνικής Επιτροπής καθορίζεται στο Παράρτημα V. 
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Απαιτήσεις για 
τις ζώνες όπου 
τα επίπεδα δεν 
υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές. 

Μέτρα σε 
περίπτωση 
υπέρβασης 
των ορίων 
ενημέρωσης ή 
συναγερμού. 

Διαβίβαση 
πληροφοριών 
και εκθέσεων. 

21. Ο Υπουργός μεριμνά για την κατάρτιση καταΛόνων των ζωνών και των οικισμών όπου τα εττίττεδα 
των ρύπων δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές, ττου αναφέρονται στους κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, και μεριμνά, μόνος ή σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση αρμόδιο 
Υπουργό, ώστε τα επίπεδα των ρύπων στις ζώνες και στους οικισμούς αυτούς, να διατηρούνται κάτω 
από τις οριακές τιμές και καταβάλλει προσπάθειες για τη διαφύλαξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας 
του ατμοσφαιρικού αέρα που συμβιβάζεται με την αειφόρο ανάπτυξη. 

22. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ενημέρωσης ή οποιουδήποτε ορίου συναγερμού, που 
καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός μεριμνά για τη 
λήψη μέτρων ενημέρωσης του κοινού, μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων ή του 
διαδικτύου και διαβίβαζε! στην Επιτροπή, προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με τα σημειωθέντα 
επίπεδα και τη διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες παρατηρήθηκε υπέρβαση του ορίου 
ενημέρωσης ή ορίου συναγερμού. 

23. Με σκοπό την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα και την 
επίτευξη των τιμών στόχων, οι πληροφορίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα διατίθενται 
στην Επιτροπή το αργότερο εντός εννέα μηνών μετά το τέλος έκαατου έτους, και περιλαμβάνουν: 

(α) τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του έτους κατά το οποίο λήφθηκαν στον 
κατάλογο και στον καθορισμό των ζωνών και των οικισμών που έχει καταρτισθεί δυνάμει 
του άρθρου 10- και 

(β) τον κατάλογο των ζωνών και των οικισμών στους οποίους τα επίπεδα ενός ή 
περισσοτέρων ρύπων είναι υψηλότερα από το άθροισμα των οριακών τιμών και του 
περιθωρίου ανοχής, όπου εφαρμόζεται, ανάλογα με την περίπτωση, ή υψηλότερα από 
τις τιμές στόχους ή τα κρίσιμα επίπεδα: 

Νοείται ότι, για τις ζώνες και τους οικισμούς αυτούς διατίθενται επίσης οι πιο κάτω 
πληροφορίες: 

(ί) Τα επίπεδα που εκτιμήθηκαν και, εάν υπάρχουν, οι ημερομηνίες και οι περίοδοι 
κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν αυτά τα επίπεδα 

(ϋ) ενδεχομένως, εκτίμηση σχετικά με τη συμβολή, στα επίπεδα που εκτιμήθηκαν, 
τυχόν φυσικών πηγών και επαναιώρησης σωματιδίων, λόγω της διασκόρπισης 
άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα, όπως γνωστοποιείται στην Επιτροπή 
σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

Ρυπογόνες 24. Ο Υπουργός διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάλογο των ζωνών και των οικισμών, όπου οι 
συμβολές από υπερβάσεις των οριακών τιμών για συγκεκριμένο ρύπο είναι αποδοτέες σε φυσικές πηγές, καθώς και 
φυσικές πηγές. πληροφορίες στην Επιτροπή για τις συγκεντρώσεις, τις πηγές και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 

υπέρβαση οφείλεται σε φυσικές πηγές, για κάθε έτος κατά το οποίο παρατηρούνται τέτοιες 
υπερβάσεις. 

Διαμεθοριακή 25.-(1) Σε περίπτωση που παρατηρείται υπέρβαση ορίου συναγερμού, οριακής τιμής ή τιμής στόχου, 
ατμοσφαιρική προσαυξημένων κατά τα τυχόν αντίστοιχα περιθώρια ανοχής, ή υπέρβαση μακροπρόθεσμου στόχου 
ρύπανση. λόγω σημαντικής διασυνοριακής μεταφοράς ρύπων ή προδρόμων τους, ο Υπουργός συνεργάζεται και, 

ενδεχομένως συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη, όπως η 
προετοιμασία κοινών ή συντονισμένων σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, σύμφωνα με το άρθρο 13, 
για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων μέσω ενδεδειγμένων αλλά ανάλογων μέτρων. 

(2) Η Επιτροπή καλείται να παραστεί και να συμβάλει αε κάθε συνεργασία του εδαφίου (1). 

(3) Εφόσον είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 12, ο Υπουργός μαζί με τα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εκπονούν και εφαρμόζουν κοινά σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης που 
καλύπτουν τις μεταξύ τους γειτονικές ζώνες, και ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι γειτονικές ζώνες στα 
άλλα κράτη μέλη, τα οποία έχουν εκπονήσει σχέδια βραχυπρόθεσμης δράσης, να λαμβάνουν όλες τις 
κατάλληλες πληροφορίες. 

(4) Όταν παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ενημέρωσης ή συναγερμού σε ζώνες ή οικισμούς που 
βρίσκονται κοντά στα εθνικά σύνορα, οι αρμόδιες αρχές του επηρεαζόμενου γειτονικού κράτους μέλους 
ενημερώνονται το ταχύτερο δυνατόν και οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στο κοινό. 

(5) Κατά την εκπόνηση των σχεδίων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (3) και κατά την 
ενημέρωση του κοινού ούμφωνα με το εδάφιο (4), ο Υπουργός προσπαθεί, ανάλογα με την 
περίπτωση, να συνεργάζεται με τρίτες χώρες και ιδίως με τις υποψήφιες για προσχώρηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες. 
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Ενημέρωση 26.-(1) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε το κοινό και οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις, όπως οι 
του κοινού. περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις ττου αντιπροσωπεύουν τα 

συμφέροντα ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, άλλοι αρμόδιοι για την υγεία 
φορείς και οι σχετικές κλαδικές ομοσπονδίες, να ενημερώνονται καταλλήλως και εγκαίρως όσον 
αφορά: 

Παράρτημα VI. (α) την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σύμφωνα με το Παράρτημα VI-

(β) τυχόν αποφάσεις αναβολής τήρησης των προθεσμιών εφαρμογής οριακών τιμών που 
καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου' 

(γ) τυχόν απαλλαγές από την υποχρέωση τήρησης ορισμένων οριακών τιμών οι οποίες 
καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου 

(δ) σχέδια για την ποιότητα του αέρα σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
τταρόντος Νόμου και του άρθρου 13 και 

(ε) προγράμματα που προβλέπονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες διατίθενται δωρεάν, με κάθε εύχρηστο μέσο 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, ή με οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό μέσο, 

430) του 2010. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων 
{INSPIRE) Νόμου. 

(3) Ο Υπουργός διαθέτει στο κοινό ετήσιες εκθέσεις για όλους τους ρύπους που αποτελούν 
αντικείμενο των ρυθμίσεων του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. 

(4) Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (3) συνοψίζουν τα επίπεδα που υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές, τις τιμές στόχους, τους μακροπρόθεσμους στόχους, τα όρια ενημέρωσης και τα όρια 
συναγερμού, για τις αντίστοιχες περιόδους υπολογισμού των μέσων όρων: 

Νοείται ότι, οι εν Λόγω πληροφορίες συνδυάζονται με συνοπτική εκτίμηση των επιπτώσεων 
των υπερβάσεων αυτών και μπορούν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω 
πληροφορίες και εκτιμήσεις για την προστασία των δασών, καθώς και πληροφορίες για άλλους ρύπους 
για τους οποίους θεσπίζονται διατάξεις παρακολούθησης, όπως, μεταξύ άλλων, για επιλεγμένες 
πρόδρομες ουσίες του όζοντος που δεν αποτελούν αντικείμενο κανονιστικών ρυθμίσεων και 
περιλαμβάνονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κατάργηση και 
μεταβατικές 
διατάξεις. 

188(1) του 2002 
53(1) του 2004 
54(1) του 2004 

161(1) του 2005 
17(1) του 2007. 

27.-{1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα 
Νόμος καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι) 
Μέρος ί: 
9.3.2007. 

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), τα ακόλουθα άρθρα του περί της Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, παραμένουν σε ισχύ: 

(α) το άρθρο 10 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010-

(β) τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 17 μέχρι το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους 
από την έναρξη της ισχύος των μέτρων εφαρμογής που τυχόν αποφασίσει η Επιτροπή 
με κανονιστική διαδικασία. 

(3) Οι ακόλουθοι κανονισμοί παραμένουν σε ισχύ ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος 
Νόμου: 

(α) Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για 
Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004. και 

(β) οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος Νικέλιο 
και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ i 
(Αρθρο 8) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑ! 

ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

1. Διοξείδιο του θείου 
2. Διοξείδιο του αζώτου 
3. Αιωρούμενα σωματίδια 
4. Μόλυβδος 
5. Όζον 
6. Βενζόλιο 
7. Μονοξείδιο του άνθρακα 
8. ΠολυκυκΛικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 
9. Κάδμιο 
10. Αρσενικό 
11. Νικέλιο 
12. Υδράργυρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

(Άρθρο 8) 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ! ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Κατά τον καθορισμό της οριακής τιμής και, εφόσον απαιτείτο!, του ορίου συναγερμού, μπορούν μεταξύ άλλων να 
λαμβάνονται υττόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

1. Ο βαθμός έκθεσης του πληθυσμού και ιδίως των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, 
2. οι κλιματολογικές συνθήκες, 
3. η ευαισθησία της πανίδας και της χλωρίδας, καθώς και των οικοτόπων τους, 
4. η ιστορική κληρονομιά που εκτίθεται στους ρύπους, 
5. η οικονομική και τεχνική σκοπιμότητα, και 
6. η μεταφορά των ρύπων σε μεγάλες αποστάσεις, μεταξύ των οποίων και των 

δευτερευόντων ρύπων, συμπεριλαμβανομένου του όζοντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
(Άρθρο 8) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΠΝ 

1. Πιθανότητα, σοβαρότητα και συχνότητα των επιπτώσεων της παρουσίας του ρύπου στην ατμόσφαιρα. Οσον 
αφορά την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον γενικά, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις μη 
αναστρέψιμες επιπτώσεις, 

2. Ευρεία παρουσία και αυξημένη συγκέντρωση του ρύπου στην ατμόσφαιρα. 

3. Περιβαλλοντικές ή μεταβολικές αλλαγές, στα βαθμό που ενδέχεται να οδηγήσουν στην παραγωγή χημικών 
ουσιών με μεγαλύτερη τοξικότητα. 

4. Μεγάλη διάρκεια ζωής στο περιβάλλον, ιδιαίτερα εάν ο ρύπος δεν είναι βιοδιαοπάσιμος και είναι δυνατόν να 
συσσωρευθεί στον ανθρώπινο οργανισμό, το περιβάλλον ή τις τροφικές αλυσίδες. 

5. Σε σχέση με τις επιπτώσεις του ρύπου: 

(α) το μέγεθος του εκτιθέμενου πληθυσμού, των βιολογικών πόρων ή των οικοσυστημάτων, 

(Β) η ύπαρξη ιδιαίτερα ευαίσθητων στόχων στην εξεταζόμενη ζώνη. 

6. Μέθοδοι εκτίμησης επικινδυνότητας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται. Κατά τον καθορισμό των ρύπων 
λαμβάνονται υπόψη τα περί κινδύνου κριτήρια που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ iV 
(Άρθρο 13) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται δυνάμει του άρθρου 13 (σχέδια για την ποιότητα του αέρα) 

1. Τόπος όπου σημειώθηκε η υπέρβαση 
α) περιφέρεια* 
β) πόλη (χάρτης)· 
γ) σταθμός μέτρησης (χάρτης, γεωγραφικές συντεταγμένες). 

2. Γενικές πληροφορίες 
α) τύπος ζώνης (πόλη, βιομηχανική ή αγροτική περιοχή)-
β) εκτίμηση της ρυπανθείσας έκτασης (km2) και του πληθυσμού που εκτίθεται στη ρύπανση-
Υ) ΧΡήΡψο κλιματικά δεδομένα· 
δ) χρήσιμα τοπογραφικά δεδομένα-
ε) επαρκείς πληροφορίες για το είδος των προστατευτέων στόχων στην εξεταζόμενη ζώνη. 

3. Αρμόδιες αρχές 
Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των υπευθύνων για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων βελτίωσης 
του αέρα. 

4. Φύση και εκτίμηση της ρύπανσης 
α) συγκεντρώσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα έιη (πριν από την εφαρμογή των 

βελτιωτικών μέτρων}-
β) συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν μετά την έναρξη του έργου-
γ) τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση. 

5. Προέλευση της ρύπανσης 
α) κατάλογος των κύριων πηγών εκπομπής που ευθύνονται για τη ρύπανση (χάρτης)· 
β) συνολική ποσότητα των εκπομπών που προέρχονται από τις εν λόγω πηγές (τόνοι ανά έτος)-
γ) πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση που εισάγεται από άλλες περιοχές. 

6. Ανάλυση της κατάστασης 
α) λεπτομέρειες για τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η υπέρβαση (π.χ. μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων των διαμεθοριακών μεταφορών, σχηματισμός δευτερογενών ρύπων στην 
ατμόσφαιρα)-

β) λεπτομέρειες για τα μέτρα που είναι δυνατόν να ληφθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 

7. Πληροφορίες για τα μέτρα ή τα έργα βελτίωσης του αέρα τα οποία υπήρχαν πριν από τις 11 Ιουνίου 2008, 
δηλαδή: 
α) τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή μέτρα-
β) παρατηρούμενες επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων. 

8. Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ή τα σχέδια για τη μείωση της ρύπανσης τα οποία έχουν εγκριθεί μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου: 
α) κατάλογος και περιγραφή όλων των μέτρων που προβλέπονται στο έργο-
β) χρονοδιάγραμμα εφαρμογής-
γ) εκτίμηση της σχεδιαζόμενης βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για 

την επίτευξη των στόχων αυτών. 

9. Πληροφορίες για τα μέτρα ή τα σχέδια που προβλέπονται ή σχεδιάζονται μακροπρόθεσμα. 

10. Κατάλογος δημοσιεύσεων, εγγράφων, εργασιών κλπ., που συμπληρώνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται 
δυνάμει του παρόντος παραρτήματος. 

ΜΕΡΟΣ II 

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς 

1. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Ι. 
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2. Πληροφορίες σχετικά με το οτάδιο εφαρμογής των πιο κάτω νόμων και κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 

61(1) του 2005 
45(1} του 2010 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
16. 6.2005 
15.12.2006 

1.9.2008. 

(α) Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος 

(β) οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των 
Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριατών Τεχνικών 
Μονάδων τους Κανονισμοί 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
21.1.2005 

(γ) τσ περί των Εκπομπών Αερίων Ορισμένων Οχημάτων με Κινητήρα 
Διάταγμα 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
31.1.2003. 

(δ) οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Έλεγχος των 
Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση 
Βενζίνης και τη Διάθεση της από τις Τερματικές Εγκαταστάσεις στους 
Σταθμούς Διανομής Καυσίμων) Κανονισμοί 

187(1) του 2002 
85(1) του 2007 
10(1} του 2008 
79(1} του 2009. 

105(1) του 2002 
160(1) του 2005 
76{Ι) του 2006 

22(1) του 2007 
11(1} του 2008 
53(1) του 2008 
68(1} του 2009 
78(1} του 2009, 

56(1) του 2003 
15(1} του 2006 
12(1) του 2008. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
22.4.2005. 

(ε) ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμος· 

(στ) ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Νερών Νόμος 

(ζ) ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης 
Νόμος' 

(η) το περί της Εκπομπής Αερίων και Σωματιδιακών Ρύπων 
Προερχόμενων από Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης που Τοποθετούνται 
σε μη Οδικά Κινητά Μηχανήματα Διάταγμα 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 
8.3.1984 

22.6.1984 
8.3.1985 

13.6.1986 
24.3.1989 

8.4.1989 
21.7.1989 

27.12.1991 
12.2.1993 
11.4.1996 

31.12.1996 
12.2.1999 
12.3.1999 

(θ) οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης 
Κανονισμοί' 
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7.7.2000 
14.7.2000 

22.12.2000 
2.2.2001 
9.3.2001 

16.3-2001 
27.4.2001 

30.11,2001 
28.12.2001 

22.2.2002 
29.11.2002 
29.11.2002 

9.5.2003 
18.7.2003 
25.7.2003 
3.10.2003 

31.10.2003 
13.2.2004 
20.2.2004 
30.4.2004 

12.11.2004 
10.12.2004 
31.12.2004 
24.3.2005 
15.4.2005 
3.6.2005 
8.7.2005 

29.7.2005 
24.3.2006 

15.12.2006 
19.5.2008 
22.5.2009 
12.3.2010. 

148(1) του 2003 
40(1} του 2007 
12(1) του 2009. 

(ι) ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος' 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

30.4.2004 
8.12,2006. 

(ια) το περί Προδιαγραφών Βενζίνης Ντίζελ και Βιοντίζελ Διάταγμα 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
31.1.2003 
17.2.2006 
14,5,2010. 

(ιβ) οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών 
Διαλυτών σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
2.5.2007, 

(ιγ) το περί Προδιαγραφών Βαρέως Μαζούτ, Ελαφριού Μαζούτ, 
Πετρελαίου Εσωτερικής Καύσης και Καυσίμων Πλοίων Διάταγμα 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.4.2003. 

