
Κ.ώ.Π. 325/2010 

Αριθμός 4443 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010 1959 

Αριθμός 325 
Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθη

καν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 12(3), 13 και 68 των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 
1974 μέχρι 2010, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτό, δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1974 ΜΕΧΡΙ 2010 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 12(3), 13 και 68 

Προοίμιο. 

Επίσημη 
ΕφημερΙδα της 
Ε.Ε.: L 114, 
07.05.2009, 
σ.10. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 2009/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11πς Μαρτίου 2009 
για την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μέτρησης», 

19 του 1974 
73 του 1977 
48 του 1985 

89(Ι)του1995 
150(1) του 2000 
16(1) του 2002 

90(1) του 2010. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 12(3), 13 
και 68 των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2010, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 

08.06.1990 
29.11.1991 

08.03.2002. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες 
Μέτρησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Μέτρων 
και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) Κανονισμούς του 1990 μέχρι 2002 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) Κανονίσμοί του 1990 
μέχρι 2010. 
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Τροποποίηση του 
Κανονισμού 2 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 3 
ίων βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση του 
Πρώτου 
Παραρτήματος 
των βασικών 
κανονισμών. 

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από την ερμηνεία του όρου «παράγωγοι μονάδες» της φράσης «και/ή 
συμπληρωματικών μονάδων» (τρίτη γραμμή)· και 

(β) με τη διαγραφή του όρου «συμπληρωματικά! μονάδες» και της ερμηνείας αυτού. 

3. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (1) αυτού, του σημείου της στίξης και της λέξης «, 
συμπληρωματικών» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)-

(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (3) αυτού-

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (4) αυτού, των λέξεων «εν τω Μέρει ί!Ι» 
(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «στο Μέρος II»-

(δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (5) αυτού, των λέξεων «εν τω Μέρει IV» (πρώτη 
γραμμή) με τις λέξεις «στο Μέρος III»- και 

(ε) με τη διαγραφή στην παράγραφο (6) αυτού, των λέξεων «συμπληρωματικών ή» (πρώτη 
και δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση των λέξεων «εν τω Μέρει V» (τέταρτη 
γραμμή) με τις λέξεις «στο Μέρος IV». 

4. Το Πρώτο Παράρτημα των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Ο τίτλος της παραγράφου 2 του Μέρους Ι αυτού, αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο 
τίτλο: 

«2. ΕΙΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
SI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣίΑΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ»-

(β) τα Μέρη Η και III αυτού ενοποιούνται σε Μέρος II με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Si», οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Μέρους III, ως ίσχυε πριν την έναρξη 
ισχύος των παρόντων Κανονισμών, αναριθμούνται σε παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 
9, αντίστοιχα, και προστίθεται, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου 5, 
ως ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, η ακόλουθη νέα 
υποπαράγραφος (ε): 

«(ε) Μονάς καταλυτικής δραστικότητας: κατάλ (katal) (σύμβολον: kat). 

Το κατάλ είναι η δραστικότητα ενός καταλύτη ο οποίος προκαλεί ρυθμό 
καταλυτικής μετατροπής 1 γραμμομορίου υποστρώματος ανά δευτερόλεπτο. 

(1 kat = 1 moi-1 s"1.)»· 

(γ) το Μέρος IV αυτού επαναριθμείται σε Μέρος ill-

(δ) το Μέρος V αυτού επαναριθμείται σε Μέρος IV- και 

(ε) (ί) η τρίτη γραμμή του μέρους «Πολλαπλάσια» του Πίνακα της παραγράφου 1 του 
Μέρους V, ως ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

« 1 000 000 000 000 000 000 = 101 εξα (exa) Ε»' 

(ϋ) η πέμπτη και έκτη γραμμή του μέρους «Υποπολλαπλάσια» του Πίνακα της 
παραγράφου 1 του Μέρους V, ως ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

0,000 000 001 = 10'9 

0,000 000 000 001 = 10"ί2 
νάνο (nano) 
πικο (pico) 

n 
ρ». 

Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

5.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 
ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Η παράγραφος (ε) του Κανονισμού 4 τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 



.Ε. Παρ. Πί(Ι) 
ρ. 4443, 23.7.2010 

1961 Κ.Δ.ΓΙ. 326/2010 

Αριθμός 326 
Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κατηγορίες Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι 

εκδόθηκαν από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει του εδα
φίου (2) του άρθρου 4 του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας και Κατηγορίες Θέσεων) Νόμου 
του 1990, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επί
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροπο
ποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(ί) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 

Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
(ΡΥΘΜΙΣ)Σ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1970 

Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του ττερί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
(Σχέδια Υπηρεσίας και Κατηγορίες Θέσεων) Νόμου του 1990 

157 του 1990. 

Κεφ. 171 
10 του 1960 
16 του 1960 
24 του 1963 
45 του 1969 
53 του 1977 
31 του 1979 

116 του 1990 
250 του 1990 

40(Ι)του 1995 
15(1) του 1996 
75(1) του 1998 

143(1) του 1999 
158(1) του 2000 
136(1) του 2002 

11(1) του 2004 
81(1) του 2004 

164(1) του 2004 
116(1) του 2006. 

62 του 1970. 

Επειδή δεν επήλθε συμφωνία με τις συντεχνίες, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες 
που της παρέχονται από το εδάφιο (2) του όρθρου 4 του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδια 
Υπηρεσίας και Κατηγορίες Θέσεων) Νόμου του 1990 και ακολουθώντας τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου και το όρθρο 3 του περί 
Οργανισμών Δημοσίου Δίκαιου (Ρύθμισης Θεμάτων Προσωπικού) Νόμου του 1970, εκδίδει, με την 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.3.1991 
22.3.1991 
27.11.1992 
11.6.1993 
24.11.1995. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κατηγορίες 
Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κατηγορίες Θέσεων) Κανονισμούς του 1991 μέχρι 1995 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως οι «βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού (Κατηγορίες Θέσεων) Κανονισμοί του 1991 μέχρι 
2010, 

Ερμηνεία. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι); 
27.12.1986 
23.3.1990 

8 3.1996 
19.4.1996 
28.6.1996 
11.3.2005. 

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός σν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οι όροι που 
χρησιμοποιούνται θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 μέχρι το 2005 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι 
σήμερα. 
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Καθορισμός 3. Η κατηγορία της θέσης που αναγράφεται οτην πρώτη στήλη του Πίνακα "Α" καθορίζεται ότι είναι 
κατηγορίας αυτή που αναγράφεται έναντι αυτής στη δεύτερη στήλη του Πίνακα "Α". 
θέσης. 
Πίνακας Α'. 

Σχέδιο υπηρεσίας 4. Το Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Γραμματέα/Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής 
θέσης Ηλεκτρισμού Κύπρου, εκτίθεται στον Πίνακα "Β". 
Πίνακας Β' 

ΠΙΝΑΚΑΣ "Α" 
θέα π Κατηγορία 

Γραμματέας/Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Προαγωγής: 

Νοείται ότι η κατηγορία της θέσης, όπως καθορίζεται στον Πίνακα "Α", θα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης των 
Κανονισμών αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ "Β" 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

!. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

1. Ονομασία: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2. Ταξινόμηση: Επιστημονικό Προσωπικό 

3. Κατηγορία: Προαγωγής 

4. Κλίμακα: Ν2 

5. Τόπος Εργασίας: Κεντρικά Γραφεία 

6- Μονάδα: Επιτελική Μονάδα Οικονομικών 

7. Άμεσα υπόλογος: Εκτελεστικό Διευθυντή Οικονομικών 

8. Υπεύθυνος για: Ολο το προσωπικό που του ανατίθεται 

II. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Κάτω από τη γενική εποπτεία του Εκτελεστικού Διευθυντή Οικονομικών: 

1. Σε συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους της Αρχής, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να γνωματεύουν, 
χειρίζεται θέματα που έχουν σχέση με: 

• Νομικά ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτόν από τον Εκτελεστικό Διευθυντή Οικονομικών 
και/ή άλλες Μονάδες της Αρχής 

* Ασφαλιστικές καλύψεις και απαιτήσεις που εγείρονται σε συνάρτηση με αυτές 

» Ατυχήματα όλων των τύπων 

2. Σε συνεννόηση με άλλους Λειτουργούς υποβάλλει εισηγήσεις για αναθεώρηση των περί Ηλεκτρισμού Νόμων 
και Κανονισμών και συμβουλεύει όλους τους Λειτουργούς σε σχέση με οποιεσδήποτε 
αλλαγές/τροποποιήσεις των περί Ηλεκτρισμού Νόμων και Κανονισμών και για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 
της νομοθεσίας, είτε αυτές βρίσκονται υπό μελέτη είτε έχουν τεθεί σε ισχύ και επηρεάζουν την λειτουργία της 
Αρχής. 

3. Ετοιμάζει και υποβάλλει στον Εκτελεστικό Διευθυντή Οικονομικών περιοδικές και άλλες εκθέσεις σε σχέση με 
τη λειτουργία της υπηρεσίας που βρίσκεται κάτω από την ευθύνη του, που θα καθίστανται αναγκαίες. 

4. Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη της Επίσημης Σφραγίδας της Αρχής και μαζί με τον Πρόεδρο της 
Αρχής εκτελεί όλες τις πιστοποιήσεις, θέτοντας την Επίσημη Σφραγίδα. 

5. Προωθεί ενυπόγραφα, μέσω της κατάλληλης οδού, όλα τα επίσημα έγγραφα για δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου. 

6. Μεριμνά για την επίτευξη των δεικτών απόδοσης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του κοι αναφέρει το 
λειτουργικά αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που καθορίστηκαν. Φροντίζει για τη συλλογή και 
αξιολόγηση όλων των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στο Τμήμα του. 

7. Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος ταυ και για τη διοίκηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, ανάπτυξη, 
αξιολόγηση και πειθαρχία όλου του προσωπικού που υπάγεται σ' αυτόν. Υποβάλλει εισηγήσεις στο Διευθυντή 
του για την αναθεώρηση της Οργανικής Διάρθρωσης του Τμήματος του. ώστε να προσαρμόζεται με τις 
διαφοροποιούμενες συνθήκες, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Ετοιμάζει και υποβάλλει στο 
Διευθυντή του προβλέψεις, προγράμματα, προτεραιότητες και προϋπολογισμούς για το Τμήμα του. 

8. Φροντίζει για την εφαρμογή της Διασφάλισης Ποιότητας σε ότι αφορά στο Τμήμα του. 

9. Συμμετέχει και βοηθά τον Διευθυντή του στον καταρτισμό του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης που υπηρετεί. 
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10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη θέαη του, που δυνατό να του ανατεθούν 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrisier-al-Law). 

Ευρεία πείρα, ικανότητα και γνώσεις σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης 

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των Κανονισμών 2 και 17 των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986 μέχρι 2005. 

Πρέπει να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα. 

Πρέπει η υγεία του να είναι τέτοια ώστε να του επιτρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα της θέσης του. 



Ε.Ε. Παρ. Ilf(l) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

1964 Κ.Δ.Π. 327/2010 

Αριθμός 327 
Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρ ικού Αέρα (Οριακές Τιμές Δ ιοξ ιδ ίου του Θείου, Δ ιοξ ιδ ίου του Αζώτου 

και Οξ ιδ ίων του Αζώτου , Σωματ ιδ ίων, Μολύβδου, Μονοξ ιδ ίου του Ανθρακα , Βενζολίου και Ό ζ ο ν τ ο ς στον Ατμο
σφα ιρ ικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμε ι του άρθρου 8 
του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρ ικού Αέρα Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
εγκρ ίθηκαν από αυτή , δημοσιεύοντα ι ατην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
όρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδοντα ι με Εξουσιοδό
τηση Νόμου , Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3{1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑίΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 8 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L152. 
11.6.2008,σ. 1. 

??(!) του 2010. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2008/50/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαίου 2008 σχετικά με την ποιότητα ίου 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερου αέρα στην Ευρώπη», 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες, οι οποίες παρέχονται σ' αυτό δυνάμει του άρθρου 8 
του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, εκδίδει τους παρόντες Κανονισμούς. 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα 
(Οριακές τιμές Διοξιδίου του θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, 
Μολύβδου, Μονοξιδίου του Ανθρακα, Βενζολίου κα! Οζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 
2010. 

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμο. 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά από το κείμενο έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από το Νόμο. 

Σκοπός των 
τταρόντων 
Κανονισμών. 

3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι: 

(α) ο καθορισμός οριακών τιμών και, εφόσον απαιτείται, ορίων συναγερμού για τις 
συγκεντρώσεις διοξιδίου του θείου, διοξιδίου του αζώτου και οξιδίων του αζώτου, 
σωματιδίων, μολύβδου, βενζολίου, μονοξιδίου του άνθρακα και όζοντος στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι 
επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος 

(β) η εκτίμηση των συγκεντρώσεων διοξιδίου ίου θείου, διοξιδίου του αζώτου και οξιδίων του 
αζώτου, σωματιδίων, μολύβδου, βενζολίου, μονοξιδίου του άνθρακα και όζοντος στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων κοινά αποδεκτών από 
διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει η Δημοκρατία 

(γ) η συλλογή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις συγκεντρώσεις διοξιδίου του θείου, 
διοξιδίου του αζώτου και οξιδίων του αζώτου, σωματιδίων, μολύβδου, βενζολίου, 
μονοξιδίου του άνθρακα και όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα και η εξασφάλιση ότι οι 
πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση του κοινού Και 

(δ) η διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όπου αυτή είναι καλή και η βελτίωση 
της στις άλλες περιπτώσεις όσον αφορά το διοξίδιο του θείου, το διοξίδιο του αζώτου και 
τα οξίδια του αζώτου, τα σωματίδια, το μόλυβδο, το βενζόλιο, το μσνοξίδιο του άνθρακα 
και το όζον. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕ!! ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

ΤΜΗΜΑ Ι 

Εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα όσον αφορά το διοξίδιο του θείου, το διοξίδιο του αζώτου και τα οξίδια του 
αζώτου, τα σωματίδια, το μόλυβδο, το βενζόλιο και το μονοξίδιο του άνθρακα 
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Καθεστώς 
εκτίμησης. 
Παράρτημα 
Μέρος Ι 

Παράρτημα Μ. 
Μέρος II. 

Κριτήρια 
Εκτίμησης. 

Παράρτημα Ι 

4.-(1) Το ανώτερο και κατώτερο όριο εκτίμησης για το διοξίδιο του θείου, τα διοξίδιο του αζώτου κσι τσ 
οξίδια του αζώτου, τα σωματίδια (ΑΣιο και ΑΣ2.5), το μόλυβδο, το βενζόλιο και το μονοξίδιο του άνθρακα 
καθορίζονται στο Μέρος i του Παραρτήματος II. 