(ιδ) οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση 
Αποβλήτων) Κανονισμοί 

(ιε) οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα 
Ορια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί 
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35(1) του 2006 (ιστ) ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών 
54(1) του 2007 Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα 
50{Ι) του 2010. Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποίίας Αυτοκινήτων και άλλα 

Προϊόντα Βαφής Νόμος 

Επίσημη (ιζ) το περί της Περιεκτικότητας των Καυσίμων Πλοίων σε Θείο 
Εφημερίδα, Διάταγμα' 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
2.5.2007. 

Επίσημη (ιη) το περί Έγκρισης ΕΚ Τύπου {Εκπομπές Ρύπων Κινητήρων 
Εφημερίδα, Ανάφλεξης με Συμπίεση και Επιβαλλόμενης Ανάφλεξης που 
Παράρτημα Τροφοδοτούνται με Φυσικό Αέριο ή Υγραέριο, των Οχημάτων) Διάταγμα 
Τρίτο (Ι): και 
16.3.2007. 

31(1) του 2009. (ιθ) ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις 
Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμος. 

3. Πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των οποίων εξετάσθηκε η 
ενδεχόμενη εφαρμογή στο κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σχετικά με την επίτευξη των στόχων για 
την ποιότητα του αέρα συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

α) μείωση των εκπομπών από σταθερές ττηγές εξασφαλίζοντας ότι εγκαθίσταται εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών 
στις μικρού και μεσαίου μεγέθους σταθερές πηγές καύσης (και για τη βιομάζα) ή ότι οι εν λόγω πηγές 
αντικαθίσταντα!-

β) μείωση των εκπομπών από τα οχήματα με εκ των υστέρων τοποθέτηση σε αυτά εξοπλισμού ελέγχου των 
εκπομπών. Θα πρέπει να εξετασθεί η χρήση οικονομιών κινήτρων για να επιταχυνθεί η αποδοχή της εν λόγω 
προσέγγισης· 

γ) σύναψη συμβάσεων με δημόσιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου για τις περιβαλλοντικές 
δημόσιες συμβάσεις για οχήματα, καύσιμα και εξοπλισμό καύσης ώστε να μειωθούν οι εκπομπές, 
συμπεριλαμβανόμενων των αγορών; 

(ί) νέων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων με χαμηλές εκπομπές, 
(ϋ) μεταφορικών υπηρεσιών με καθαρότερα αχήματα, 
(iii) σταθερών πηγών καύσης με χαμηλές εκπομπές, 
(ίν) καυσίμων με χαμηλές εκπομπές για σταθερές και κινητές πηγές-

δ) μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών από τις μεταφορές μέσω του προγραμματισμού και της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων τελών για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, των 
διαφοροποιημένων τελών στάθμευσης ή άλλων οικονομικών κινήτρων και της καθιέρωσης «ζωνών χαμηλών 
εκπομπών»}-

ε) μέτρα ενθάρρυνσης της στροφής των μεταφορών προς τα λιγότερο ρυπογόνα μεταφορικά μέσα-

στ) εξασφάλιση της χρήσης καυσίμων με χαμηλές εκπομπές σε μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας σταθερές 
πηγές, καθώς και στις κινητές πηγές-

ζ) μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χορήγηση αδειών δυνάμει του περί Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου και των ττερί Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών 
για Ορίσμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμών, με τα εθνικά σχέδια δυνάμει των κανονισμών και με την 
αξιοποίηση οικονομικών μέσων, όπως οι φόροι, οι επιβαρύνσεις ή η εμπορία των εκπομπών 

η) οσάκις κρίνεται σκόπιμο, μέτρα για την προστασία της υγείας των παιδιών ή άλλων ευαίσθητων ομάδων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(ΆρΒρο 20) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡίΚΟΥ ΑΕΡΑ 

1. Πα σκοπούς που έχουν σχέση με την ποιότητα ίου ατμοσφαιρικού αέρα, θα συγκαλούνται συνεδρίες της 
Τεχνικής Επιτροπής αττΰ τον Πρόεδρο. Μετά τη λήψη γραπτής παράκλησης που θα έχει σταλεί από 
οποιοδήποτε μέλος, στην οποία 9α δηλώνεται η ανάγκη για αύγκληση έκτακτης συνεδρίας και ο σχετικός λόγος, 
ο Πρόεδρος θα συγκαλεί τη συνεδρία η οποία θα πραγματοποιείται μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες. 

Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες θα αποστέλλονται ατα Υπουργεία τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της συνεδρίας και θα περιέχουν πληροφορίες για: 

{α) Σχέδια δράσης που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του όρθρου 12 και τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων και μέτρα που άπτονται της αρμοδιότητος άλλου Υπουργού. 

(β) Προγράμματα ή σχέδια που προβλέπονται στο εδόφιο (3) του άρθρου 13 και τα οποία περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων και μέτρα που άπτονται της αρμοδιότητος άλλου Υπουργού, 

που θα εξετάζονται στη συνεδρία καθώς και αναφορά αε οποιοδήποτε άλλο θέμα θα συζητηθεί. 

2. Ειδοποιήσεις ψα τη συνεδρία καθώς και για τα θέματα που θα συζητηθούν, θα αποστέλλονται σε οποιαδήποτε 
Επαρχιακή Διοίκηση, Συμβούλιο Βελκώαεως ή Δήμο που δυνατόν να επηρεάζεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
(Άρθρο 26) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

1. Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να διατίθενται τακτικά στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις στο 
περιβάλλον των ρύπων που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, 

2. Οι κοινοποιούμενες συγκεντρώσεις γνωστοποιούνται ως μέσες τιμές για την αντιστοίχως ενδεδειγμένη περίοδο 
υπολογισμού του μέσου όρου σύμφωνα με τα παραρτήματα των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου. Οι πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον τα τυχόν επίπεδα που υπερβαίνουν τους στόχους 
ποιότητας του αέρα, συμπεριλαμβανομένων των οριακών τιμών, των τιμών στόχων, των ορίων συναγερμού, των 
ορίων ενημέρωσης ή των μακροπρόθεσμων στόχων για τον ελεγχόμενο ρύπο. Περιλαμβάνουν επίσης σύντομη 
αξιολόγηση ως ττρος τους στόχους ποιότητας του αέρα και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην 
υγεία ή, ανάλογα με την περίπτωση, στη βλάστηση. 

3. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου, του διοξειδίου του αζώτου, των σωματιδίων 
(τουλάχιστον ΑΣιο), του όζοντος και του μονοξείδιου του άνθρακα στο περιβάλλον δημοσιοποιούνται τουλάχιστον μία 
φορά την ημέρα και όπου είναι δυνατό σε ωριαία βάση. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις του μολύβδου 
και του βενζολίου στο περιβάλλον, που υποβάλλονται με τη μορφή μέσης τιμής για το τελευταίου δωδεκάμηνο, 
δημοσιοποιούνται ανά τρίμηνο και όπου είναι δυνατό, ανά μήνα. 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τις διαπιστωνόμενες ή τις 
προβλεπόμενες υπερβάσεις των ορίων συναγερμού και των επιπέδων ενημέρωσης. Μεταξύ των παρεχόμενων 
λεπτομερειών περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: 

α) πληροφορίες για την ή τις παρατηρούμενες υπερβάσεις: 
— η τοποθεσία ή περιοχή της υπέρβασης, 
— το είδος του ορίου ως προς το οποίο σημειώθηκε υπέρβαση (ενημέρωσης ή συναγερμού), 
— ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της υπέρβασης, 
— η μέγιστη συγκέντρωση 1 ώρας και, επιπλέον, η μέγιστη μέση συγκέντρωση 8 ωρών για το 

όζον 

β) πρόβλεψη για το επόμενο απόγευμα/την ή τις επόμενες ημέρες: 
— της γεωγραφικής περιοχής της αναμενόμενης υπέρβασης του ορίου ενημέρωσης ή/και του ορίου 

συναγερμού, 
— της αναμενόμενης μεταβολής των συγκεντρώσεων (βελτίωση, σταθεροποίηση ή επιδείνωση) καθώς και 

λόγοι της μεταβολής αυτής-

γ) πληροφορίες για την επηρεαζόμενη ομάδα πληθυσμού, τις πιθανές επιδράσεις στην υγεία και τη συνιστώμενη 
συμπεριφορά: 
— πληροφορίες για τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε κίνδυνο, 
— περιγραφήπιθανώνσυμπτωμάτων, 
— μέτρα προφύλαξης που συνιστάται να ληφθούν από την ενδιαφερόμενη ομάδα πληθυσμού, και 
— ττού υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες· 

δ) πληροφορίες για προληπτικά μέτρα μείωσης της ρύπανσης ή/και της έκθεσης σε αυτήν: αναφορά των κύριων 
τομέων προέλευσης της ρύπανσης- συστάσεις για δράση με στόχο τη μείωση των εκπομπών- και 

ε) σε περίπτωση προβλεπόμενων υπερβάσεων, ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα ώστε κατά το δυνατόν να 
γνωστοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες, με ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vit 
(Άρθρο 4) 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Για να εξασφαλισθεί η ακρίβεια των μετρήσεων και η συμμόρφωση προς τους στόχους για την ποιότητα των 
δεδομένων που αναφέρονται στσυς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός 
φροντίζει ώστε να εξασφαλιστεί ότι -

— η ιχνηλασιμότητα όλων των μετρήσεων που εκτελούνται για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 
αέρα με βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα 5.6.2.2 του ISO/IEC 17025:2005, 

— οι φορείς που εκμεταλλεύονται δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς έχουν καθιερώσει σύστημα διασφάλισης 
και ελέγχου της ποιότητας, το οποίο προβλέπει τακτική συντήρηση ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των 
συσκευών μέτρησης, 

— έχει καθιερωθεί διαδικασία ελέγχου/διασφάλισης της ποιότητας για τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή 
εκθέσεων και ότι οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο αυτό συμμετέχουν ενεργά στα αντίστοιχα 
προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας που καλύπτουν το σύνολο της Κοινότητας, 

— τα εθνικά εργαστήρια, όταν ορίζονται από τις ενδεδειγμένες αρμόδιες αρχές ή φορείς σύμφωνα με το άρθρο 4, 
τα οποία λαμβάνουν μέρος σε συγκρίσεις, για ολόκληρη την Κοινότητα, ρύπων που διέπονται από την 
παρούσα οδηγία, είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN/ISO 17025 έως το 2010 για τις μεθόδους 
αναφοράς που αναφέρονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου. Τα 
εν λόγω εργαστήρια συμμετέχουν στο συντονισμό των ανά την επικράτεια των κρατών μελών προγραμμάτων 
διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζονται για ολόκληρη την Κοινότητα και οργανώνονται από την 
Επιτροπή, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν το συντονισμό, σε εθνικό επίπεδο, της ορθής εφαρμογής των 
μεθόδων αναφοράς και της απόδειξης της ισοδυναμίας των μεθόδων που δεν είναι μέθοδοι αναφοράς. 

2. Όλα τα υποβαλλόμενα δυνάμει του άρθρου 23 δεδομένα θεωρούνται έγκυρα, εκτός από τα δεδομένα που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως προσωρινά. 



Ε.Ε. Παρ. Ι{1) 
Αρ. 4251,16.7.2010 
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Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2010 εκδ ίδετα ι με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατ ίας σύμφωνα με ro Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 78(!) του 2010 

Ο ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 

Προοίμια 

Επίσημη Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε: Ι_ 396, 
30.12 2006. ο.1· 
L86. 14.2010,0.7. 

Επίσημη Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε.: L 107. 
17.4.2008. α 6. 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 142, 
31.5.2ΟΟ0,σ. 1· 
L220, 24.8.2009, σ. 1. 

Επίσημη Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε.: L 204, 
31.7.200Β. σ. 1-
L6. 9.1.2010. α ϊ . 

Επίσημη Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε.: L 353, 
31.12.2008,σ. 1-
L 235, 5.9.2009, ο. 1. 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 1_ 304, 
14.11.2008ο. 75. 

Επίσημη Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε.: L 196 
16.8.1937, σ. 1 
L 11, 16 1 3009. ο. 6. 

Γιο σκοπούς • 7' !Ρ|ΐ°νήζ '«'ν ΐφά^/ί.Ίν της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18Γ1ί Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ, 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 
2000/21/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον «κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 276/2010 της 
Επιτροπής της 3 1 ^ Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) 
όσον αφορά το παράρτημα XVil (δι χλωρό μεθά νιο, έλαια για λυχνίες και υγρά για 
αναπτήρες μιτάρμπεκιαυ και οργσνοκασοιτερικές ενώσεις)». 

(β) «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής της 16^ Απριλίου 2008 σχετικά με τα 
τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1Θ07/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση 
και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)», 

(γ) «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2008, για καθορισμό των 
μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση 
και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)», όπως τροποποιήθηκε από τον 
«κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2009 της Επιτροπής της 23η ί Ιουλίου 2009 για τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH), με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο», 

(δ) «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17"ς Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε από τον «κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 15/2010 της Επιτροπής 
της 7ης Ιανουαρίου 2010 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές 
και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων», και 

(ε) «κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16πς Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών 
και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 
1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως 
τροποποιήθηκε από τον «κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 790/2009 της Επιτροπής της 10Πί 

Αυγούστου 2009, περί τροποποίησης, μι σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
των ουσιών κοι των μειγμάτων», 

για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«κανονισμός (ΕΚ) αριθ, 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων 
ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού 
υδραργύρου», και 

για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσίο, με τις 
πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

(α) «οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
αϊτό την if οδηγία 2009/2/ΕΚ της Επιτροπής τη<; 15Π* Ιανουαρίου 2009 για την 
ιροϋοποίηρ!!. με σκοπό ιψ προσαρμογή της στην ϋ-χνική πρόοδο για 31" φορά, της 
οδηγίας 6ί754ίί/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί ι r ρ ο ϋ ε γ y i -.ι t r> >.- ίων νομοθετικών, κανονιστικών 
ι.-πι διοικητικών διατάξεων που αφορούν την τα-!;:"<Ί|.ιη:ίη, συσκευασία και επισήμανση των 
!.Μ!".ινίϊύν(·ιν ουσ:ών,->. 
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Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: Ι. 200. 
30.7.1999, ο. 1 
L 353,31.12.2008, 
σ. 1. 

(β) «οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 
1999 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον «κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ας 

Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και 
των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγών 67/548/ΕΟΚ και 
1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», και 

επίσημη Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε.:ί.50, 
20.2.2004, σ. 44-
L 87. 31.3.2009, 
α. 109. 

(V) «οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η ς 

Φεβρουαρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής Εργαστηριακής πρακτικής και τον 
έλεγχο της εφαρμογής τους κατά πς δοκιμές των χημικών ουσιών (κωδικοποίηση)» όπως 
τροποποιήθηκε από τον «κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11η ς Μαρτίου 2009 για την προσαρμογή στην απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του 
άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο*, 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλας. 

Ερμηνεία. 

213(1) του 2002 
114(1) του 2004 
83(1) του 2005 
70(1) το 2006 

159(1) του 2007 
6(1) του 2008 

112(1) του 2008. 

73(1) του 2004 
94(1) του 2005 
28(1) του 2006 
73(1) του 2006 

153(1) του 2006 
93(1) του 2008 
36(1) του 2010, 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΓΕΝίΚΕΣΔ!ΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ο παρών Νό»ος θα αναφέρεται ως ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2010. 

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αεροσκάφος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Πολιτικής 
Αεροπορίας Νάμων του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2008-

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί 
Αστυνομίας Νόμου του 2004 μέχρι 2010-

«δικαστήριο» σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας 

σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
«επικίνδυνες ουσίες και/ ή μείγματα» σημαίνει -
(α) τις ουσίες και/ ή μείγματα, που εμπίπτουν 
κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο (2): 

(ί) εκρηκτικές-
(ϋ) οξειδωτικές-
(ίίί) εξαιρετικά εύφλεκτες-
(ίν) πολύ εύφλεκτες-
(ν) εύφλεκτες-
(vi) πολύ τοξικές-
(νϋ) τοξικές-
(viii) επιβλαβείς-
(ίχ) διαβρωτικές-
(χ) ερεθιστικές-
(χι) ευαισθητοποιητικές-
(χϋ) καρκινογόνες-
(χίίί) μεταλλαξιογόνες-
(χίν) τοξικές για την αναπαραγωγή- και 
(χν) επικίνδυνες για το περιβάλλον, ή 

(β) στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού ΕΚ/Ι27^/200ΰ, τις ουσίες ή/ 
και μείγματα που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται ΟΓΟ άρθρο 3 ιου κανονισμού 
ΕΚ/1272/2008· 
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«κανονισμός REACH» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) οριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18"ς Δεκεμβρίου 2006 για ι ην καταχώριση, την αξιολόγηση, 
την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών υροϊόνιων (REACH) και για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ. 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/2 Ι/ΕΚ, 
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

«κανονισμός ΕΚ/340/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 340/2008 της Επιτροπής της 16αί 

Απριλίου 2008 σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλοντα: στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

«κανονισμός ΕΚ/440/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής της 3 0 ^ 
Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

«κανονισμός ΕΚ/689/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17πς Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χημικών προϊόντων, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

«κανονισμός ΕΚ/1272/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ος Οκτωβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση 
και τη συσκευαυία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των 
οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) σριθ. 1907/2006, 
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