(2) Κάθε ζώνη και οικισμός κατατάσσονται σύμφωνα με τα εν λόγω όρια εκτίμησης. 

(3) Η κατάταξη κάθε ζώνης ή οικισμού επανεξετάζεται τουλάχιστο κάθε πέντε (5) έτη. σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο Μέρος II του Παραρτήματος II, ή νωρίτερα σε περίπτωση σημαντικής 
αλλαγής των 6ραστηριοτήτων που επιδρούν στις συγκεντρώσεις διοξιδίου του θείου, διοξιδίου του 
αζώτου ή, κατά περίπτωση, οξιδίων ίου οζώτου, σωματιδίων (ΑΣ,ο, A£j i5), μολύβδου, βενζολίου ή 
μονοξιδίου του άνθρακα στον περιβάλλοντα αέρα. 

5.-(1) Ο Υπουργός πραγματοποιεί εκτιμήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού atpa για τους ρύπους 
που αναφέρονται στον Κανονισμό 4, σε όλες τις ζώνες κσι τους οικισμούς τους σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζονται στις παραγράφους (2), (3) και (4) του παρόντος Κανονισμού και σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζονται στο Παράρτημα III. 

(2) Σε όλες τις ζώνες και τους οικισμούς, όπου το επίπεδο των ρύπων που αναφέρονται στον 
Κανονισμό 4 υπερβαίνει το ανώτερο όρια εκτίμησης που καθορίζεται για τους εν λόγω ρύπους, 
χρησιμοποιούνται σταθερές μετρήσεις για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, οι 
οποίες μπορούν να συμπληρώνονται με τεχνικές προσομοίωσης ή/καί ενδεικτικές μετρήσεις ώστε να 
λαμβάνονται κατάλληλες πληροφορίες για τη χωροταξική κατανομή της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 
αέρα. 

Παράρτημα V. 
Μέρος Ι. 
Παράρτημα Χ. 

(3) Σε όλες τις ζώνες και τους οικισμούς, όπου το επίπεδο των ρύπων που αναφέρονται στον 
Κανονισμό 4 είναι χαμηλότερο του ανωτέρου ορίου εκτίμησης που καθορίζεται για τους εν λόγω 
ρύπους, μπορεί να χρησιμοποιείται συνδυαομάς σταθερών μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης 
ή/και ενδεικτικές μετρήσεις για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. 

(4) Σε όλες τις ζώνες και τους οικισμούς, όπου το επίπεδο των ρύπων που αναφέρονται στον 
Κανονισμό 4 είναι χαμηλότερο του κατωτέρου ορίου εκτίμησης που καθορίζεται για τους εν λόγω 
ρύπους αρκεί να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα τεχνικές 
προσομοίωσης ή τεχνικές αντικειμενικής εκτίμησης των στόχων ή αμφότερες. 

(5) Επιπλέον των εκτιμήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (2), (3) και (4), εκτελούνται, 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, μετρήσεις σε μη εκτεθειμένες αγροτικές τοποθεσίες μακριά από 
σημαντικές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με σκοπό την παροχή, τουλάχιστον πληροφοριών σχετικά 
με τη συνολική συγκέντρωση κατά μάζα και τη χημική ταυτότητα των λετττών σωματιδίων (ΑΣ2.5) σε 
μέση ετήσια βάση: 

(α) εγκαθίσταται ένα σημείο δειγματοληψίας ανά εκατό χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα 
(100 000 km2) 

(β) εγκαθίστατσι ένας τουλάχιστον σταθμός μέτρησης στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή 
μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με γεπονικά κράτη μέλη, να εγκαθιστούν έναν ή 
περισσότερους κοινούς σταθμούς μέτρησης για την κάλυψη γειτονικών ζωνών, ώστε να 
επιτυγχάνεται η αναγκαία χωρική ευκρίνεια-

(γ) ανάλογα με την περίπτωση, η παρακολούθηση συντονίζεται με τη στρατηγική 
παρακολούθησης και το πρόγραμμα μετρήσεων του προγράμματος συνεργασίας για τη 
συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των 
ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη 

(δ) το Μέρος Ι του Παραρτήματος V κα) το Παράρτημα VII του Νόμου εφαρμόζονται όσον 
αφορά τους στόχους για την ποιότητα των δεδομένων σχετικά με τις μετρήσεις της 
συγκέντρωσης κατά μάζα σωματιδίων και το Παράρτημα Χ εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου. 

Σημεία 
δειγματοληψίας. 

Παράρτημα It! 

Παράρτημα IV 
Μέρος Ι. 

(6) Ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη 
μέτρηση της χημικής σύστασης των λεπτών σωματιδίων (ΑΣ3.5). 

6.-(1) Τα κριτήρια καθορισμού της θέσης των σημείων δειγματοληψίας για τη μέτρηση του διοξιδίου ίου 
θείου, του διοξιδίου του αζώτου ή, όπου ενδείκνυται, των οξιδίων ταυ αζώτου, των σωματιδίων (ΑΣιο και 
ΑΣϊ.5), του μόλυβδου, του βενζολίου και του μονοξιδίου του άνθρακα ατον ατμοσφαιρικό αέρα 
καθορίζονται στο Παράρτημα III. 

(2) Σε κάθε ζώνη ή οικισμό όπου οι σταθερές μετρήσεις αποτελούν τη μόνη πηγή πληροφοριών για 
την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για κάθε σχετικό ρύπο 
είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας που αναφέρεται στο Μέρος Ι 
του Παραρτήματος IV. 
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(3) Στις ζώνες και τους οικισμούς όπου οι πληροφορίες από σημεία δειγματοληψίας για σταθερές 
μετρήσεις συμπληρώνονται με πληροφορίες οπό προσομοίωση και/ή ενδεικτικές μετρήσεις, ο 

Παράρτημα IV. συνολικός αριθμός των σημείων δειγματοληψίας που ορίζεται στο Μέρος ! του Παραρτήματος IV μπορεί 
Μέρος Ι. ωστόσο να μειωθεί έως και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) ειρόσον-

(α) οι συμπληρωματικές μέθοδοι παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την εκτίμηση της 
ποιότητος του σέρα ως προς τις ορισκές τιμές ή τα όρια συναγερμού, καθώς και 
κατάλληλες πληροφορίες για την ενημέρωση του κοινού- και 

(β) ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας που εγκαθίστανται και η χωρική ευκρίνεια άλλων 
τεχνικών επαρκούν για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του αντίστοιχου ρύπου 
σύμφωνα με τους στόχους για την ποιότητα των δεδομένων οι οποίοι καθορίζονται στο 

Παράρτημα V. Μέρος Ι του Παραρτήματος V, και οδηγούν σε αποτελέσματα εκτιμήσεων που 
Μέρος Ι ικανοποιούν τα κριτήρια του Μέρους II του ιδίου Παραρτήματος. 
Μέρος II. 

(4) Για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα σε σχέση με τις οριακές τιμές, λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα προσομοίωσης ή/και ενδεικτικών μετρήσεων. 

(5) Σε ζώνες και οικισμούς στους οποίους δεν απαιτούνται μετρήσεις, μπορούν να χρησιμοποιούντα) 
τεχνικές προσομοίωσης ή αντικειμενικής εκτίμησης. 

ΤΜΗΜΑ II 
Εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ως προς το όζον 

Κρπήρια 7--0} Σε ζώνες και οικισμούς, όπου παρατηρείται υπέρβαση του μακροπρόθεσμου στόχου για το όζον, 
εκτίμησης. ο οποίος καθορίζεται στο Μέρος ΠΙ του Παραρτήματος XIV κατά τη διάρκεια οιουδήποτε έτους κατά την 
Παράρτημα XIV. προηγούμενη πενταετία για την οποία υπήρχαν δεδομένα μετρήσεων, είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή 
Μέρος HI. σταθερών μετρήσεων. 

(2) Εάν υπάρχουν δεδομένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε ετών, ο Υπουργός μπορεί, 
για να διευκρινισθεί κατά πόσον, κατά τη συγκεκριμένη πενταετία, σημειώθηκε υπέρβαση των 
μακροπρόθεσμων στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο (1), να συνδυάζει τα αποτελέσματα 
σύντομων εκστρατειών μετρήσεων που πραγματοποιούνται στο χρόνο και τον τόπο όπου αναμένεται 
να σημειωθούν οι υψηλότερες μετρήσεις, με τα αποτελέσματα που συγκεντρώνονται από την απογραφή 
και την προσομοίωση των εκπομπών. 

8.-(1) Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της χωροθέτησης των σημείων δειγματοληψίας για τη μέτρηση 
της συγκέντρωσης του όζοντος καθορίζονται στο Παράρτημα XI. 

(2) Ο ελάχιστος αριθμός σταθερών σημείων δειγματοληψίας για τη συνεχή μέτρηση της 
συγκέντρωσης του όζοντος σε κάθε ζώνη ή οικισμό όπου οι μετρήσεις είναι η αποκλειστική πηγή 
πληροφοριών για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα, καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 
XII. 

J3) Στις ζώνες και στους οικισμούς όπου οι πληροφορίες από σημεία δειγματοληψίας για σταθερές 
μετρήσεις συμπληρώνονται με πληροφορίες που προκύπτουν από προσομοίωση και/ή οπό ενδεικτικές 
μετρήσεις, ο συνολικός αριθμός των σημείων δειγματοληψίας που ορίζεται στο Μέρος Ι του 

Παράρτημα XII. Παραρτήματος XII μπορεί να μειωθεί εφόσον-
Μέρος !. 

Σημεία 
δειγματοληψίας. 
Παράρτημα XI. 

Παράρτημα XII. 
Μέρος Ι. 

Παράρτημα V. 
Μέρος Ι 
Παράρτημα V. 
Μέρος II. 

(α) οι συμπληρωματικές μέθοδοι παρέχουν επαρκές επίπεδο πληροφοριών για την εκτίμηση 
της ποιότητας του αέρα σε σχέση με τις τιμές-στόχους, τα όρια ενημέρωαης του κοινού 
και τα όρια συναγερμού-

(β) ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας που εγκαθίστανται και η χωρική ευκρίνεια άλλων 
τεχνικών επαρκούν για την εκτίμηση της συγκέντρωσης του όζοντος που προσδίορίζεται 
σύμφωνα με τους ποιοτικούς στόχους για τα δεδομένα αβεβαιότητας, οι οποίοι 
καθορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος V, και οδηγούν σε αποτελέσματα της 
εκτίμησης του ατμοσφαιρικού αέρσ όπως ορίζεται στο Μέρος !Ι του ίδιου Παραρτήματος. 

(γ) ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας σε κάθε ζώνη ή οικισμό αντιστοιχεί σε 
τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας ανά δύο εκατομμύρια κατοίκους ή ένα σημείο 
δειγματοληψίας ανά πενήντα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα [50.000 km2), ανάλογα με το 
ποια αναλογία οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δειγματοληψίας-
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Παράρτημα XI. 
Μέρος Ι. 

Παράρτημα XIII. 
Μέρος Ι. 
Παράρτημα XII. 
Μέρος Ι. 

Παράρτημα XII. 
Μέρος II. 

Παράρτημα XIII. 

Παράρτημα XIII. 

Μέθοδοι 
Αναφοράς, 

Παράρτημα VI. 
Μέρος Ι. 
Μέρος SV. 

(δ) κάθε ζώνη η οικισμός περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον σημείο δειγματοληψίας και 

(ε) η συγκέντρωση του διοξιδίου του αζώτου μετρείται σε όλα τα εναπομένοντα σημείο 
δειγματοληψίας, εκτός από τους αγροτικούς σταθμούς επιπέδου βάσης, κατά το Μέρος Ι 
του Παραρτήματος XI. 

(4) Για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε σχέση με τις τιμές-στόχους, 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που προκύτττουν από προσομοίωση ή/και από ενδεικτικές 
μετρήσεις. 

(5) Το διοξίδιο του αζώτου μετράται τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των σημείων 
δειγματοληψίας για το όζον τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με ίο Μέρος Ι του Παραρτήματος XIII, και οι 
εν λόγω μετρήσεις είναι συνεχείς εξαιρουμένων των μη εκτεθειμένων αγροτικών σταθμών, κατά το 
Μέρος ί του Παραρτήματος XII, στους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι 
μέτρησης. 

(6) Σε ζώνες και οικισμούς όπου, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων της προηγούμενης πενταετίας, η 
συγκέντρωση του όζοντος ήταν χαμηλότερη των μακροπρόθεσμων στόχων, ο αριθμός ίων σταθμών 
συνεχούς μέτρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με το Μέρος II του Παραρτήματος XII. 

(7) Ο Υπουργός διασφαλίζει την εγκατάσταση και λειτουργία στο έδαφος της Δημοκρατίας ενός 
τουλάχιστο σταθμού μέτρησης για την παροχή στοιχείων συγκεντρώσεων των πρόδρομων ουσιών του 
όζοντος που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIII. Ο Υπουργός μεριμνά για την επιλογή του αριθμού 
και της θέσης των σταθμών μέτρησης των συγκεντρώσεων των πρόδρομων ουσιών του όζοντος, 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις μεθόδους και τις υποδείξεις που αναφέρονται οτο Παράρτημα 
XIII. 

9.(1} Ο Υπουργός εφαρμόζει τις μεθόδους αναφοράς για τις μετρήσεις του διοξιδίου του θείου, του 
διοξιδίου του αζώτου ή, κατά περίπτωση, οξιδίων του αζώτου, των σωματιδίων (ΑΣι0, ΑΣ2.5), του 
μολύβδου, του βενζολίου, του μονοξιδίου του άνθρακα και του όζοντος καθώς και τα κριτήρια που 
παρατίθενται οτο Μέρος Ι και το Μέρος IV του Παραρτήματος VI, αντίστοιχα. 

Παράρτημα Vi. 
Μέρος II. 

Παράρτημα XIII. 

Απαπήσεις για 
τις ζώνες όπου 
τα επίπεδα δεν 
υπερβαίνουν τις 
οριακές τιμές. 
Παράρτημα Ι. 
Παράρτημα VIII. 

Οριακές τιμές 
και όρια 
συναγερμού για 
την προστασία 
της υγείας του 
ανθρώπου. 
Παράρτημα Ι. 

(2) ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να εγκρίνει και κάθε άλλη μέθοδο η οποία αποδεδειγμένα δίδει ισοδύναμα αποτελέσματα 
με τις μεθόδους αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο (1), με την εττιφύλαξη των 
προϋποθέσεων που παρατίθενται στο Μέρος II του Παραρτήματος VI. 

{3} Ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για τη λήψη 
δειγμάτων και την μέτρηση των ΠΟΕ όπως παρατίθενται στο Παράρτημα XIII. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

10, Ο Υπουργός μεριμνά για την κατάρτιση καταλόγων των ζωνών και των οικισμών όπου τα 
επίπεδα των ρύττων δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές, που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και VIII, 
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. 

11.-(1) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε τα επίπεδα διοξιδίου του θείου, σωματιδίων (ΑΣίο), μολύβδου και 
μονοξιδίου του άνθρακα ατον ατμοσφαιρικό αέρα να μην υπερβαίνουν, στις ζώνες και τους οικισμούς 
τους, τις οριακές τιμές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι: 
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Παράρτημα I. 

Παράρτημα Ml. 

Παράρτημα I. 

Παράρτημα Vli. 
Μέρος!. 

Κρίσιμα 
επίπεδα. 
Παράρτημα IX. 
Παράρτημα III. 
Μέρος Ι. 

(α) Ως προς το διοξίδιο του αζώτου και το βενζόλιο, απαγορεύεται κάθε υπέρβαση των 
οριακών τιμών που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι μετά από τις αντίστοιχες ημερομηνίες 
που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα: 

(β) Η συμμόρφωση προς αυτές τις απαιτήσεις εκτιμάται σύμφωνα με το Παράρτημα !Η. 

(ν) Τα περιθώρια ανοχής που καθορίζονται στα Παράρτημα Ι εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο (δ) του Κανονισμού 20 και το εδάφιο (1) του όρθρου 13 του Νόμου. 

(2) Τα όρια συναγερμού για τις συγκεντρώσεις διοξιδίου του θείου και διοξιδίου του αζώτου στον 
ατμοσφαιρικό αέρα καθορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος VII. 

12.-[1)0 Υπουργός διασφαλίζει ότι η συμμόρφωση προς τα κρίσιμα επίπεδα που ορίζονται στο 
Παράρτημα IX εκτιμάται σύμφωνα με το Μέρος Ι του Παραρτήματος i l l . 

Παράρτημα IV. 
Μέρος III. 

Παράρτημα V. 
Μέρος Ι. 

Εθνικός στόχος 
μείωσης ΑΣ2.5. 
Παράρτημα VIII. 
Μέρος II. 

Παράρτημα VIII. 
Μέρος Ι. 
Μέρος 111. 

Παράρτημα VII). 
Μέρος 1. 

Παράρτημα ΜΙ, 

Παράρτημα (V. 
Μέρος Η. 

Τιμές στόχοι και 
οριακές τιμές 
για A I J S 
Παράρτημα VIM. 
Μέρος IV. 

Παράρτημα VMI. 
Μέρος V. 
Παράρτημα III, 

Παράρτημα VUI. 
Μέρος V. 

Απαιτήσεις 
σε ζώνες και 

(2) Οταν οι σταθερές μετρήσεις αποτελούν τη μόνη πηγή πληροφοριών για την εκτίμηση της 
ποιότητας του αέρα, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας είναι τουλάχιστον ίσος προς τον ελάχιστο 
αριθμό που ορίζεται στο Μέρος III του Παραρτήματος IV. 

(3) Οταν οι αντίστοιχες πληροφορίες συμπληρώνονται από ενδεικτικές μετρήσεις ή προσομοίωση, ο 
ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας μπορεί να μειώνεται έως και κατά πενήντα τοις εκατό 
(50%), υπό την προϋπόθεση ότι οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις του αντίστοιχου ρύπου είναι δυνατόν να 
υπολογίζονται σύμφωνα με τους στόχους για την ποιότητα των δεδομένων που ορίζονται στο Μέρος Ι 
του Παραρτήματος V. 

13.-(1)0 Υττο up γός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος, για να 
μειώσει την έκθεση στα σωματίδια ΑΣ;.5 με σκοπό να επιτύχει τον εθνικό στόχο μείωσης που 
καθορίζεται στο Μέρος Μ του Παραρτήματος VIII εντός του έτους που ορίζεται σ' αυτό. 

(2) Ο Υπουργός εξασφαλίζει ότι ο δείκτης μέσης έκθεσης για το έτος 2015, ο οποίος υπολογίζεται 
στο Μέρος i του Παραρτήματος VIII, δεν υπερβαίνει την υποχρέωση όσον αφορά τη συγκέντρωση της 
έκθεσης που καθορίζεται στο Μέρος 111 του εν λόγω Παραρτήματος. 

(3) Ο δείκτης μέσης έκθεσης για τα ΑΣ?.5 εκτιμάται σύμφωνα με το Μέρος! του Παραρτήματος VIII. 

(4) Ο Υπουργός μεριμνά, σύμφωνα με το Παράρτημα ΜΙ, ώστε η κατανομή και ο αριθμός των 
σημείων δειγματοληψίας, επί των οποίων βασίζεται ο υπολογισμός του δείκτη μέσης έκθεσης για τα 
ΑΣ2.5, να αντανακλά δεόντως τη γενική έκθεση του πληθυσμού: 

Νοείται ότι, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερος από αυτόν 
που καθορίζεται κατ' εφαρμογή του Μέρους Ι! του Παραρτήματος IV. 

14.-(1)0 Υπουργός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που δε συνεπάγονται υπερβολικό κόστος 
προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι συγκεντρώσεις ΑΣ2.5 στον ατμοσφαιρικό αέρα δεν υπερβαίνουν την 
τιμή στόχο που καθορίζεται στο Μέρος IV του Παραρτήματος VIII από την προβλεπόμενη σε αυτό 
ημερομηνία. 

(2) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι συγκεντρώσεις ΑΣ!.5στον ατμοσφαιρικό αέρα να μην υπερβαίνουν 
την οριακή τιμή που ορίζεται στο Μέρος V του Παραρτήματος Vlli σε όλες τις ζώνες και τους οικισμούς 
τους από την προβλεπόμενη σε αυτό ημερομηνία και η συμμόρφωση προς αυτή την απαίτηση εκτιμάται 
σύμφωνα με το Παράρτημα III. 

(3) Το περιθώριο ανοχής που ορίζεται στο Μέρος V του Παραρτήματος VII! εφαρμόζεται σύμφωνα 
με την παράγραφο (1) του άρθρου 13 του Νόμου. 

15.-(1)0 Υπουργός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που δε συνεπάγονται χωρίς υπερβολικό κόστος 
για να εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι τιμές στόχοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που αναφέρονται 
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οικισμούς 
όπου οι 
συγκεντρώσεις 
του όζοντος 
υπερβαίνουν 
τις τιμές στόχους 
καϊτους 
μακροπρόθε
σμους στόχους. 
Παράρτημα XIV. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
2.4.2004. 
Παράρτημα XIV 
Μέρος II. 

οτο Παράρτημα XIV. 

Απαιτήσεις 
αε ζώνες και 
οικισμούς 
όπου οι 
συγκεντρώσεις 
του όζοντος 
ανταποκρίνονται 
στους 
μακροπρόθε
σμους στόχους. 

Απαιτούμενα 
μέτρα σε 
περίπτωση 
υπερβάσης 
των ορίων 
ενημέρωσης ή 
συναγερμού 
Παράρτημα VII. 

Υπερβάσεις 
οριακών τιμών 
λόγω φυσικών 
αιτιών. 

Υπερβάσεις 
αποδιδόμενες 
στη 
διασκόρπιση 
άμμου ή αλατιού 
σε δρόμους το 
χειμώνα. 

(2) Στις ζώνες και τους οικισμούς όπου παρατηρείται υπέρβαση της τιμής στόχου, ο Υπουργός 
διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται το πρόγραμμα που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί της 
Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς 
Ρύπους) Κανονισμών και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, ώστε να 
καταστεί δυνατή η επίτευξη των τιμών στόχων, από την ημερομηνία που ορίζεται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XIV των παρόντων Κανονισμών, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό με την εφαρμογή 
μέτρων που δε συνεπάγονται υπερβολικό κόστος. 

(3) Για τις ζώνες και τους οικισμούς όπου τα επίπεδα του όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι 
υψιι\ότερα από τα προβλεπόμενα στους μακροπρόθεσμους στόχους, αλΑά χαμηλότερα ή Ισα προς τις 
τιμές στόχους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και εφαρμόζουν οικονομικώς εύλογα μέτρα για την επίτευξη 
των μακροπρόθεσμων στόχων, τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον σύμφωνα με όλα τα σχέδια για 
την ποιότητα TOU αέρα και με το πρόγραμμα της παραγράφου (2). 

16. Σε ζώνες και οικισμούς όπου τα επίπεδα του όζοντος ανταποκρίνονται στους μακροπρόθεσμους 
στόχους, ο Υπουργός διατηρεί, τα εν λόγω επίπεδα κάτω από τους μακροπρόθεσμους στόχους στο 
μέτρο που αυτό είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο διασυνοριακός χαρακτήρας της 
ρύπανσης του όζοντος και οι μετεωρολογικές συνθήκες και διαφυλάσσει με αναλογικά μέτρα την 
καλύτερη δυνατή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η οποία είναι συμβατή με τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. 

17.-(1)Οταν παρατηρείται υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης ττου προβλέπεται στο Παράρτημα VII ή 
οιουδήποτε των ορίων συναγερμού που καθορίζονται σε αυτό, ο Υπουργός μεριμνά για την ενημέρωση 
του κοινού μέσω του ραδιόφωνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων ή του διαδικτύου. 

(2) Ο Υπουργός διαβιβάζει στην Επιτροπή, επί προσωρινής βάσεως, πληροφορίες σχετικά με τα 
επίπεδα που σημειώθηκαν και τη διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες παρατηρήθηκε υπέρβαση του 
ορίου Ενημέρωσης ή του ορίου συναγερμού. 

18.-{1) Ο Υπουργός διαβιβάζει για ένα συγκεκριμένο έτος στην Επιτροπή κατάλογο των ζωνών και των 
οικισμών όπου οι υπερβάσεις των οριακών τιμών για συγκεκριμένο ρύπο είναι αποδοτέες σε φυσικές 
πηγές. 

(2) Ο Υπουργός παρέχει πληροφορίες για τις συγκεντρώσεις και τις πηγές καθώς και τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι η υπέρβαση οφείλεται σε φυσικές πηγές. 

19.-(1)0 Υπουργός μπορεί να ορίζει ζώνες ή οικισμούς όπου σημειώνεται υπέρβαση των οριακών 
τιμών για τα σωματίδια ΑΣιο στον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία οφείλεται σε ετταναιώρηση σωματιδίων 
λόγω διασκόρπισης άμμου ή αλατιού σε δρόμους το χειμώνα. 
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(2) Ο Υπουργός διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάλογο των εν Λόγω ζωνών ή οικισμών, συνοδευόμενο 
από πληροφορίες για τις σχετικές συγκεντρώσεις και πηγές σωματιδίων ΑΣιο. 

(3) Οταν ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17, παρέχει τα δέοντα 
στοιχεία για να αποδείξει ότι τυχόν υπερβάσεις οφείλονται στην επσνσιώρηση σωματιδίων και ότι έχουν 
ληφθεί εύλογα μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων. 

(4) Με την επιφύλαξη του κανονισμού 18, στην περίπτωση των ζωνών και των οικισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο (1), ο Υπουργός οφείλει να συντάσσει το σχέδιο νιο την ποιότητα του 
αέρα που προβλέπεται στο όρθρο 13 του Νόμου μόνον εφόσον οι υπερβάσεις οφείλονται οε πηγές 
σωματιδίων ΑΣιο εκτός της διασκόρπισης άμμου ή αλατιού στους δρόμους το χειμώνα. 

Υποχρεώσεις 
του Υπουργού 
σε περίπτωση 
που είναι 
αδύνατον να 
επιτευχθεί 
συμμόρφωση 
προς τις οριακές 
τιμές για το 
διοξίδιο του 
αζώτου, τα 
βενζΰλιο ή τα 
σωματίδια ΑΣιο. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

20. Όταν, ΟΕ μια ζώνη ή έναν οικισμό, είναι αδύνατον να επιτευχθεί συμμόρφωση προς τις οριακές 
τιμές για το διοξιδίου του αζώτου ή το βενζΰλιο ή νια τα σωματίδια ΑΣιο ο Υπουργός υποχρεούται: 

Κυρώσεις. 

Έκδοση 
διαταγμάτων 
Παράρτημα ill. 
Παράρτημα !V. 
Παράρτημα V. 
Παράρτημα VI. 
Παράρτημα VII. 

(α) να εκπονεί σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου, για τη 
ζώνη ή τον οικισμό για τον οποίο θα ισχύσει η αναβολή 

(β) το εν λόγω σχέδιο για την ποιότητα του αέρα να συμπληρώνεται με τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος IV του Νόμου, οι οποίες αφορούν τους 
σχετικούς ρύπους και να καταδεικνύει με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η συμμόρφωση 
προς τις οριακές τιμές πριν από τη νέα προθεσμία 

(γ) να αποδείξει ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες 

(δ) μεριμνά ώστε να μη σημειώνεται υπέρβαση της οριακής τιμής για κάθε ρύπο μεγαλύτερη 
από το ανώτατο περιθώριο ανοχής που ορίζεται για καθέναν από τους συγκεκριμένους 
ρύπους. 

21. Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη γιο την εφαρμογή μέτρων ττου λαμβάνονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, και παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα 
μέτρα αυτά, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, εκτός αν προνοείται 
διαφορετική ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε ποινή προστίμου που 
δεν υπερβαίνε* το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), 

22,-(1)Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), ο Υπουργός δύναται με διάταγμα να 
τροποποιεί τα Παραρτήματα ΜΙ, IV, V, VI κα: Vil των παρόντων Κανονισμών με ατόχο την προσαρμογή 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. 

Κατάργηση 
Κανονισμών. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 

(2) Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1), δεν εττιτρέπετα: να οδηγήσουν σε 
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση μεταβολή των οριακών τιμών. 

23.-0) Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών οι ακόλουθοι Κανονισμοί καταργούνται: 

(α) οι περί της Ποιότητος του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου 
του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων και Μολύβδου στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) 
Κανονισμοί 



Τρίτο (I) (0) 
Μέρος I: 
29.11.2002. 
Επίσημη (γ) 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
Μέρος !: 
1.11.2002. 
Επίοημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι) 
Μέρος 1: 
2.4.2004. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), ot παράγραφοι (1) και (2) του Κανονισμού 
12 των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οζον στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) 
Κανονισμών παραμένουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους από την 
έναρξη της ισχύος των μέτρων εφαρμογής που τυχόν αποφασίσει η Επιτροπή με κανονιστική 
διαδικασία. 