«κανονισμός ΕΚ/1102/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ος Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών 
μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή 
αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 

61(1) του 2005 «όχημα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Έγκρισης Τύπου 
45(1) του 2010. Οχημάτων Νόμου του 2005 και 2010-

131(1) του 2004. «πλοίο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμου 
του 2004· 

«σκάφος» περιλαμβάνει αεροσκάφος και πλοίο· 

«υποστατικό» περιλαμβάνει -
(ί) οποιαδήποτε επίγεια ή υπόγεια ή υπεράκτια εγκατάσταση και οποιαδήποτε άλλη 

εγκατάσταση είτε επιπλέουσα είτε ευρισκόμενη στο βυθό της θάλασσας ή λίμνης είτε 
ευρισκόμενη σε έδαφος που καλύπτεται από νερό-

(ϋ) οποιαδήποτε σκηνή ή κινητή κατασκευή-
(ίϋ) οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος- και 
(ίν) οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο, οικοδομή, έργο διαχωρισμού γης, έργο οδοποιίας, 

οδογέφυρα, γέφυρα, σήραγγα, αποχετευτικό και αποστραγγιστικό έργο, έργο ύδρευσης ή 
άρδευσης, υπόγεια κατασκευή, δεξαμενή, υπόγειο ή ιιπέργειο δίκτυο υπηρεσιών, υπόγειο 
ή υπέργειο αγωγό, υδραγωγείο ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό έργο-

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

(2) Αναφορικά με επικίνδυνες ουσίες και/ ή μείγματα, για σκοπούς ταξινόμησης -

(α) «εκρηκτικές» σημαίνει τις στερεές, υγρές, παχύρρευστες ή ζελατινώδεις ουσίες και/ 
ή μείγματα, που μπορούν να αντιδράσουν εξώθερμα, με ταυτόχρονη ταχεία έκλυση 
αερίων, ακόμη και χωρίς την παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου και που, υπό 
καθορισμένες συνθήκες δοκιμής, εκπυρσοκροτούν, αναφλέγονται έντονα ?πι 
γρήγορα ή εκρήγνυνται υπό την επίδραση θερμότητας και περιορισμού-

(ji) «οξειδωτικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, τα οποία, όταν έρχονται σε 
πταφή με άλλες ουσίες και ιδίως εύφλεκτες ουσίες, προκαλούν ισχυρώς εξώΟεμμη 
ανιίό|-7!)η-
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(γ) «εξαιρετικά εύφλεκτες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα με εξαιρετικά χαμηλό 
σημείο ανάφλεξης και χαμηλό σημείο ζέσεως καθώς και αέριες ουσίες και 
μείγματα, το οποία, urro κανονική θερμοκρασία και πίεση, αναφλέγονται στον 
αέρα· 

(δ) «πολύ εύφλεκτες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες -
(ί) μπορεί να θερμανθούν και τελικό να οναφλεγούν στον αέρα, σε συνήθη 

θερμοκρασία, χωρίς έξωθεν παροχή ενέργειας, ή 
(ϋ) αε οτερεά κατάσταση, μπορούν να αναφλέγουν εύκολα μετά από σύντομη 

επίδραση πηγής ανάφλεξης και οι οποίες εξακολουθούν να φλέγονται ή να 
καίγονται μετά την απόσυρση της πηγής ανάφλεξης, ή 

(ίίί) σε υγρή κατάσταση, με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης, ή αε επαφή με το 
νερό ή με αέρα υψηλής υγρασίας, εκλύουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια σε 
επικίνδυνες ποσότητες-

(ε) «εύφλεκτες» σημαίνει τις υγρές ουσίες και/ ή μείγματα με πολύ χαμηλό σημείο 
ανάφλεξης-

(στ) απολύ τοξικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οττοίες, εισερχόμενες στον 
ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και σε ελάχιστη ποσότητα, προκαλούν το 
θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας-

(ζ) «τοξικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οττοίες, εισερχόμενες στον 
ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, προκαλούν το 
θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας-

(η) «επιβλαβείς» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον 
ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση η" απορρόφηση μέοω του δέρματος ή 
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή οξείες ή 
χρόνιες βλάβες της υγείας-

(θ) «διαβρωτικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα οι οποίες, σε επαφή με ζώντες 
ιστούς, μπορούν να τους καταστρέψουν-

(ι) «ερεθιστικές» σημαίνει τις μη διαβρωτικές ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, με 
άμεση, παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα ή τους 
βλεννογόνους, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές-

(ια) «ευαισθητοττοιητικές» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες 
στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του 
δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλα τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν τέτοια 
αντίδραση του οργανισμού (υπερευαισθητοποίηση) ώστε, με περαιτέρω έκθεση σε 
αυτή την ουσία ή το μείγμα, να προκαλούνται χαρακτηριστικές επιβλαβείς 
αντιδράσεις-

(ιβ) «καρκινογόνες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες στον 
ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν 
τη συχνότητα του-

(ιγ) «μεταλλαξιογόνες» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, εισερχόμενες 
στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του 
δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν κληρονομικά 
γενετικά ελαττώματα ή να αυξήσουν τη συχνότητα τους-

(ιδ) «τοξικές για την αναπαραγωγή» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, 
εισερχόμενες στον ανθρώπινο οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση 
μέσω του δέρματος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορούν να προκαλέσουν ή να 
αυξήσουν τη συχνότητα μη κληρονομικών επιβλαβών φαινομένων στους 
απογόνους ή να επιδράσουν δυσμενώς στις αναπαραγωγικές λειτουργίες ή 
δυνατότητες των δύο φύλων-

(ιε) «επικίνδυνες για το περιβάλλον» σημαίνει τις ουσίες και/ ή μείγματα, οι οποίες, αν 
εισαχθούν στο περιβάλλον, προκαλούν ή μιτορεί να προκαλέσουν άμεσο ή 
μελλοντικό κίνδυνο για ένα ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος. 
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(3) Οποιαδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν 
ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο 
κυ.νονιομός REACH, ο κανονισμός ΕΚ/639/2008, ο κανονισμός ΕΚ/340/2008, ο κανονισμός 
ΕΚ/440/2008 και ο κανονισμός ΕΚ/1272/2008, ανάλογα με την περίπτωση. 

ΜΕΡΟΣ II 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

Εξοιιαία έκΰοοης 3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύυαται, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, να εκδίδει 
Κανονιομών. Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς 

και για την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του 
κανονισμού ΕΚ/340/2008, του κανονισμού ΕΚ/440/2008, του κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του 
άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008 και/ ή TOU παρόντος Νόμου, 

(2) Ειδικότερα κα: χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί 
μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα Θέματα; 

(α) την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουοιών και/ ή μειγμάτων 

(β) τη ρύθμιοη και/ ή μεταφορά οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας ή ομάδας ή κατηγορίας 
επικίνδυνων ουσιών και/ ή μειγμάτων, περιλαμβανομένων -
(ί) του σχεδιασμού και της κατασκευής καθώς καί των υλικών κατασκευής 

οποιουδήποτε δοχείου ή κιβωτίου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 
οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών 
και/ ή μειγμάτων, 

(ϋ) της επίσήμανσης και των επιγραφών οποιουδήποτε δοχείου ή κιβωτίου που 
περιέχει οποιαδήποτε επικίνδυνη ουσία ή ομάδα ή κατηγορία επικίνδυνων 
ουσιών και/ ή μειγμάτων, 

(ίίί) ίων προειδοποιήσεων και οδηγιών που πρέπει να αναγράφονται στα δοχεία ή 
στα κιβώτια καθώς και στα έγγραφα τα οποία τα συνοδεύουν 

(γ) τον καθορισμό -
(ί) απαιτήσεων ως προς το χειρισμό επικίνδυνων ουσιών ή ομάδας ή κατηγορίας 

επικίνδυνων ουσιών και/ ή μειγμάτων, 
(ϋ) προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται, και/ ή 
(iii) ενεργειών που πρέπει να γίνονται, 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης-

(δ) τον καθορισμό καί την εφαρμογή αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, αναφορικά 
με επικίνδυνες ουσίες και/ ή μείγματα-

(ε) τη θέσπιση ποινικών αδικημάτων για παράβαση των διατάξεων του κανονισμού 
REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του άρθρου 1 
του κανονισμού ΕΚ/1102/2008 και/ ή των οικείων Κανονισμών, αναφορίκά με τα οποία 
δύναται να επιβληθούν ποινές που δεν υπερβαίνουν αυτές που προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο-

(στ) τον καθορισμό παραβάσεων του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, 
του κανονισμού ΕΚ/1272/2008 και/ ή των οικείων Κανονισμών, αναφορικά με τις οποίες 
ο Υπουργός δύναται να επίβαλε* διοικητικά πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν τα είκοσι 
χιλιάδες Ευρώ (€20.000)-

(ζ) τον καθορισμό του ύψους των τελών, των οποίων η καταβολή προβλέπεται από τον 
κανονισμό ΕΚ/689/2008, τον παρόντα Νόμο και/ ή από Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού. 