1971 

οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Ανθρακα στον Ατμοσφαιρικό 
Αέρα) Κανονισμοί" και 

οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρσ (Οζον στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
(Κανονισμοί 10 και 11) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ι. Κριτήρια 

Με την επιφύλαξη του Παραρτήματος V, για τον έλεγχο της εγκυρότητας κατά τη συγκέντρωση στοιχείων και τον 
υπολογισμό στατιστικών παραμέτρων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

Παράμετρος 

Τιμές 1 ώρας 

Τιμές 8 ωρών 

Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 
ωρών 

Τιμές 24 ωρών 

Ετήσιος μέσος όρος 

Απαιτούμενη αναλογία έγκυρων δεδομένων 

75 % (δηλαδή 45 λεπτά) 

75 % των τιμών (δηλαδή 6 ώρες) 

75 % κυλιόμενων 8ώρων από ωριαίες τιμές (δηλαδή 18 μέσοι όροι 8 ωρών 
ημερησίως) 

75 % των ωριαίων μέσων όρων (δηλαδή τιμές τουλάχιστον 18 ωρών) 

90 % ( ' ) των ωριαίων τιμών ή (εάν δεν υπάρχουν) των τιμών 24 ωρών κατά τη 
διάρκεια ολόκληρου του έτους 

( ) Στην απαίτηση για τον υπολογισμό του ετήσιου μέσου όρου δεν περιλαμβάνονται οι απώλειες δεδομένων λόγω 
της τακτικής βαθμονόμησης ή της συνήθους συντήρησης των οργάνων. 

II. Οριακές τιμές 

Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά την οποία 
πρέπει να έχει επιτευχθεί η 
οριακή τιμή 

Διοξίδιο του θείου 
1 ώρα 

1 ημέρα 

350 pg/mJ, δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερο 
από 24 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος 
125 [iglm*, δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερο 
από 3 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος 

150pg/m3(43%) 

Ουδέν 

- ( ' ) 

-C) 

Διοξίδιο του αζώτου 
1 ώρα 

Ημερολογιακό έτος 

200 pg/iTi'1, δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερο 
από 18 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος 

40 μα/ιτι' 

5 0 % στις 19 Ιουλίου 1999, 
μειούμενο από την 1 η 
Ιανουαρίου 2001 και εν 
συνεχεία ανά εφεξής 
δωδεκάμηνο κατά Ιαα 
ετήσια ποσοστά ώστε να 
καταλήξει σε 0 % την 1η 
ίανουαρ(ου2010 
50% στις 19 Ιουλίου 1999. 
μειούμενο από την 1η 
Ιανουαρίου 2001 και εν 
συνεχεία ανά εφεξής 
δωδεκάμηνο κατά ίσα 
ετήσια ποοοστά ώστε να 
καταλήξει σε 0 % την 1η 
Ιανουαρίου 2010 

1η Ιανουαρίου 2010 

1η Ιανουαρίου 2010 

Βενζόλιο 
Ημερολογιακό έτος 5 μΑ/ηΤ1 5μς/ίτ ϊ ,(100%)στις 13 1η Ιανουαρίου 2010 
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Δεκεμβρίου 2000, 
μειούμενο από την1 η 
Ιανουαρίου 2006 και εν 
συνεχεία ανά εφεξής 
δωδεκάμηνο κατά 1 pg/m3 

ώστε να καταλήξει σε 0 % 
την 1η Ιανουαρίου 2010 

Μονσξίδιο του άνθρακα 
Μέγιστος ημερήσιος 
μέσος όρος οκταώρου 

0 
10 mg/m 6 0 % -Ο 

Μόλυβδος 
Ημερολογιακό έτος 0,5gg/m π 100 % - Π 
ΑΣ10 

1 ημέρα 

Ημερολογιακό έτος 

50 μο/m0, δεν πρέπει 
να υπερβαίνεται 
περισσότερο από 35 φορές 
ανά ημερολογιακά έτος 
40 μη/ΓΠ"1 

5 0 % 

20% 

- ( ' ) 

• ( ' ) . 

Ισχύει ήδη από 1ης Ιανουαρίου 2005. 
Η μέγιστη ημερήσια οκτάωρη μέση τιμή συγκέντρωσης επιλέγεται εξετάζοντας τους κυλιόμενους οκτάωρους 
μέσους όρους που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε ανάλογος 
υπολογιζόμενος οκτάωρος μέσος όρος αντιστοιχεί στην ΐ]μέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος 
υπολογισμού για μία ημέρα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης μέχρι τη 01:00 εκείνης της 
ημέρας, η τελευταία περίοδος υπολογισμού οιασδήποτε ημέρας είναι η περίοδος από τις 16:00 έως τις 24:00 
της ημέρας αυτής. 
Ισχύει ήδη από την 1 η ίανουαρίου 2005. Η οριακή τιμή πρέπει να τηρείται μόνον από την 1η Ιανουαρίου 2010 
στην άμεση γειτνίαση των συγκεκριμένων βιομηχανικών πηγών που βρίσκονται σε τοποθεσίες ρυπανθείσες 
από δεκαετίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, η οριακή τιμή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2010 ισούται προς i,0\ig!m3. Η περιοχή στην οποία ισχύουν υψηλότερες οριακές τιμές δεν πρέπει να εκτείνεται 
πέραν των 1000 m από τις συγκεκριμένες αυτές πηγές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
(Κανονισμός 4) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΔΙΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΔΙΟΞΙΔΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΑΣ,0 και M2i), ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΪΚΟ ΑΕΡΑ ΖΩΝΗΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ι. Ανώτερα κσι κατώτερα όρια εκτίμησης 

Ισχύουν τα ακόλουθα ανώτερα και κατώτερα όρια εκτίμησης 

α) Διοξίδιο του θείου 

Ανώτερο όριο εκτίμησης 

Κατώτερο όριο εκτίμησης 

Προστασία της υγείας 

60 % της εικοσιτετράωρης οριακής 
τιμής (75 μg/m3. δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερο από 3 
φορές αε ένα ημερολογιακό έτος) 
ΊΟ % της εικοσιτετράωρης οριακής 
τιμής (50 μς/πτ3, δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερο από 3 
φορές αε ένα ημερολογιακό έτος) 

Προστασία οικοσυστημάτων 

60 % του χειμερινού κρίσιμου 
επιπέδου (12pg/m3) 

40 % του χειμερινού κρίσιμου 
επιπέδου (8 pg/m3) 

β) Διοξίδιο του αζώτου και οξίδια του αζώτου 

Ανώτερο όριο 
εκτίμησης 

Κατώτερο όριο 
εκτίμησης 

Ωριαία οριακή τιμή για την 
προστασία της υγείας του 
ανθρώπου (NOj) 

70 % της οριακής τιμής 
(140 pg/m3. δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερο 
από 18 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος) 
50 % της οριακής τιμής 
(100 μ9/ΓΠ3, δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερο 
από 18 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος) 

Ετήσια οριοκή τιμή για 
την προστασία της υγείας 
του ανθρώπου (Ν02) 

80 % της οριακής τιμής (32 
pg/m3) 

65 % της οριακής τιμής (26 
pg/m3) 

Ετήσιο κρίσιμο επίπεδο για την 
προστασία της βλάστησης και 
των φυσικών οικοσυστημάτων 
(ΝΟΛ 
80 % του κρίσιμου επιπέδου (24 
Mg/m3) 

65 % του κρίσιμου 
επιπέδου 
(19,5 pg/m3) 

γ) Σωματίδια (ΑΣ ίο/ΑΣ; 5) 

Ανώτερο όριο 
εκτίμησης 

Κατώτερο όριο 
εκτίμησης 

Μέσος όρος 24 ωρών 
ΑΣ κ, 

70% της οριακής τιμής 
(35μ9/ΓΠ3, δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερο 
από 35 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος) 
50% της οριακής τιμής (25 
pg/m3, δεν πρέττει να 
υπερβαίνεται περισσότερο 
από 35 φορές σε ένα 
ημερολογιακό έτος) 

Μέσος ετήσιος όρος 
ΑΣ,ο 

70 % της οριακής τιμής 
ί28 pg/m3) 

50 % της οριακής τιμής 
(20 μα/ηι3) 

Μέσος ετήσιος όρος ΑΣ2.5 {') 

70 % της οριακής τιμής (17pg/mJ) 

50 % της οριακής τιμής (12 μg/mJ) 

(') Το ανώτερο όριο εκτίμησης και το κατώτερο όριο εκτίμησης για τα ΑΖ25 δεν ισχύουν για τις μετρήσεις που 
σκοπό έχουν εκτίμηση της συμμόρφωσης προς το στόχο μείωσης της έκθεσης σε σωματίδια ΑΣ2.5 που 
αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. 
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δ) Μόλυβδος 

Ανώτερο όριο εκτίμησης 

Κατώτερο όριο εκτίμησης 

Ετήσια μέση τιμή 

70 % της οριακής τιμής (0,35 pg/mJ) 

50 % της οριακής τιμής (0.25 pg/m3) 

(ε) ΒενζόΛιο 

Ανώτερο όριο εκτίμησης 

Κατώτερο όριο εκτίμησης 

Ετήσιος μέσος όρος 

70% της οριακής τιμής (3,5 ^g/mJ) 

40% της οριακής τιμής (2,0 pg/mJ) 

(στ) Μονοξίδιο του άνθρακα 

Ανώτερο όριο εκτίμησης 

Κατώτερο όριο εκτίμησης 

δώρσς μέσος όρος 

70% της οριακής τιμής (7,0 mglm'} 

50% της οριακής τιμής (5,0 mq/m3) 

Μ. Καθορισμός των υπερβάσεων των ανωτάτων και κατωτάτων ορίων εκτίμησης 

Οι υπερβάσεις των ανωτέρων και κατωτέρων ορίων εκτίμησης προσδιορίζονται βάσει των συγκεντρώσεων των 
προηγούμενων πέντε ετών, εφόσον υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Υπέρβαση ορίου εκτίμησης τεκμαίρεται, εάν έχουν 
σημειωθεί υπερβάσεις τουλάχιστον κατά τρία από τα πέντε τελευταία έτη λαμβανόμενα κεχωρισμένως. 

Εάν τα διαθέσιμο στοιχεία αφορούν διάστημα μικρότερο της πενταετίας, ο Υπουργός μπορεί να συνδυάζει σύντομες 
εκστρατείες μετρήσεων κατά τη διάρκεια του έτους και σε τοποθεσίες που είναι πιθανό να αποτελούν τυπικά 
παραδείγματα ανώτατων επιπέδων ρύπανσης με αποτελέσματα από στοιχεία απογραφών των εκπομπών και 
προσομοίωσης για να προσδιορίζει τις υπερβάσεις των ανωτέρων και κατωτέρων ορίων εκτίμησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 
(Κανονισμός 5, 6, 11. 12. 13 14 και 22) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΔΙΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ 

Ι. Γενικά 
Η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα γίνεται σε όλες τις ζώνες και τους οικισμούς ούμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

1. Η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα γίνεται σε όλες τις τοποθεσίες, εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 2, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στα Μέρη ti κα! Ill πιο κάτω, για την τοποθεσία 
των σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις. Οι αρχίς που ορίζοντα! στα Μέρη II και III ισχύουν επίσης εφόσον 
μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των συγκεκριμένων τοποθεσιών στις οποίες τταρανηρείται συγκέντρωση των 
συγκεκριμένων ρύπων, όπου έχει γίνει εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα με ενδεικτικές μετρήσεις ή 
προσομοίωση. 

2. Δεν γίνεται εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές που αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης 
υγείας στις ακόλουθες τοποθεσίες: 

α) σε τοποθεσίες που βρίσκονται εντός περιοχών στις οποίες το κοινό δεν έχει πρόσβαση και δεν υπάρχουν σταθερές 
κατοικίες· 

0) σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται οπό το Νόμο στον όρο «ατμοσφαιρικός αέρας» σε χώρους εργοστασίων ή 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις οτις οποίες ισχύουν όλες οι συναφείς διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία-

γ) στα οδοστρώματα και στα κεντρικά διαζώματα των οδών, εκτός από τα σημεία αττό τα οποία οι πεζοί έχουν 
πρόσβαση στο κεντρικό διάζωμα, 

II. Χωροθέτηση μεγάλης κλίμακας 

1. Προστασία της ανθρώπινης υγείας 

α) Τα σημεία δειγματοληψίας που προορίζονται για την προστασία της υγείας του ανθρώπου τοποθετούνται κατά 
τρόπον ώστε να παρέχουν στοιχεία: 

για τις περιοχές μέσα σε ζώνες και οικισμούς, όπου απαντούν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στις οποίες 
είναι ενδεχόμενο να εκτεθεί, άμεσα ή έμμεσα, ο πληθυσμός για χρονικό διάστημα που είναι σημαντικό σε 
σχέση με την περίοδο αναφοράς της ή των οριακών τιμών, 

για τα επίπεδα σε άλλες περιοχές μέσα στις ζώνες και τους οικισμούς, που να είναι αντιπροσωπευτικές της 
έκθεσης του γενικού πληθυσμού. 

β) Τα σημεία δειγματοληψίας τοποθετούνται, κατά κανόνα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μέτρηση της κατάστασης στα 
μικροπεριβάλλοντα της άμεσης γειτονίας τους. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημείο δειγματοληψίας πρέπει να 
τοποθετείται κατά τρόπο ώστε ο αέρας οτον οποίο γίνονται οι δειγματοληψίες να είνοι αντιπροσωπευτικός της 
ποιότητας του αέρα σε τμήμα οδού μήκους 100 m τουλάχιστον για θέσεις με κυκλοφορία ή με διαστάσεις 
τουλάχιστον 250 m χ 250 m για θέσεις με βιομηχανία, όπου αυτό είναι εφικτό. 

γ) Στις μη εκτεθειμένες αστικές τοποθεσίες, το σημείο δειγματοληψίας τοποθετείται κατά τρόπο ώστε τα αντίστοιχα 
επίπεδα ρύπανσης να επηρεάζονται από την ολοκληρωμένη συμβολή όλων των πηγών ανάντη του ανέμου ως 
προς το σταθμό. Το επίπεδο ρύπανσης δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από μία πηγή, εκτός 
των περιπτώσεων κατά τις οποίες ανάλογη κατάσταση θεωρείται τυπική για ευρύτερη μη εκτεθειμένη αστική 
περιοχή. Τα εν λόγω σημεία δειγματοληψίας είναι, κατά κανόνα, αντιπροσωπευτικά για πολλά τετραγωνικά 
χιλιόμετρα. 

δ) Οτον ο στόχος είναι η εκτίμηση των επιπέδων του μη εκτεθειμένου αγροτικού περιβάλλοντος, το οημείο 
δειγματοληψίας δεν πρέπει να επηρεάζεται από γειτονικούς οικισμούς ή βιομηχανικούς τόπους, δηλαδή τόπους 
που απέχουν λιγότερο από 5 km. 

ε) Οταν επιχειρείται εκτίμηση της συμβολής βιομηχανικών πηγών, τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας 
εγκαθίσταται κατάντη του ανέμου ως προς την πηγή ατην πλησιέστερη οικιστική περιοχή. Εάν δεν είναι γνωστή η 
συγκέντρωση στο μη εκτεθειμένο περιβάλλον, επιπλέον σημείο δειγματοληψίας εγκαθίσταται στην κύρια 
κατεύθυνση του ανέμου. 
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στ) Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει επίσης να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικά ανάλογων τοποθεσιών που 
δεν βρίσκονται σε άμεοη γειτνίαση με αυτά. 

ζ) Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη σημείων δειγματοληψίας σε νησιά, όταν απαιτείται για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας. 

2. Προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων 
Τα σημεία δειγματοληψίας που αποσκοπούν στην προστασία της βλάστησης και των φυσικών οικοσυστημάτων 
τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20 km από οικισμούς ή τουλάχιστον 5 km από άλλες δομημένες περιοχές, 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αυτοκινητόδρομους ή οδικές αρτηρίες από τις οποίες περνούν περισσότερα από 50000 
οχήματα ημερησίως. Αυτό σημαίνει όπ κάθε ανάλογο σημείο δειγματοληψίας πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα του αέρα από τον οποίο λαμβάνονται τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτική' της 
ποιότητας του αέρα από περιβάλλουσα περιοχή εμβαδού τουλάχιστον Ί 000 km ! . Ο Υπουργός μπορεί να επιτρέπει 
ένα σημείο δειγματοληψίας να βρίσκεται σε μικρότερη απόσταση ή να είναι αντιπροσωπευτικό της ποιότητας του 
αέρα σε περιοχή μικρότερης έκτασης, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές συνθήκες ή τις δυνατότητες προστασίας 
ιδιαιτέρως ευαίσθητων περιοχών. 

Λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη εκτίμησης της ποιότητας του αέρα σε νησιά. 

III. Χωροθέτηση μικρής κλίμακας 

Ισχύουν κατά το δυνατόν τα εξής: 

η ροή γύρω από το στόμιο του σωλήνα δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη (ελεύθερη σε τόξο 
τουλάχιστον 270°) χωρίς εμπόδια που να επηρεάζουν τη ροή του αέρα κοντά στη συσκευή δειγματοληψίας, (ήτοι 
συνήθως σε απόσταση μερικών μέτρων σπό κτίρια, μπαλκόνια, δέντρα και άλλα εμπόδια και τουλάχιστον 0,5 m από 
το πλησιέστερο"κτίριο για τα αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας της ποιότητας του αέρα στη γραμμή των 
κτιρίων), 

γενικά, το σημείο εισόδου του δείγματος πρέπει να απέχει 1,5 m (ζώνη αναπνοής) έως 4 m από το έδαφος. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειάζονται υψηλότερες θέσεις (μέχρι 8 m). Μπορεί επίσης να ενδείκνυται η 
τοποθέτηση σε υψηλότερο σημείο, εάν ο σταθμός είναι αντιπροσωπευτικός ευρύτερης περιοχής, 

το στόμιο του σωλήνα δειγματοληψίας δεν πρέπει να γειτνιάζει άμεσα με πηγές εκπομπών, ώστε να αποφεύγεται η 
απευθείας πρόσληψη εκπομπών που δεν έχουν αναμειχθεί με τον ατμοσφαιρικό αέρα, 

το στόμιο εξαγωγής του δειγματολήπτη πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανακυκλοφορία του 
εξερχόμενου αέρα προς την είσοδο της συσκευής, 

οι καθετήρες δειγματοληψίας που καλύπτουν την οδική κυκλοφορία πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 
τουλάχιστον 25 m από το όριο των κύριων οδικών κόμβων και να μην υπερβαίνουν τα 10 m από το ρείθρο του 
οδοστρώματος. 

Μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

— πηγές παρεμβολής, 
— ασφάλεια, 
— πρόσβαση, 
~ διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνικών επικοινωνιών, 
— ορατότητα της τοποθεσίας σε σχέση με το περιβάλλον της, 
— ασφάλεια του κοινού και των χειριστών, 
— σκοπιμότητα κοινών σημείων δειγματοληψίας για διαφορετικούς ρύπους, 
— απαιτήσεις σχεδιασμού (χωροταξίκές απαιτήσεις). 

IV. Τεκμηρίωση και επανεξέταση επιλογής ίων θέσεων 

Οι διαδικασίες επιλογής θέσης θα πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως στο στάδιο της ταξινόμησης με μέσα όπως 
φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου με συγκεκριμένα σημεία προσανατολισμού και λεπτομερή χάρτη. Οι θέσεις θα 
πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά διαστήματα με νέα τεκμηρίωση για να διασφαλίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής 
παραμένουν διαχρονικώς έγκυρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
(Κανονισμός 6, 12, 13 και 22) 

KPSTHPIA ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΔΙΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΔΙΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥ 

ΑΖΩΤΟΥ, ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΤΟΥ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ 

Ι. Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερή μέτρηση προς εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις οριακές 
τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και με τα όρια συναγερμού σε ζώνες και οικισμούς, όπου η σταθερή 
μέτρηση αποτελεί τη μοναδική πηγή πληροφοριών 

(α) Διάχυτες πηγές 

Πληθυσμός του 
οικισμού ή της 
ζώνης (χιλιάδες) 

0-249 

250-499 

500-749 

750-999 

1 000-1 499 

1 500-1 999 

2 000-2 749 

2 750-3 749 

3 750-4 749 

4 750-5 999 

> 6 000 

Εάν οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το ανώτερο 
όριο εκτίμησης (') 

Ρύποι πλην ΑΣ 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ΑΣ (άθροισμα ΑΣ,0 και 
ΑΣ2.5)(2) 

2 

3 

3 

4 

6 

7 

6 

10 

11 

13 

15 

Εάν οι μέγιστες συγκεντρώσεις είναι μεταξύ του 
ανωτέρου και του κατωτέρου ορίου εκτίμησης 

Ρύποι πλην ΑΣ 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

ΑΣ (άθροισμα ΑΣιο και 
ΑΣ !6)(2) 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

6 

6 

7 

{') 

ί2} 

Για τσ διοξίδιου του αζώτου και τα σωματίδια; περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας μη εκτεθειμένος αστικός 
σταθμός παρακολούθησης και ένας σταθμός για την κυκλοφορία, εφόσον δεν αυξάνεται ο αριθμός των σημείων 
δειγματοληψίας. Πα τους ρύπους αυτούς, ο συνολικός αριθμός των μη εκτεθειμένων αστικών σταθμών και ο 
συνολικός αριθμός των σταθμών κυκλοφορίας, οι οποίοι απαιτούνται δυνάμει του τμήματος Ι σημείο (α), δεν 
πρέπει να διαφέρουν κατά παράγοντα μεγαλύτερο του 2. Τα σημεία δειγματοληψίας όπου παρατηρούνται 
υπερβάσες των οριακών τιμών για τα ΑΣιο εντός της τελευταίας τριετίας διατηρούνται, εκτός εάν είναι 
απαραίτητη μια μετεγκατάσταση λόγω ειδικών περιστάσεων, και ιδίως λόγω χωροταξικής ανάπτυξης. 

Οταν τα ΑΣ2.5 και ΑΣιο μετρούνται σύμφωνα με το Κανονισμό 9 στον ίδιο σταθμό παρακολούθησης, θεωρούνται 
ως δύο χωριστά σημεία δειγματοληψίας. Ο συνολικός αριθμός των σημείων δειγματοληψίας ΑΣ2.5 και ΑΣιο που 
απαιτείται δυνάμει του τμήματος Ι σημείο (α), δεν πρέπει να διαφέρει κατά παράγοντα μεγαλύτερο του 2, και ο 
αριθμός των σημείων δειγματοληψίας των ΑΙ2.5 σε μη εκτεθειμένους αστικούς οικισμούς και σε αστικές 
περιοχές πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος !Ι του Παραρτήματος VII. 

(β) Σημειακές πηγές 

Πα την εκτίμηση της ρύπανσης κοντά σε σημειακές πηγές, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για αταθερές 
μετρήσεις θα πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα των εκπομπών, τα πιθανά σχήματα κατανομής 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την πιθανή έκθεση του πληθυσμού. 

II. Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις προς εκτίμηση της συμμόρφωσης με το στόχο 
μείωσης της έκθεσης σε ΑΣ25 για την προστασία της υγείας του ανθρώπου 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα σημείο δειγματοληψίας ανά εκατομμύριο κατοίκων αθροιστικά για τους 
οικισμούς και τις συμπληρωματικές αστικές περιοχές που υπερβαίνουν τους 100 000 κατοίκους. Αυτά τα σημεία 
δειγματοληψίας μπορούν να συμπίπτουν με τα σημεία δειγματοληψίας του τμήματος!. 
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HI. Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας γισ σταθερές μετρήσεις προς εκτίμηση της συμμόρφωσης με τα κρίσιμα 
επίπεδα για την προστασία της βλάστησης σε άλλες ζώνες εκτός οικισμών 

Εάν οι μέγιστες συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το 
ανώτερο όριο εκτίμησης 

1 σταθμός ανύ 20 000 km3 

Εάν οι μέγιστες συγκεντρώσεις είναι μεταξύ του ανώτερου 
και του κατωτέρου ορίου εκτίμησης 

1 σταθμός ανά 40 000 km* 

Στις νησιωτικές ζώνες ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για τις σταθερές μετρήσεις θα πρέπει να υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές μορφές κατανομής της ρύπανσης στον ατμοσφαιρικό αέρα και τη δυνητική έκθεση της 
βλάστησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(Κανονισμός 5, 6, 8 και 22) 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΕΡΑ 

Στόχοι ποιότητας δεδομένων 

1. Προβλέπονται σι ακόλουθοι ποιοτικοί στόχοι, όσον αφορά την απαιτούμενη ορθότητα των μεθόδων εκτίμησης, 
της ελάχιστης χρονικής περιόδου κάλυψης και της ελάχιστης συλλογής στοιχείων, ως οδηγοί για τα προγράμματα 
διασφάλισης της ποιότητας. 

Σταθερές μετρήσεις (') 

Αβεβαιότητα 

Ελάχιστη συλλογή δεδομένων 

Ελάχιστη χρονική κάλυψη: 
— μη εκτεθειμένες αστικές 
τοποθεσίες κσι κυκλοφορία 
— βιομηχανικοί τόποι 

Ενδεικτικές μετρήσεις 

Αβεβαιότητα 

Ελάχιστη συλλογή δεδομένων 
Ελάχιστη χρονική κάλυψη 
Αβεβαιότητα μοντελοποίησης 
Ωριαία 

Μέσοι όροι οκτώ ωρών 

Ημερήσιοι μέσοι όροι 

Ετήσιοι μέσοι όροι 

Αντικειμενικός υπολογισμός 
Αβεβαιότητα 

Διοξίδιο του θείου, 
διοξίδιο του αζώτου 
και οξίδια του 
αζώτου και 
μονοξίδιο του 
άνθρακα 

15% 

9 0 % 

2 5 % 

9 0 % 
14 %(4) 

5 0 % 

5 0 % 

5 0 % 

3 0 % 

7 5 % 

Βενζόλιο 

2 5 % 

9 0 % 

35 %{2) 

9 0 % 

3 0 % 

9 0 % 
!4%(3) 

5 0 % 

100 % 

Σωματίδια (Aim και 
ΑΣ3ι5) και μόλυβδος 

2 5 % 

9 0 % 

5 0 % 

9 0 % 
14 %(4) 

δεν έχουν 
προσδιοριστεί ακόμη 

5 0 % 
100 % 

Οζον κοι αντίστοιχα NO 
και Ν0 3 

1 5 % 

90 % το καλοκαίρι 

75 % το χειμώνα 

3 0 % 

9 0 % 
> 10% το καλοκαίρι 

5 0 % 

5 0 % 

7 5 % 

( ) Τα κράτΐ) μέλη μπορούν να πραγματοποιούν τυχαίες αντί συνεχών μετρήσεων για το βενζόλιο, το μόλυβδο και 
τα σωματίδια, εφόσον μπορούν να αποδείξουν στην Επιτροπή ότι η αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
αβεβαιότητας που οφείλεται στην τυχαία δειγματοληψία, ικανοποιεί το στόχο ποιότητας του 25 % και ότι η 
χρονική κάλυψη εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης χρονικής κάλυψης για τις ενδεικτικές μετρήσεις. 
Η τυχαία δειγματοληψία πρέπει να εκτελείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση 
των αποτελεσμάτων. Η αβεβαιότητα που οφείλεται στην τυχαία δειγματοληψία μπορεί να καθορίζεται βάσει της 
δταδικααίας που προβλέπεται στο ISO 11222 (2002) «Ποιότητα του αέρα — Καθορισμός του επιπέδου 
αβεβαιότητας του χρονικού μέσου όρου των μετρήσεων της ποιότητας του αέρα». Εάν χρησιμοποιούνται 
τυχαίες μετρήσεις για την εκτίμηση της οριακής τιμής Al io , αξιολογείται το 90,4 εκατοστημόριο {που θα πρέπει 
να είναι μικρότερο ή ίσο προς 50 pg/m αντί του αριθμού των υπερβάσεων, που επηρεάζεται πολύ από την 
κάλυψη των δεδομένων. 

( !) Κατανέμεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ώστε να αντανακλά τις διακυμάνσεις των κλιματικών συνθηκών 
και της κυκλοφορίας. 