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορούν -

(α) να προβλέπουν την έκδοση διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων για τον καθορισμό 
τεχνικών θεμάτων για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού-

(β) να επιτρέπουν την αναφορά σε συγκεκριμένο έγγραφα, κώδικες ή αρχεία, τα οποία 
πρέπει να διατίθενται προς επιθεώρηση σε συγκεκριμένο μέρος και αντίγραφο των 
οποίων πρέπει να διατίθεται σε όσους ίο ζητούν, σύμφωνα με όρους που καθορίζονται 
στους Κανονισμούς. 
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(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των παραγράφων (ο), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2), 
μπορούν να προβλέπουν τη θέσπιση ποινικών αδικημάτων για παράβαση των διατάξεων τους, 
αναφορικό με τα οποία δύναται να επιβληθούν ποινές που δεν υπερβαίνουν αυτές που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο-

Τροποποίηση 4. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Παραρτημάτων. Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε από τα τεχνικού περιεχομένου 

παραρτήματα των Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ IN 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Εγκαθίδρυση 5.-(1) Ο. Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
Παγκύπριου Συμβουλίου καθορίζει τη σύσταση του Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών, το οποίο συμβουλεύει τον 
Χημικών Ουσιών. Υπουργό πάνω σε θέματα καλύτερης διαχείρισης χημικών ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων με 

χημικές ουσίες. 

(2) Το Συμβούλιο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εγκαθιδρύεται με βάση τις διατάξεις των 
άρθρων 6, 7 και 8. 

Σύοτααη Παγκύπριου δ.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο, το οποίο καλείται «Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών». Στο 
Συμβουλίου Χημικών Συμβούλιο αυτό συμμετέχει ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργαοίας του Υπουργείου 
0υαών- Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένας εκπρόσωπος από το καθένα από τα ακόλουθα 

Υπουργεία καί Οργανισμούς: 

(α) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος-

(β) Υπο υ ρ γε ί ο Υ γεία ς • 

(γ) Υπουργείο Εσωτερικών 

{5) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-

(ε) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

(στ) Υπουργείο Οικονομικών 

(ζ) Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου-

(η) Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου-

(θ) Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών 

(ι) Παγκύπριο Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής-

(ια) Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών 

(ιβ) Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία-

(ιγ) Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου 

(ιδ) Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου-

(ιε) Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου και 

(tor) Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

(2)(α) Για τον κάθε εκπρόσωπο ορίζεται από το κάθε Υπουργείο ή Οργανισμό και ένας 
αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδρίες του Συμβουλίου μόνο εάν δεν 
μπορεί να συμμετάσχει ο εκπρόσωπος. 

(β) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί τα ονόματα τόσο TOJV εκπροσώπων όσο και των αναπληρωτών τους 
καθώς και τις περιόδους της θητείας τους. 

(3) Το Συμβούλιο τελεί υπό την προεδρία του ,ΛκυΠυνπ'ι του Γμήμαιος Επιθεώρησης Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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ΛείΓουργίυ Συμβουλίου 

Αρμοδιότητες 
Συμβουλίου. 

Καθορισμός αρμΰβιας 
αρχής. 

Αρχι επιθεωρητή ς και 
Επιθεωρητές. 

7. Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες 
της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά ώστε αυτή, μαζί με γραπτή 
ιφόακληση, να κοινοποιείται σε κάθε μέλος τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημέρα της 
συνεδρίας. 

8. Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα -

(α) να συμβουλεύει τον Υπουργό για ζητήματα πρόληψης ατυχημάτων και επικίνδυνων 
συμβάντων για το κοινό κα: το περιβάλλον, που μπορεί να προκληθούν από ουσίες, 
μείγματα, αντικείμενα με χημικές ουσίες, ενδιάμεσα προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα-

(β) να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν ή 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προστασίας του κοινού, των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος αττό την έκθεση σε ουσίες, μείγματα, αντικείμενα 
με χημικές ουσίες, ενδιάμεσα προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα και τη χρήση αυτών-

(γ) να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τα μέτρα ττου πρέπει να 
λαμβάνονται για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος 
από την έκθεση σε ουσίες, μείγματα, αντικείμενα με χημικές ουσίες, ενδιάμεσα 
προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα και τη χρήση αυτών- και/ ή 

(δ) να συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με τη σύνταξη ή αναθεώρηση νομοθεσίας, 
υπό το φως της γνώσης και πείρας που αποκτήθηκε από τη μελέτη των τοπικών 
συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου. 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

9. Για σκοπούς εφαρμογής -

(α) του κανονισμού REACH, 

(β) του κανονισμού ΕΚ/689/2008, 

(γ) του κανονισμού ΕΚ/340/2008, 

(5) του κανονισμού ΕΚ/440/2008, 

(ε) του κανονισμού ΕΚ/1272/2008, 

(στ) του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, και 

(ζ) του παρόντος Νόμου, 

αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός, 

10.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου του ως Επιθεωρητές, για σκοπούς εποπτείας, 
επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του 
κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του παρόντος Νόμου 
και/ ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και διαταγμάτων. 

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
ορίζει ένα εκ των Επιθεωρητών που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) ως Αρχιετπθεωρητή. 

(3) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα, που δεν υπηρετούν στη δημόσια 
υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν τα κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις 
εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως 
καθορίζονται στην εξουσιοδότηση. 

(4) Ο Α ρ χι επιθεωρητή ς ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα 
και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11. 

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεττιθεωρητη, ο οποίος a v w i ^ i o i u την 
Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού. 

(6) Κάθε Επιθεωρηιής εφοδιάζεται με καιάλληλη ταυτότητα, την οποίο οφείλει ντι Εττιο^ικνύει καιά 
την άσκηση των καθηκό'ΐ ;ων του. 
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(7) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή 
απόφοσή του, η οποία έγινε ή Λήφθηκε καλόπιστα μ·'.οα στο πλαίσιο τη:; άσκησης από αυτόν των 
προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, ί!;';ΐ"όκιιή!ι:)ν ή κΊίϊηκύντων τυυ 

Εξουσίες εισόδου κσι 11 .-(1) Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία -
επιθεώρησης. 

(α) να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση σε οποιοδήποτε υποστατικό, στο 
οποίο έχει εύΛογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται δραστηριότητα ή διεργασία -
(ί) κατά παράβασί] του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του 

κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του όρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008 , 
του παρόντος Νόμου και/ ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και 
διαταγμάτων, και/ή 

(it) η οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει κίνδυνο σοβαρής προσωπικής βλάβης 
ή σοβαρής βλάβης στο περιβάλλον: 

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο με την εξασφάλιση της 
συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα-

(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από 
αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να αναμένει παρεμπόδιση στην άσκηση row 
εξουσιών του 

(γ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα το βοηθήσει στην άσκηση 
των καθηκόντων του, καθώς και να φέρει και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε 
εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του 

(δ) να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή των δοκίμων, αναλύσεων και μετρήσεων 
που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του 

(ε) να επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης, 
εξοπλισμού ή αντικειμένου που βρίσκει στο υποστατικό και να προβαίνει στις 
μετρήσεις και στη λήψη φωτογραφιών που κρίνει αναγκαίες για τη σωστή άσκηση 
των εξουσιών του 

(στ) να δίνει οδηγίες ώστε το υποστατικό ή οποιοδήποτε μέρος συτού η οποιοσδήποτε 
εξοπλισμός, αντικείμενο, ουσία, μείγμα, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν ή 
επικίνδυνη ουσία και/ ή μείγμα μέσα σε αυτό, ανάλογα με την περίπτωση, να 
παραμένουν όπως έχουν, για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για τη 
διεξαγωγή οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης και εΛέγχου, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους (δ) και (ε)-

(ζ) να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων, εγγράφων ή 
άΛλων στοιχείων αε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία έχει εύΛογη αιτία να 
πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες σχετιζόμενες με το σκοπό της διερεύνησης του 

(η) να ζητά από -
(ί) εισαγωγέα, εξαγωγέα, παραγωγό αντικειμένου, καταχωρίζοντα, 

παρασκευαστή, μεταγενέστερο χρήστη, διανομέα, προμηθευτή ουσίας ή 
μείγματος, προμηθευτή αντικειμένου, αποδέκτη ουσίας ή μείγματος και/ ή 
αποδέκτη ενός αντικειμένου, ανάλογα με την περίπτωση, 

(ϋ) οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο βρίσκει στο υποστατικό, και 
(ϋί) οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε 

απασχοληθεί στα υποστατικό ή είχε σχέση με τη δραστηριότητα 
οποιωνδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 
(ί) οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών, 

να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, που μπορεί να 
έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και που είναι σχετικές {ΐε το σκοπό της έρευνας ή 
διερεύνησης του- και/ ή 
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(θ) vu Λαμβάνει και vu μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιοδήποτε δείγμα 
οποιασδήποτε ουσίας, μείγματος, ενδιάμεσου προϊόντος, χημικού προϊόντος, 
επικίνδυνης ουσίας και/ ή μείγματος, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο δυνατό 
να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μοριυρίας κατά την εκδίκαση 
αδικήματος που διαπράττεται καιά παράβαση το;: κανονισμού Ri;ACIl. ιου 
κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού EK/1272/2U08, του άρθρου 1 του 
κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται 
με βάση αυτόν, και να ζητά από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην υποπαράγραφο (ί) της παραγράφου (η), το διαχειριστή ή τον κάτοχο του 
υποστατικού ή οποιοδήποτε από τους αντιπροσώπους τους ή τους 
εργοδοτουμένους τους, που είναι παρόντες -
(ί) να του παράσχει ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε μέρος του 

υποστατικού, και/ή 
(ίί) να θέσει στη διάθεση του οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη 

διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων 
που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης. 