C) Τυχαία μέτρηση μιας ημέρας εβδομαδιαίως, με ομαλή κατανομή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή σε οκτώ 
εβδομάδες ομαλά κατανεμημένες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

(4) Μια τυχαία μέτρηση εβδομαδιαίως, με ομαλή κατανομή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή σε οκτώ εβδομάδες 
ομαλά κατανεμημένες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

2. Η αβεβαιότητα (εκφρασμένη σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%) των μεθόδων εκτίμησης αξιολογείται σύμφωνα με τις 
αρχές που περιλαμβάνονται στον οδηγό της CEN για την έκφραση της αβεβαιότητας στις μετρήσεις (ENV 13005-
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1999), τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 5725:1994 και πς οδηγίες ττου περιέχονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Τυποποίησης «Ποιότητα του αέρα — Ανάλυση του υπολογισμού της αβεβαιότητας στις μεθόδους 
μετρήσεων αναφοράς για τον ατμοσφαιρικό αέρα» (CR 143 77:2002Ε). Τα ποσοστά αβεβαιότητος του παραπάνω 
πίνακα αφορούν μέσο όρο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο επιμέρους μετρήσεων, κοντά στην οριακή τιμή {ή την τιμή 
στόχο στην περίπτωση του όζοντος) για διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Η αβεβαιότητα των σταθερών μετρήσεων 
πρέπει να ερμηνεύετσι ως ισχύουσα για την περιοχή της αντίστοιχης οριακής τιμής (ή της τιμής στόχου στην 
περίπτωση του όζοντος). 

3. Ος αβεβαιότητα της προσομοίωσης ορίζεται η μέγιστη απόκλιση των μετρούμενων και των υπολογιζόμενων 
επιπέδων συγκέντρωσης γιο το 90% των επιμέρους σημείων παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη 
περιόδου, από την οριακή τιμή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ακριβής χρόνος των συμβάντων. Η αβεβαιότητα της 
προσομοίωσης πρέπει να ερμηνεύεται ως ισχύουσα για την περιοχή της αντίστοιχης οριακής τιμής. Οι σταθερές 
μετρήσεις που θα πρέπει να επιλέγονται για σύγκριση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα είναι 
αντιπροσωπευτικές της κλίμακας που καλύπτεται από το μοντέλο. 

4. Ως αβεβαιότητα αντικειμενικής εκτίμησης ορίζεται η μέγιστη απόκλιση των μετρούμενων και των υπολογιζόμενων 
επιπέδων συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη περιόδου, από την οριακή τιμή χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ο ακριβής χρόνος των συμβάντων. 

5. Στις απαιτήσεις για την ελάχιστη συλλογή δεδομένων και τη χρονική κάλυψη δεν περιλαμβάνονται σι απώλειες 
δεδομένων λόγω της τακτικής βαθμονόμησης ή της συνήθους συντήρησης των οργάνων. 

II. Αποτελέσματα της εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 

Στην περίπτωση των ζωνών ή τους οικισμών όπου χρησιμοποιούνται άλλες πηγές, εκτός των μετρήσεων, για τη 
συμπλήρωση στοιχείων από μετρήσεις ή ως αποκλειστικό μέσο εκτίμησης της ποιότητας του αέρα, 6α πρέπει νσ 
συγκεντρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 
- περιγραφή των δραστηριοτήτων εκτίμησης, 
- οι χρησιμοποιούμενες ειδικές μέθοδοι, με παραπομπές σε περιγραφές της εκάστοτε μεθόδου, 
- οι πηγές δεδομένων και πληροφοριών, 
- περιγραφή των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας τους και, ιδιαίτερα, της έκτασης της 

περιοχής ή, κατά περίπτωση, του μήκους του δρόμου εντός της ζώνης ή οικισμού, όπου οι συγκεντρώσεις 
υπερβαίνουν την ή τις οριακές τιμές ή κατά περίπτωση, την ή τις οριακές τιμές προσαυξημένες κατά το ή τα 
εφαρμοζόμενα περιθώρια ανοχής, και της περιοχής στην οποία οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το ανώτερο ή το 
κατώτερο όριο εκτίμησης, 

- για τον πληθυσμό που ενδέχεται να εκτεθεί σε επίπεδα που υπερβαίνουν τις οριακές τιμές γιο την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
[Κανονισμοί 9 και 22) 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 
ΔΙΟΞΙΔίΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΔΙΟΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑ! ΟΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΜΟΛΥΒΔΟΥ, 

ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ, ΜΟΝΟΞίΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑίΡΙΚΟ ΑΕΡΑ 

Μέρος Ι: Μέθοδοι αναφοράς 

1. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία/ανάλυση του διοξιδίου θείου 

Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξιδίου του θείου περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 14212:2005 «Ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος μέτρησης συγκέντρωσης του διοξιδίου του θείου με φθορισμό 
υπεριώδους». 

2. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία / ανάλυση διοξιδίου του αζώτου και των οξιδίων του αζώτου 

Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξιδίου του αζώτου και των οξιδίων του αζώτου περιγράφεται στο 
πρότυπο ΕΝ 14211:2005 «Ποιότητα του ατμοσφαιρικού σέρα — Πρότυπη μέθοδος μέτρησης της συγκέντρωσης 
διοξιδίου του αζώτου και μονοξιδίου του αζώτου με χημειοφωταύγεια». 

3. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία / ανάλυση του μολύβδου 

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία του μολύβδου περιγράφεται στο τμήμα Α σημείο 4 του παρόντος 
Παραρτήματος. Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του μολύβδου περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 14902:2005 
((Πρότυπη μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση των Pb/Cd/As/Ni του κλάσματος ΑΣιο των αιωρούμενων σωματιδίων», 

4. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των σωματιδίων ΑΣιο 

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των σωματιδίων ΑΣιο περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 
12341:1999 «Ποιότητα του αέρα — Προσδιορισμός του κλάσματος ΑΣιο των αιωρούμενων σωματιδίων — Μέθοδος 
αναφοράς και διαδικασία ελέγχου στο πεδίο για την απόδειξη της ισοδυναμίας αναφοράς των μεθόδων μέτρησης», 

5. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των σωματιδίων Α12.& 

Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των σωματιδίων ΑΣ2.5 περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 
14907:2005 «Πρότυπη σταθμική μέθοδος για τον προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των ΑΣ?,5 των αιωρούμενων 
σωματιδίων», 

6. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία / ανάλυση του βενζολίου 
Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του βενζολίου περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 14662:2005, μέρη 1, 2 και 3 
«Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων βενζολίου». 

7. Μέθοδος αναφοράς για τη ανάλυση μονοξιδίου του άνθρακα 
Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του μονοξιδίου του άνθρακα περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 14626:2005 
«Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του μονοξιδίου του 
άνθρακα με υπέρυθρη φασματοσκοπία δίχως διασπορά». 

8. Μέθοδος αναφοράς για την ανάλυση του όζοντος και τη βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης της συγκέντρωσης 
του όζοντος 

Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του όζοντος περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 14625:2005 «Ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού σέρα — Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του όζοντος με φωτομετρία υπεριώδους 
ακτινοβολίας». 

Μέρος II, Απόδειξη ισοδυναμίας 

1. Ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει ότι 
η μέθοδος αυτή καταλήγει σε αποτελέσματα ισοδύναμα προς τις μεθόδους που αναφέρονται στα τμήματα Ι και 
II, πιο πάνω. Στις περιπτώσεις αυτές, τα επιτυγχανόμενα με τη μέθοδο αυτή αποτελέσματα πρέπει να 
διορθώνονται ώστε να παράγονται αποτελέσματα ισοδύναμα προς τα προκύπτοντα με τη χρήση της μεθόδου 
αναφοράς. 

2. Ο Υπουργός, σε περίπτωση που του ζητηθεί από την Επιτροπή, εκπονεί και υποβάλλει έκθεση σχετικά με την 
απόδειξη ισοδυναμίας του σημείου 1, 

3. Ο Υπουργός μεριμνά ώατε, ανάλογα με την περίπτωση, οι αντίστοιχες διορθώσεις να εφαρμόζονται και 
αναδρομικά για τα δεδομένα μετρήσεων του παρελθόντος, ώστε να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων. 
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Μέρος ΜΙ. Τεχνικές αναφοράς για την προσομοίωση 

Οι τεχνικές αναφοράς για την προσομοίωση επιλέγονται από τον Υπουργό. 

Μέρος IV: Τυποποίηση 

Ο όνκος των αέριων ρύπων ανάγεται σε θερμοκρασία 293 Κ και υττό ατμοσφαιρική πίεση 101,3 kPa. Για τα 
σωματίδια και τις ουσίες που πρέπει να αναλυθούν στα σωματίδια ίπ.χ. μόλυβδος), ο όγκος δειγματοληψίας 
αναφέρεται στις συνθήκες περιβάλλοντος, αναφορικά με τη Θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση την ημερομηνία 
των μετρήσεων. 

Μέρος V: Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού 

1. Το σύνολο του νέου εξοπλισμού που αγοράζεται για την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών πρέπει να 
συμμορφώνεται με τη μέθοδο αναφοράς ή αντίστοιχη μέθοδο έως τις 11 Ιουνίου 2010. 
2. Το σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις σταθερές μετρήσεις πρέπει να συμμορφώνεται με τη 
μέθοδο αναφοράς ή αντίστοιχη μέθοδο έως τις 11 Ιουνίου 2013. 

Μέρος VI: Αμοιβαία αναγνώριση διδομένων 

Κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης 
των μεθόδων αναφοράς που παρατίθενται στα Μέρη Ι και Μ, ο υπουργός, αποδέχεται τις εκθέσεις δοκιμής ττου έχουν 
εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη από εργαστήρια που έχουν πισιοττοίηση ΕΝ ISO 17025 για την εκτέλεση των δοκιμών 
αυτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
(Κανονισμοί 11, 17 και 22) 

ΟΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Ι Ορια συναγερμού για τους ρύπους εκτός του όζοντος 

Μετρούνται επί τρεις συνεχείς ώρες σε αντιπροσωπευτικές για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα θέσεις σε 
περιοχή έκτασης τουλάχιστον 100 km2 ή αε ολόκληρη ζώνη ή οικισμό, εάν η έκταση αυτή είναι μικρότερη. 

Ρύπος 

Διοξίδιο του θείου 

ΔιοξΙδιο του αζώτου 

Όριο συναγερμού 

500 pg/mJ 

400 pg/nT1 

IS. Ορια ενημέρωσης και συναγερμού για το όζον 

Οριο ενημέρωσης 
Οριο συναγερμού 

Παράμετρος 
Μέσος όρος 1 ώρα·: 

Μέσος όρος 1 ώρας 

Οριο 
180pq/mJ 

240 uqlm0 

Πα την εφαρμογή του άρθρου 12 του Νόμου, η υπέρβαση του ορίου πρέπει να μετριέται ή να προβλέπεται για 
τρεις συνεχόμενες ώρες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VMS 
(Κανονισμοί 10, 13 και 14) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΗ ΤΪΜΗ ΠΑ ΤΑ ΑΣ?ι5 

!. Δείκτης μέσης έκθεσης 

Ο δείκτης μέσης έκθεσης εκφράζεται σε pg/m3 (ΔΜΕ) και υπολογίζεται με μετρήσεις από μη εκτεθειμένες αστικές 
τοποθεσίες αε ζώνες και οικισμούς ανά την επικράτεια κράτους μέλους. Πρέπει να υποΛογΙζετσι ως κυλιόμενη ετήσια 
μέση συγκέντρωση για τρία ημερολογιακά έτη όλων των σημείων δειγματοληψίας που εγκαθίστανται σύμφωνα με το 
Μέρος II του Παραρτήματος IV. Ο ΔΜΕ για το έτος αναφοράς 2010 είναι η μέση συγκέντρωση για τα έτη 20ΌΘ, 2009 και 
2010. 

Ωστόσο, οτις περιπτώσεις όπου δεν διατίθενται δεδομένα για το 2008 τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τη 
μέση τιμή συγκέντρωσης των ετών 2009 και 2010 ή τη μέση τιμή συγκέντρωσης των ετών 2009, 2010 και 2011.Τα κράτη 
μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή, κοινοποιούν την απόφαση τους στην Επιτροπή έως τις 11 Σεπτεμβρίου 
2008. 

Ο ΔΜΕ για το έτος 2020 είναι η τριετής τρέχουσα μέση συγκέντρωση που προκύπτει από το μέσο όρο όλων των 
ανωτέρω σημείων δειγματοληψίας για τα έτη 2018, 2019 και 2020. Ο ΔΜΕ χρησιμοποιείται για να εξεταστεί εάν τηρείται 
ο εθνικός στόχος μείωσης ιης έκθεσης. 

Ο ΔΜΕ γιο το έτος 2015 είναι η τριετής τρέχουσα μέση συγκέντρωση που προκύπτει από το μέσο όρο όλων των 
ανωτέρω σημείων δειγματοληψίας για τα έτη 2013, 2014 και 2015. Ο ΔΜΕ χρησιμοποιείται για να εξεταστεί εάν έχει 
επιτευχθεί ο εθνικός στόχος μείωσης της έκθεσης. 

II. Εθνικός στόχος μείωσης της έκθεαης 

Στόχος μείωσης της έκθεσης 
σε σχέση με τον ΔΜΕ το 2010 

Αρχική συγκέντρωση 
σε μα/m3 

< 8,5 = 8,5 

>8,5 — < 13 

= 13 — <18 

= 18 — <22 

>22 

Στόχος μείωσης 
σ ε % 
0 % 

10% 

1 5 % 

2 0 % 

Ολα τα δέοντα μέτρα προς 
επίτευξη 18μ9/ιη3 

Έτος κατά το οποίο πρέπει να επιτευχθεί 
ο στόχος μείωσης της έκθεσης 

2020 

Εάν ο δείκτης μέσης έκθεσης κατά το έτος αναφοράς είναι μικρότερος ή ίσος των 8,5 μς/ΓΠ , ο στόχος μείωσης της 
έκθεσης είναι μηδέν. Ο στόχος μείωσης της έκθεαης ισούται προς μηδέν και στις περιπτώσεις που ο δείκτης μέσης 
έκθεσης φθάνει στο επίπεδο των 8,5 μ9/πι σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο 2010 - 2020 και διατηρείται στο 
επίπεδο αυτό ή κάτω του επιπέδου αυτού. 

III. Υποχρέωση όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης 

Υποχρέωση όσον αφορά τη συγκέντρωση της έκθεσης 

20 iiglm' 

Έτος στο οποίο πρέπει να έχει επιτευχθεί η τιμή της 
υποχρέωσης 

2015 

IV. Τιμή στόχος 

Περίοδος μέσου όρου 

Ημερολογιακό έτος 

Τιμή ατόχος 

25 μ9/πι" 

Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει 
επιτευχθεί η τιμή ατόχος 

1η Ιανουαρίου 2010 
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V. Οριακή τιμή 

Περίοδος μέοου όρου Οριακή τιμή Περίθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά την οποία πρέπει 
έχε! επιτευχθεί η οριακή τιμή 

να 

ΣΤΑΔΙΟ 1 

Ημερολογιακό έτος 25 μο/ηΥ* 2 0 % στις 11 ίουνίου 2008, 
μειούμενο έως την 1η του 
επόμενου Ιανουαρίου και εν 
συνεχεία ανά εφεξής 
δωδεκάμηνο κατά ίσα ετήσια 
ποσοστά ώστε να καταλήξει 
σε 0 % έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015 

1η Ιανουαρίου 2015 

ΣΤΑΔΙΟ 2"> 

Ημερολογιακό έτος 20 uq/mJ 1η Ιανουαρίου 2020 

' ' Στάδιο 2 — Ενδεικτική οριακή τιμή που θα επανεξετασθεί από την Επιτροπή το 2013 υπό το φως περαιτέρω 
πληροφοριών σχετικά με τις επιδράσεις στην υγεία και το περιβάλλον, του τεχνικώς εφικτού και της εμπειρίας από την 
τιμή στόχο στα κράτη μέλη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
(Κανονισμός 12) 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Περίοδος μέσου όρου Κρίαιμο επίπεδο Περιθώριο ανοχής 

Διοξίδιο του θείου 

Ημερολογιακό έτος κοι χειμώνας (1η 
Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου) 

20 pg/mJ Ουδέν 

ΟξΙδια του αζώτου 

Ημερολογιακό έτος 30 μα/πΤ1 NO* Ουδέν 



1988 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 
(Κανονισμός 5) 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Ι Στόχοι 

Κύριος στόχος των μετρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η ύπαρξη κατάλληλων πληροφοριών για τα επίπεδα σε 
μη εκτεθειμένες περιοχές. Οι πληροφορίες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση των βελτιωμένων 
επιπέδων στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ρύπανση (όπως οι μη εκτεθειμένες οστικές τοποθεσίες, οι βιομηχανικές 
τοποθεσίες κσι οι τοποθεσίες με κυκλοφορία), για την εκτίμηση της πιθανής συμβολής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
που μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις, για την υποστήριξη της ανάλυσης της κατανομής από τις επιμέρους πηγές, 
καθώς και για την κατανόηση συγκεκριμένων ρύπων, όπως τα οωματίδια. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι 
βασικές για τη μεγαλύτερη χρήση προσομοιώσεων και στις αοτικές περιοχές. 

II. Ουσίες 

Οι μετρήσεις ΑΣ?,5 πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη συνολική κατά μάζα συγκέντρωση και τις συγκεντρώσεις 
των ενδεδειγμένων ουσιών για τον χαρακτηρισμό της χημικής σύνθεσης τους. Περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα 
χημικά είδη που παρατίθενται κατωτέρω. 

SO*'" 

Ν03" 

Na* 

Κ' 

ΝΗ4' 

CI" 

CO** 

MB" 

Στοιχειακός άνθρακας (ΣΑ) 

Οργανικός άνθρακας (ΟΑ) 

III. Τοποθεσία 

Οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται ιδίως σε μη εκτεθειμένες αγροτικές περιοχές σύμφωνα με τα μέρη Ι, II και 
III του Παραρτήματος III. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 
(Κανονισμός 8) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑ! ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 

Για τις σταθερές μετρήσεις Εφαρμόζονται τα ακόλουθα. 
Ι. Χωροθέτηση μεγάλης κλίμακας 

Είδος 
σταθμού 

Αστικός 

Προαστικός 

Αγροτικός 

Αγροτικός 
Επιπέδου 
Βάσης 

Στόχοι μέτρησης 

Προστασία της ανθρώπινης 
υγείας: 
για την εκτίμηση της έκθεσης 
του αστικού πληθυσμού στο 
όζον, δηλαδή όπου η 
πυκνότητα πληθυσμού και η 
συγκέντρωση του όζοντος 
είναι σχετικά υψηλές και 
αντιπροσωπευτικές της 
έκθεσης του γενικού 
πληθυσμού. 

Προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και της βλάστησης: 
γιο την εκτίμηση της έκθεσης 
του πληθυσμού και της 
βλάστησης που βρίσκεται 
στα προάστια οικισμών, 
όπου σημειώνονται τα 
υψηλότερα επίπεδα όζοντος 
στα οποία είναι πιθανό να 
εκτεθούν άμεσα ή έμμεσα ο 
πληθυσμός και η βλάστηση. 

Προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και της βλάστησης: 
για την εκτίμηση της έκθεσης 
του πληθυσμού, των 
καλλιεργειών και των 
φυσικών οικοσυστημάτων 
σε συγκεντρώσεις όζοντος 
σε υποπεριφερειακή 
κλίμακα. 

Προστασία της βλάστησης 
και της ανθρώπινης υγείας: 
για την εκτίμηση της έκθεσης 
καλλιεργειών και των 
φυσικών οικοσυστημάτων 
σε συγκεντρώσεις όζοντος 
περιφερειακής κλίμακας 
καθώς και της έκθεσης του 
πληθυσμού. 

Αντιπροοω-
πευτικότητο 'Π1 

Λίγα km' 

Μερικές δεκάδες 
knr 

Υποπεριφερειακά 
επίπεδα 
(μερικές 
εκατοντάδες km ) 

Περιφερειακά / 
εθνικά / ηπειρωτικά 
επίπεδα 
(1000 με 
10000 km2) 

Κριτήρια χωροθέτησης 
οε μακροκλίμακα 

Μακριά από την επίδραση τοπικών 
εκπομπών όπως η κυκλοφορία, τα 
πρατήρια βενζίνης, κλπ. 
Τοποθεσίες με καλό αερισμό και καλή 
ανάμειξη ατμοσφαιρικού αέρα. 
Τοποθεσίες όπως οικιστικές και 
εμπορικές περιοχές πόλεων, πάρκα 
(μακριά από δέντρα), μεγάλοι δρόμοι ή 
οικοδομικά τετράγωνα με ελάχιστη έως 
ανύπαρκτη κυκλοφορία, ανοικτοί χώροι 
εκπαιδευτικού, αθλητικού και 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα 
Σε κάποια απόσταση από την περιοχή 
μέγιστων εκπομπών, κατάντη ως προς 
την κύρια ή τις κύριες κατευθύνσεις του 
ανέμου ενόσω επικρατούν συνθήκες 
ευνοϊκές για το σχηματισμό όζοντος. 
Όπου ο πληθυσμός, ευαίσθητες 
καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα 
ττου βρίσκονται στην περιφέρεια οικισμού 
εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις 
όζοντος. 
Σε περιοχές όπου κρίνεται σκόπιμο, 
ορισμένοι προαστιακοί σταθμοί και 
τοποθετημένοι ανάντη της περιοχής με τις 
μέγιστες εκπομπές, προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα βασικά περιφερειακά 
επίπεδα όζοντος υπό μη εκτεθειμένες 
συνθήκες. 
Μπορούν να εγκατασταθούν σταθμοί σε 
μικρούς οικισμούς ή/και περιοχές με 
φυσικά οικοσυστήματα, δασικές περιοχές 
ή καλλιέργειες. 
Σταθμ οί αντ ιπ ροσ ωπεατ ι κο Ι γ ια το όζον 
μακριά οπό την επίδραση άμεσων 
τοπικών εκπομπών όπως βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και δρόμων. 
Σε ανοικτές τοποθεσίες, εκτός από 
υψηλές κορυφές βουνών. 
Σταθμοί σε περιοχές με μικρότερη 
πυκνότητα πληθυσμού, π.χ. με φυσικά 
οικοσυστήματα, δασικές εκτάσεις, 
απομακρυσμένες από αστικές και 
βιομηχανικές περιοχές και μακριά από 
τοπικές εκπομπές. 
Σ υ νι α τάται να α ποφ ε ύ γ ο ντ α ιτοποθεσ Ιες 
που υπόκεινται σε τοπικά αυξημένη 
πιθανότητα εμφάνισης συνθηκών 
αναστροφής πλησίον του εδάφους, 
καθώς και κορυφές υψηλών βουνών. 
Δεν συνιστώνται παράκτιες περιοχές με 
ιδιάζοντα ημερήσιο κύκλο ανέμων 
τοπικού χαρακτήρα. 

Τα σημείο δειγματοληψίας θα πρέπει επίσης, όπου είναι δυνατόν, να είναι αντιπροσωπευτικά των αντίστοιχων 
τοποθεσιών εκτός αμέσου γειτνιάσεως. 
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II Χωροθέτηση μικρής κλίμακας 

Πρέπει να εφαρμόζονται, στο μέτρο του δυνατού, οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

1. η ροή γύρω από το στόμιο του οωλήνα δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη (ελεύθερη σε τόξο 
τουλάχιστον 270°) χωρίς εμπόδια που να επηρεάζουν τη ροή του αέρα κοντά στη συσκευή δειγματοληψίας, 
(ήτοι συνήθως σε απόσταση μερικών μέτρων από κτίρια, μπαλκόνια, δέντρα και άλλα εμπόδια και 
τουλάχιστον 0,5 m από το πλησιέστερο κτίριο για τα αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας της ποιότητας 
του αέρα στη γραμμή των κτιρίων), 

2. γενικά, το σημείο εισόδου του δείγματος πρέπει να απέχει 1,5 m (ζώνη αναπνοής) έως 4 m από το έδαφος. Ιε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειάζονται υψηλότερες θέσεις (μέχρι 8 m). Μπορεί επίσης να ενδείκνυται η 
τοποθέτηση σε υψηλότερο σημείο, εάν ο σταθμός είναι αντιπροσωπευτικός ευρύτερης περιοχής, 

3. το στόμιο του σωλήνα δειγματοληψίας δεν πρέπει να γειτνίαζα άμεσα με πηγές εκπομπών, ώστε να 
αποφεύγεται η απευθείας πρόσληψη εκπομπών που δεν έχουν αναμειχθεί με τον ατμοσφαιρικό οέρα, 

4. το στόμιο εξαγωγής του δειγματολήπτη πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανακυκλοφορία 
του εξερχόμενου αέρα προς την είσοδο της συσκευής, 

5. οι καθετήρες δειγματοληψίας που καλύπτουν την οδική κυκλοφορία πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 
τουλάχιστον 25 m από το όριο των κύριων οδικών κόμβων και να μην υπερβαίνουν τα 10 πι από το ρείθρο του 
οδοστρώματος. 

Μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

1. πηγές παρεμβολής, 

2. ασφάλεια, 

3. πρόσβαση, 

4. διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεφωνικών επικοινωνιών, 

5. ορατότητα της τοποθεσίας σε σχέση με το περιβάλλον της, 

6. ασφάλεια του κοινού και των χειριστών, 

7. σκοπιμότητα κοινών σημείων δειγματοληψίας για διαφορετικούς ρύπους, 

8. απαιτήσεις σχεδιασμού (χωροταξικές απαιτήσεις). 

III. Τεκμηρίωση και επανεξέταση επιλογής των θέσεων 

Οι διαδικασίες επιλογής θέσης θα πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως στο στάδιο της ταξινόμησης με μέσα όπως 
φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου με συγκεκριμένα σημεία προσανατολισμού και λεπτομερή χάρτη. Οι θέσεις θα 
πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά διαστήματα με νέα τεκμηρίωση για να διασφαλίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής 
παραμένουν διαχρονικώς έγκυρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 
(Κανονισμός 8) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΠΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ 

Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές συνεχείς μετρήσεις για την εκτίμηση της συμμόρφωσης 
της ποιότητας του αέρα με τις τιμές-στόχου ς, τους μακροπρόθεσμους στόχους, το όριο ενημέρωσης και το όριο 
συναγερμού όταν οι συνεχείς μετρήσεις είναι η αποκλειστική πηγή πληροφοριών 

Πληθυσμός 
{Χ f 000) 

<250 
<500 

< 1 000 
< 1 500 
< 2 000 
< 2 750 
< 3 750 
> 3 750 

Οικισμοί 
(αστικοί και προαστιακοί) 

(π Ι 

1 
2 
3 
3 
4 
5 

1 πρόσθετος σταθμός ανά 
δύο εκατομμύρια 

κατοίκους 

Αλλες ζώνες 
(προαστιακές και αγροτικές){ΰ> 

1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 

1 πρόσθετος σταθμός ανά δύο 
εκατομμύρια κατοίκους 

Αγροτικού Επιπέδου Βάσης 

1 σταθμόςανά 
50000 km ως μέση πυκνότητα 
για όλες τις ζώνες ιρ ' 

1α| Τουλάχιστον ένας σταθμός σε προαστικές περιοχές όπου είναι πιθανό να συμβεί η υψηλότερη έκθεση του 
πληθυσμού. Στους οικισμούς τουλάχιστον 50 % των σταθμών θα πρέπει να χωροθετούντσι σε προαστικές 
περιοχές. 

(ΡΙ Συνιστάται 1 σταθμός ανά 25 000 km2 για σύνθετη τοπογραφία εδάφους. 

Μ. Ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις σε ζώνες και οικισμούς που επιτυγχάνουν 
τους μακροπρόθεσμους στόχους 

Ο αριθμός σημείων δειγματοληψίας για το όζον πρέπει, σε συνδυασμό με άλλα μέσα συμπληρωματικής εκτίμησης, 
όπως η χρήση μοντέλων για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα και οι συνδυασμένες μετρήσεις του διοξιδίου του 
αζώτου, να είναι ικανοποιητικός για την εξέταση των τάσεων που παρουσιάζει η ρύπανση από το όζον και τον έλεγχο 
της συμμόρφωσης με τους μακροπρόθεσμους στόχους. Ο αριθμός των σταθμών που βρίσκονται σε οικισμούς και 
άλλες ζώνες μπορεί να μειωθεί στο ένα τρίτο του αριθμού ττου καθορίζεται στο Μέρος !. Εάν οι πληροφορίες από 
σταθερούς σταθμούς μέτρησης είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης, πρέπει να διατηρηθεί ένας τουλάχιστον σταθμός 
παρακολούθησης. Εάν, σε περιοχές όπου υπάρχει συμπληρωματική εκτίμηση, το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει 
πλέον κανένας εναπομένων σταθμός, ο συντονισμός με άλλους σταθμούς σε γειτονικές ζώνες πρέπει να εξασφαλίζει 
ικανοποιητική εκτίμηση των συγκεντρώσεων του όζοντος όσον αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους. Ο αριθμός 
των αγροτικών σταθμών επιπέδου βάσης θα πρέπει να είναι 1 ανά 100 000 km2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 
(Κανονισμοί 8 και 9) 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 

Ι. Στόχοι 

Οι κύριοι στόχοι αυτών των μετρήσεων είναι η ανάλυση των πιθανών τάσεων των προδρόμων ουσιών του όζοντος, ο 
έλεγχος της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών μείωσης των εκπομπών, ο έλεγχος της ακρίβειας και της 
συμβατότητας των στοιχείων των απογραφών εκπομπών, καθώς και η υποβοήθηση του συσχετισμού των πηγών 
εκπομπής με τη συγκέντρωση των ρύπων. 