(2) Το χρηματικό ποσό για τη διεξαγωγή των δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων 
που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ίί), της παραγράφου (Θ), του εδαφίου {1}, καταβάλλεται 
από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ί) της παραγράφου (η) του εδαφίου (1), 
ανάλογα με την περίπτωση, το διαχειριστή ή κάτοχο του υποστατικού ή αντιπρόσωπο αυτών. 

Κατάσχεση. 12.-(1) Σε περίπτωση που Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πίστεύει ότι υπήρξε παράβαση 
οποιασδήποτε διάταξης του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού 
ΕΚ/1272/2008, του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή 
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, αναφορικά με οποιαδήποτε ουσία, μείγμα, 
αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν, επικίνδυνη ουσία και/ ή μείγμα, ανάλογα με την 
περίπτωση, δύναται να κατάσχει και να κατακρατήσει αυτά για να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άΛΛως 
πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση. 

(2) Ο Επιθεωρητής δύναται να κατάσχει και να κατακρατεί-

(α) οποιαδήποτε ουσία, μείγμα, αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν, 
επικίνδυνη ουσία και/ ή μείγμα, ανάλογα με την περίπτωση, ή τεκμήριο, που 
περιέχει πληροφορίες, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι μπορεί να 
χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία' 

(β) οποιαδήποτε ουσία, μείγμα, αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν, 
επικίνδυνη ουσία και/ ή μείγμα, ανάλογα με την περίπτωση, για το οποίο έχει 
εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι δυνατό να υπόκειται σε δήμευση, δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 16. 

Ειδοποίηση κατάσχεσης. 13.- Σε περίπτωση κατάσχεσης οποιωνδήποτε ουσιών, μειγμάτων, αντικειμένων, ενδιάμεσων 
προϊόντων, χημικών προϊόντων, επικίνδυνων ουσιών και/ ή μειγμάτων, ανάλογα με την 
περίπτωση, ή σχετικών με αυτά πληροφοριών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12, ο 
Επιθεωρητής οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο, από το οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί, όπ αυτά 
έχουν κατασχεθεί και/ ή κατακρατηθεί, ανάλογα με την περίπτωση, παραθέτοντας τα μέτρο, στα 
οποία προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι ολόκληρη η ποσότητα ή η ποιότητα αυτών 
δεν θα διαφοροποιηθεί. 

Ειδοποίηση 14.-(1) Ο Επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει μη συμμόρφωση ουσίας, μείγματος, αντικείμενου, 
συμμόρφωσης. ενδιάμεσου προϊόντος, χημικού προϊόντος, επικίνδυνης ουσίας και/ ή μείγματος, προς 

οποιαδήποτε διάταξη του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού 
ΕΚ/1272/2008, του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008 και/ ή του παρόντος Νόμου ή 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, επιδίδει ειδοποίηση στον 
παραγωγό αντικειμένου, στον καταχωρίζοντα, στον παρασκευαστή, στο μεταγενέστερο χρήστη, 
στο διανομέα, στον προμηθευτή ουσίας ή μείγματος, οτον προμηθευτή αντικειμένου, στον 
αποδέκτη ουοίας ή μείγματος και/ ή στον αποδέκτη ενός αντικειμένου, ανάλογα με την περίπτωση, 
με την οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω 
διατάξεις, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθαρίζεται οτην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της 
παράβασης. 

(2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβανει-

(α) το μέτρα, στα οποία c Επιθεωρητής ΐφοΓίθετιιι να προβυ. σ< περίπτωση πτ.ι ν 
πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οεν συμιιορφωΠ^ 
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(β) τα μέτρα, στα οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οφείλει νο προβεί 
για να Θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού REACH, του 
κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/1272/2008, ίου άρθρου 1 TCJ 
κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίόονκι. 
με βάση αυτόν και 

(γ) την προθεσμία, εντός της οποίας το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), 
οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε προφορικώς 
είτε γραπτώς, στον Επιθεωρητή. 

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Επιθεωρητής δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα 
κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, περιλαμβανομένης της ειδοποίησης 
αναστολής ή απόσυρσης. 

Ειδοποίηση αναστολής ι) 15.- (1) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 14, 
απόσυρσης. επιδίδει στο πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14 -

(α) ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, 
για περίοδο που καθορίζει σε αυτή, όχι όμως μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, την παρασκευή και/ ή τη διάθεση στην 
αγορά της ουσίας, μείγματος, αντικειμένου, ενδιάμεσου προϊόντος, χημικού 
προϊόντος, επικίνδυνης ουσίας και/ ή μείγματος, ανάλογα με την περίπτωση, 
χωρίς τη συγκατάθεση του Επιθεωρητή, ή 

(β) ειδοποίηση απόσυρσης της ουσίας, μείγματος, αντικειμένου, ενδιάμεσου 
προϊόντος, χημικού προϊόντος, επικίνδυνης ουσίας και/ ή μείγματος, ανάλογα με 
την περίπτωση. 

(2) Η ειδοποίηση αναστολής ή αιτόσυρσης οφείλει να -

(α) περιγράφει την ουσία, μείγμα, αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν, 
επικίνδυνη ουσία και/ ή μείγμα, ανάλογα με την περίπτωση, με τρόπο που να 
διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητα του' και 

(β) εκθέτει τους λόγους, για τους οποίους επιδίδεται και τους λόγους για τους οποίους 
ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του κανονισμού 
REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/1272/2008/ΕΚ, του 
άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών 
που εκδίδονται με βάση αυτόν, ανάλογα με την περίπτωση. 

(3) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, η οποία επιδίδεται από τον Επιθεωρητή δυνάμει 
του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται, να τηρεί ενήμερο 
τον Επιθεωρητή για το χώρο στον οποίο βρίσκεται η ουσία, μείγμα, αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, 
χημικό προϊόν, επικίνδυνη ουσία και/ ή μείγμα, ανάλογα με την περίπτωση, κατά το χρονικό 
διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης. 

Δήμευση κατόπιν 16.- (1) Ανεξάρτητα από -
διατάγματος 
Δικαστηρίου. 

(α) την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα, αναφορικά με παράβαση 
των διατάξεων του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του 
κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του 
παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ή 

(β) την επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση των διατάξεων του κανονισμού 
REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/1272/2008 του 
παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, 

ο Επιθεωρητής δύναται να αποταθεί σε δικαστήριο ζητώντας την έκδοση διατάγματος για τη 
δήμευση οποιασδήποτε ουοίας, μείγματος, αντικειμένου, ενδιάμεσου προϊόντος, χημικού 
προϊόντος, επικίνδυνης ουσίος και/ η" μείγματος, ανάλογα με την περίπτωση, για το λόγο ότι δεν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του 
κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008 του παρόντος Νόμου και/ 
ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν. 

(2| Μετά την υποβολή αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρο" τ« b'n-y.'txT: u^<r-i~> ό!-Γ,•",-['•' 
δήμευσης αν ικανοποιηθεί ότι -
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(α) κρύγματι η ουσία, μείγμα, αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν, 
επικίνδυνη ουσία και/ ή μείγμα, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού 
ΕΚ/1272/2008, ταυ άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του παρόντος 
Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ανάΛογα με την 
περίπτωση' και 

(β) το πρόσωπο, στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, δεν 
συμμορφώνεται με αυτή. 

(3) Στην περίπτωση δήμευσης, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η οικεία ουσία, 
μείγμα, αντικείμενο, ενδιάμεσο προϊόν, χημικό προϊόν, επικίνδυνη ουσία και/ ή μείγμα, ανάλογα με 
την περίπτωση, δύνονται να καταστραφούν, σύμφωνα με οδηγίες rouδικαστηρίου. 

ΜΕΡΟΣ V 

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

Αδικήματα κα» ποινές. 17.-(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, αν -

(α) σκόττιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του ή την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών 
που εκδίδονται με βάση αυτόν 

(β) παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε αστυνομικό ή άλλο 
πρόσωπο που εισήλθε σε υποστατικό μαζί με Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις 
παραγράφους (β) και/ ή (γ), του εδαφίου (1), του άρθρου 11, αντίστοιχα, το οποίο 
παρέχει βοήθεια στον Επιθεωρητή-

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οδηγία που δίδεται α' αυτό από τον Επιθεωρητή 
δυνάμει της παραγράφου (στ), του εδαφίου (1), του άρθρου 11 • 

(δ) παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε βιβλίο, 
έγγραφο ή άλλο στοιχείο, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, που απαιτείται να 
παρουσιάσει δυνάμει της παραγράφου (ζ), του εδαφίου (1), του άρθρου 11, εκτός αν 
αποδείξει ότι: 

(ί) δεν γνώριζε ότι την παρουσίαση την απαιτούσε Επιθεωρητής, ή 
(ϋ) δεν είχε πρόσβαση στο βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο, ή 
(iii) δεν είχε εξουσία να το πάρει-

(ε) ενώ είναι πρόσωπα που εμπίπτει στις διατάξεις των υποπαραγράφων (i), (it) και/ ή 
(iii), της παραγράφου (η), του εδαφίου (1), του άρθρου 11, παραλείπει να δώσει, μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα, πληροφορίες που του ζητήθηκαν από Επιθεωρητή, 
σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφα ή δίδει πληροφορίες που είναι αναληθείς ή 
λανθασμένες ή ατελείς-

(στ) ενώ είναι ένα από τα πρόσωπα ή εμπίπτει στις κατηγορίες των προσώπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο (θ), του εδαφίου (1), του άρθρου 11 παραλείπει, 
κατόπιν νόμιμης απαίτησης του Επιθεωρητή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα -

(ί) να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εισήλθε σε 
υποστατικό μαζί του, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος αυτών, και 
/ ή 

(ϋ) να θέσει στη διάθεση του Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε προσώπου, το 
οποίο εισήλθε σε υποστατικό μαζί του, οποιαδήποτε μέσα για τη διεξαγωγή 
δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, 

νοουμένου ότι, σε κάθε περίπτωση, έχει την εξουσία να το πράξει και ότι τα μέσα που 
αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ϋ), της παραγράφου (θ), του εδαφίου (1), του 
άρθρου 11 είναι ευλόγως διαθέσιμα-

(ζ) πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάμει ή για τους σκοπούς 
του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/440/2008, 
του κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του παρόντος Νόμου 
και/ ή οποιονδήποτε Κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού, ανάλογα 
με την περίπτωση-

(η) δίδει ή υπογράφει τέτοιο πιστοποιητικό εν γνώσει rr.u ότι είναι αναληθές σε σχέαη με 
οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο· 

(0) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί πιστοποιητικό που έχει ιτλαστογρπφηθεί ή 
είναι ψευδές οε σχέση με οίΓοιοοήίΓοιε ουσιώδες στ'><Λ;ί<.>-
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(ι) παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί ως αφορούντα οποιοδήποτε πρόσωπο, τπστοιτοιητικά, ια 
οποία εν γνώσει του δεν αφορούν το εν λόγω πρόσωπο-

(ια) παριστάνει πρόσωπο που κυίίΥ-.-.ν.ιύζΕΐαι σε ίέτοιο πιστοποιητικό-

(ιβ) προσποιείται ψευδώς όιι είναι Επιθεωρητής-

(ιγ) εσκεμμένα συγκατατίθεται στην πιο πάνω πλαστογράφηση, υπογραφή, χρήση, 
πλα στοπρο α ω πια ή πρ ο απο ί η ση • 

(ιδ) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή καταχώριση σε κατάλογο, βιβλία, ειδοποίηση, 
πιστοποιητικό ή έγγραφο που απαιτείται δυνάμει ή για τους σκοπούς του κανονισμού 
REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/340/2008 του κανονισμού 
ΕΚ/440/2008, του κανονισμού Ε Κ/1272/2008, του άρθρου 1 του κανονισμού 
ΕΚ/1102/2008, του παρόντος Νόμου και/ ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και 
διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού, ανάλογα με την περίπτωση· 

(ιε) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υπογράφει ψευδή δήλωση που απαιτείται 
από, με βάση ή για τους σκοπούς του κανονισμού REACH, του κανονισμού 
ΕΚ/689/2008, του κανονισμού ΕΚ/340/2008, του κανονισμού ΕΚ/440/2008, του 
κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του 
παρόντος Νόμου και/ ή οποιωνδήποτε Κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδονται 
δυνάμει αυτού- και/ ή 

(ιστ) εν γνώσει του κάνει χρήση τέτοιας ψευδούς καταχώρισης ή δήλωσης, όπα)ς 
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ιε) πιο πάνω. 

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ειδοποίηση συμμόρφωσης είναι ένοχο αδικήματος και 
υπόκειται στις ποινές που αναφέρονται στα εδάφια (4) και (5). 

(3) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης είναι ένοχο 
αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που αναφέρονται στο εδάφιο (4) και (5). 

(4) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των 
εδαφίων (1), (2) και (3) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 80.000) ή σε φυλάκιση για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(5) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
εδάφια (1), (2) και (3) τιμωρούνται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα χιλιάδες 
ευρώ (€ 80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή και στις 
δύο αυτές ποινές. 

18.-(1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται 
ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με την συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη 
προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του 
νομικού αυτού προσώπου ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τότε το 
πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωττο, είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και 
υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα. 

(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής, ασκεί 
αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με τις πράξεις ή 
παραλείψεις του, το εδάφιο (1), ωσάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή 
διευθυντής του νομικού προσώπου. 

Ανάκτηση δαπανών 19. ΐ ε περίπτωση που δικαστήριο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα ποινικά 
εκτέλεσης. αδικήματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου ή εκδίδει διάταγμα δήμευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16, αυτό έχει 
εξουσία, επιπροσθέτως από οποιαδήποτε άλλη διαταγή για έξοδα ή δαπάνες, να διατάξει το 
καταδικαζόμενο πρόσωπο να αποζημιώσει τον Υπουργό για οποιαδήποτε δαπάνη, στην οποία 
υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί -

(α) σε σχέση με οποιασήτιοτε ππόυχεση ή κατακράτηοη από ή για λογαριασμό ίου 
Υπουργού 

(β) σε σχέση με συμμόρφωση του Υπουργού με οδηγίες του δικαστηρίου για δήμευση 

Ποινική ειιθύνη νομικών 
προσώπων και 
αξιωματούχων τους. 
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Περιορισμός σιην 
αποκάλυψη 
πληροφοριών. 

Δημοσιοποίηση 
ονομάτων. 

Έναρξη της ιαχύος ίου 
παρόντος Νόμου. 

Κατάργηση και 
Επιφυλάξεις. 
10(1) του 2009. 

(γ) σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε ο Υιτουργός κατά την ενάσκηση των 
εξουσιών του, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

20.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 19, παράγραφος 3 του κανονισμού 
ΕΚ/689/2008, αποτελεί αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει αποκτήσει πληροφορίες κατά 
την άσκηση, είτε από το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, εξουσιών δυνάμει του παρόντος Νόμου να 
τις αποκαλύπτει, εκτός αν η αποκάλυψη γίνεται -

(α) με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να τηρεί το 
εμπορικό μυστικό, 

(β) για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε διατάξεων, τις οποίες έχει υποχρέωση διό 
νόμου να εφαρμόζει, και/ ή 

(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας. 

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου 
(1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ {€ 80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 
δύο (2) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(3) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, τα αδικήματα που αναφέρονται στο 
εδάφιο (1) τιμωρούνται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 
80.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 

21. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 19, παράγραφος 2 του κανονισμού 
ΕΚ/689/2008 και του άρθρου 45, παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚ/1272/2008, για σκοπούς 
καλύτερης προσταο'ας και ενημέρωσης του κοινού, ο Υπουργός δύναται να δημοσιοποιεί 
πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις του κανονισμού REACH, του κανονισμού ΕΚ/689/2008, 
του κανονισμού ΕΚ/1272/2008, του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, του παρόντος 
Νόμου και/ ή οποιωνδήποτε Κανονισμών καί διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού, ανάλογα με 
την περίπτωση. 

22. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

23.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Χημικών Ουσιών, 
Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμος του 2009 καταργείται. 

(2) Διορισμοί και διατάγματα που έγιναν δυνάμει του καταργηθέντος νόμου που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπο: της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς € 1,71 το καθένα 
Ετήσια συνδρομή; €68,00 

http://www.mof.gov.cy/gpo