Ένας επιπλέον στόχος είναι η υποβοήθηση της κατανόησης του τρόπου σχηματισμού του όζοντος και των διαδικασιών 
διασποράς των προδρόμων ουσιών του όζοντος, καθώς και η καλύτερη εφαρμογή φωτοχημικών μοντέλων. 

II. Ουσίες 

Οι μετρήσεις των πρόδρομων ουσιών του όζοντος πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα οξίδια του αζώτου κα* 
ενδεδειγμένες οργανικές πτητικές ενώσεις ΠΟΕ (VOC). Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει τις οργανικές ενώσεις που 
συνιστάται να μετρώνται. 

Αιθάνισ 
Αιθυλένιο 
Ακετυλένιο 
Προπάνιο 
Προπένιο 
η-Βουτάνιο 
ί-Βουτάνιο 

1-Βουτένιο 
trans-2-Βουτένιο 
cis-2-Βουτένιο 
1.3-Βουταδιένιο 
π-Πεντάνιο 
ί-Πενιά ν ιο 
1-Πεντένιο 
2-Πεντένιο 

Ισοπρένιο 
η-Εξάνιο 
ί-Εξάνιο 
η-Επτόνιο 
η-Οκτάνιο 
ί-Οκτάνιο 
Βενζόλιο 
Τολουόλιο 

Αιθυλοβενζόλιο 
m+p-Ξυλόλιο 
ο-Ξυλόλιο 
1.2.4-Τριμεθυλοβε νζόλιο 
1.2.3-Τριμεθυλοβενζόλιο 
1.3.5-Τριμεθυλοβε νζόλιο 
Φορμαλδεύδη 
Σύνολο υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου 

III. Μέθοδο: Αναφοράς 

Για την μέτρηση της συγκέντρωσης οξιδίων του αζώτου θα εφαρμόζεται η μέθοδος αναφοράς που περιγράφεται στους 
παρόντες Κανονισμούς. 

Ο Υπουργός πρέπει να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για τη λήψη δειγμάτων και 
τη μέτρηση των ΠΟΕ (VOC). 

IV. Χωροθέτηση 

Οι μετρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται ιδιαιτέρως σε αστικές και προαστιακές περιοχές και σε κάθε θέση 
παρακολούθησης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και θεωρείται κατάλληλη για τους ανωτέρω 
στόχους παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XtV 
(Κανονισμός 7 και 15) 

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑ ΤΟ ΟΖΟΝ 

Ι. Τιμές ατόχοι κσι μακροπρόθεσμοι στόχοι για το όζον 

1. Ορισμοί 

Ως ΑΟΤ40 (εκφραζόμενο σε μρ/ιη3 χ ώρα) ορίζεται το άθροισμα της διαφοράς μεταξύ ωριαίων 
συγκεντρώσεων άνω των 80 pg/m3 (= 40 μέρη ανά δισεκατομμύριο.) και των 80 μα/m σε μια δεδομένη 
χρονική περίοδο χρησιμοποιώντας μόνο τις ωριαίες τιμές που μετρώνται μεταξύ 8.00 και 20:00 CET (ώρα 
Κεντρικής Ευρώπης) κάθε μέρα. 

2. Κριτήρια 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας κατά τη συγκέντρωση στοιχείων και τον υπολογισμό στατιστικών παραμέτρων 
χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

Παράμετρος 
Τιμές 1 ώρας 
Τιμές 8 ωρών 
Μέγιοτος ημερήσιος μέσος όρος 
8ώρου από ωριαίες τιμές κυλιόμενου 
δώρου 
ΑΟΤ40 

Ετήσιος μέσος όρος 

Αριθμός υπερβάσεων και μέγιστες 
τιμές ανά μήνα 

Αριθμός υπερβάσεων και μέγιστες 
τιμές ανά έτος 

Απαιτούμενη αναλογία έγκυρων δεδομένων 
75% (δηλαδή 45 λεπτά) 
75 % των τιμών (δηλαδή δ ώρες) 
75 % των ωριαίων τιμών από κυλιόμενα 8ωρα (δηλαδή 18 
8ωροι μέσοι όροι ημερησίως) 

90 % των τιμών 1 ώρας για την περίοδο ττου ορίζεται για τον 
υπολογισμό της τιμής ΑΟΤ40 (') 
75 % των ωριαίων τιμών για τη θερινή (Απρίλιος-Σεπτέμβριος) 
και 75 % για τη χειμερινή (Ιανουάριος-Μάρτιος, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος) περίοδο χωριστά 
90 % των ημερήσιων μέγιστων μέσων τιμών δώρου (27 
διαθέσιμες ημερήσιες τιμές μηνιαίως) 
90 % των τιμών 1 ώρας μεταξύ 8:00 και 20:00 CET 
Πέντε από τους έξι μήνες κατά τη θερινή περίοδο (Απρίλιος-
Σεπτέμβριος) 

( !) Οταν δεν υπάρχουν όλα τα δυνατά δεδομένα μετρήσεων, χρησιμοποιείται ο εξής συντελεστής για τον 
υπολογισμό των τιμών ΑΟΤ40: 

ΑΟΤ40ι™ο*Ογ.ομΰς = ΑΟΤ40μί,ρηοπζ χ ουνρλικΰ.ς.πιθανός.αρ,ιθμός.ωρών.ί") 
αριθμός μετρημένων ωριαίων τιμών 

(') Θεωρείται ότι ο αριθμός των ωρών συμφωνεί με τη χρονική περίοδο του ορισμού για ΑΟΤ40 (δηλαδή 08:00 
έως 20:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης από 1ης Μαίου έως 31 Ιουλίου κάθε χρόνο, για την προστασία της 
βλάστησης, και από 1ης Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, για την προστασία των δασών). 

II. Τιμές στόχοι 

Στόχος 

Προστασία της 
ανθρώπινης 
υγείας 

Προστασία της 
βλάστησης 

Περίοδος μέσου όρου 

Μέγιοτος ημερήσιος 
μέσος όρος 8 ωρών (!) 

Μάιος έως Ιούλιος 

Τιμή στόχος 

120 pg/rrv' που δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται περισσότερο από 25 
ημέρες ανά ημερολογιακό έτος κατά 
μέσο όρο σε 3 χρόνια (3) 
ΑΟΤ40 (υπολογίζεται από τις τιμές 1 
ώρας) 18 000 pg/m3 χ ώρα ως μέσος 
όρος 5 ετών (3) 

Ημερομηνία κατά την 
οποία πρέπει να έχει 

επιτευχθεί η τιμή στόχος 
(') 

1.1.2010 

1.1.2010 

( !)Η ουμμόρφωση προς τις τιμές στόχους θα αξιολογηθεί αρχής γενομένης από την ημερομηνία αυτή. Το 2010 
δηλαδή, θα είναι το πρώτο έτος το στοιχεία του οποίου θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της 
συμμόρψωοης κατά τα επόμενα 3 ή 5 χρόνια, αναλόγως. 

( !)Η μέγιστη ημερήσια 8ωρη μέση τιμή συγκέντρωσης επιλέγεται εξετάζοντας τις μέσες τιμές κυλιόμενου δώρου, 
που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε 8ωρος μέσος όρος ο οποίος 
υπολογίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη περίοδος 



1994 

υπολον»σμού για μία ημέρα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας μέχρι τη 01:00 
εκείνης της ημέρας- η τελευταία περίοδος υπολογισμού οιασδήποτε ημέρας είναι η περίοδος από τις 16:00 
έως τις 24:00 της ημέρας αυτής. 

(3)Εάν ot μέσοι όροι για τα 3 ή τα 5 χρόνια δεν μπορούν νσ υπολογισθούν βάσει πλήρους κσι συνεχούς δέσμης 
ετήσιων δεδομένων, τα ελάχιστα ετήσια δεδομένα που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις 
τιμές στόχους έχουν ως εξής: 
— για την τιμή στόχο σχετικό με την προστασία της ανθρώπινης υγείας: έγκυρα δεδομένα για ένα χρόνο, 
— για την τιμή στόχο σχετικό με την προστασία της βλάστησης: έγκυρα δεδομένα για τρία χρόνια. 

tfi. Μακροπρόθεσμοι στόχοι 

Στόχος 

Προστασία της 
ανθρώπινης υγείας 

Προστασία της 
βλάστησης 

Περίοδος μέσου όρου 

Μέγιστος ημερήσιος μέσος 
όρου οκταώρου σε ένα 
ημερολογιακό έτος 
Μάιος έως Ιούλιος 

Μακροπρόθεσμος 
στόχος 

120 \iglmJ 

ΑΟΤ40 (υπολογισμός 
βάσει των ωριαίων 
ττμών) 
6 000 μα,/m3 χ ώρα 

Ημερομηνία κατά την οποία 
πρέπει να έχει επιτευχθεί η τιμή 

στόχος 
Δεν έχει ορισθεί 

Δεν έχει ορισθεί 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4443, 23.7.2010 

1995 Κ.Δ.Π. 323/2010 

Αριθμός 328 
Οι περί Εταιρε ιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 47Β, του άρθρου 93, του εδαφίου (1) του άρθρου 97 και της παραγράφου (6) 
του εδαφ ίου (1) του όρθρου 387 του περί Εταιρειών Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και εγκρ ίθηκαν από αυτή , δημοσιεύοντα ι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) 
του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιο
δότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει τιυν άρθρων 47Β(1), 93, 97(1) και 387(1) 

Κεφ .113 . 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46{Ι) του 1992 
96{Ι) του 1992 
41(1) του 1994 
15{Ι) του 1995 
21{Ι) του 1997 
82(1) του 1999 

149(1) του 1999 
2(1) του 2000 

135(1) του 2000 
151(1) του 2000 

76(1) του 2001 
70(f) 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(1) ϊ ο υ 2 0 0 7 
71(1) του 2007 

131(1) του 2007 
186(1) του 2007 

87(1) του 2008 
41( Ι ) του2009 
49(1} του 2009 
99(1) του 2009 
42(f) του 2010 
60(ί) του 2010 

του 2010. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του εδαφίοιι 
(1) του άρθρου 47Β, του άρθρου 93. του εδαφίου (1) του άρθρου 97 και της παραγράφου (β) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 387 του περί Είαιρειών Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς; 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Δ.Ν. 
Τόμος Ι, 
σελ. 370, 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
31.12.1977 
01.12.2000 

1. θ ! παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ιυς οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2010 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Εταιρειών Κανονισμούς (που στο εξής ϋα 
αναφέρονται ως «ot βααικοί κανονισμοί») και οι βααικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
Θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εταιρειών Κανονισμοί του 1977 έως 2010. 

30.11.2001 
26.01.2005. 



1996 

Προσθήκη νέου 
Κανονισμού 
10Α στους 
βασικούς 
κανονισμούς. 

2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 10 
αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού 10Α: 

«Προσοντούχοι νια 
διορισμό ως 
ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες 
γιο τη σύνταξη 
έκθεσης βάσει του 
άρθρου47Β{1) του 
Νόμου. 

10Α-(1). Ο έφορος εταιρειών αναγνωρίζει ως προσοντούχους να 
ενεργούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες για τους σκοπούς των 
διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 47Β του Νόμου: 

(α) τους νόμιμους ελεγκτές ή τα νόμίμα ελεγκτικά γραφεία που είναι 
εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο που τηρείται από τον έφορο 
εταιρειών δυνάμει των διατάξεων του Μέρους IV του περί 
Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 

42(1) του 2009, Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009-

(β) τα μέλη των ακόλουθων σωμάτων ή συνδέσμων επαγγελματιών: 

(ί) του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμβούλων 
Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ)-

(ϋ) του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανοκινήτων 
Εκτιμητών Κύπρου 

(iii) του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου-
(ίν) του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου-
(ν) του Κυπριακού Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων, 
(νί) του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδρυμάτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, 
(νϋ) του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακίνητων 

Κύπρου. 

(2) Για τους σκοπούς ίων διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 47Β 
του Νόμου, εταιρεία επιλέγει yta διορισμό, ως ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα, ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που 
αναγνωρίζονται ως προσοντούχα για το διορισμό αυτό βάσει του 
εδαφίου (1), αναλόγως της φύσης της εισφοράς σε είδος.». 



Ε.Ε. Παρ. IEI(i) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

1997 Κ.Δ.Π. 329/2010 

Αριθμός 329 
Οι περί Δανείου (Ανάπτυξις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου Β του περί Δανείου (Ανάπτυξις) Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντι
προσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
εδάφιο (3) του όρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται 
με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 
2010). 

92 ίου 1968 
50 ίου 1973 

142(1) ίου 2001 
75(1) ίου 2003. 

Συνοπτικός τίΐλος. 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίιο: 
26.3.1969 
7.1.1977. 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίιο (Ι): 
26.11,1999 
20.12.2002 
16.3.2007 
11.7.2008. 

Ο! ΠΕΡ! ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1968 ΜΕΧΡΙ 2003 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 8 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνιαι δυνάμει ίου 
άρθρου 8 ίου περί Δανείου (Ανάπτυξις) Νόμου, εκδίδει ιούς ακόλουθους 
Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Δανείου (Ανάπτυξις) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί ίου 2010 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Δανείου 
(Ανάπιυξις) Κανονισμούς του 1969 μέχρι 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Δανείου (Ανάπτυξις) Κανονισμοί του 1969 μέχρι 2010. 

Τροποποίηση ίων 
βασικών κανονισμών. 

2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά τον 
Κανονισμό 21 αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: 

«22. Τα δικαιώματα, προνόμια, υποχρεώσεις, ευθύνες, αρμοδιότητες, καθήκοντα 
και εργασίες που απορρέουν από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ή από 
πράξεις που έχουν γίνει βάσει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και 
συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ κατά ή μετά την 1 η Αυγούστου 2010, μεταφέρονται 
από την Τράπεζα στον Υπουργό Οικονομικών». 

Έναρξη της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών. 

3. Η ισχύς ίων παρόντων κανονισμών αρχίζει την 1" Αυγούστου 2010. 



Ε.Ε. Παρ. !!!(!) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

1998 Κ.Δ.Π. 330/2010 

Αριθμός 330 
Οι περί Ομολογιακού Δανείου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 10 του περί Ομολογιακού Δανείου Νόμου, αφού κατατέθηκαν οτη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδί
δονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(ί) 
του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ 

Κεφ. 209. 

(ΚΕΦ. 209) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 10 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που ίου χορηγούνται δυνάμει ίου 
άρθρου 10 ίου περί Ομολογιακού Δανείου Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς: 

Συνοπτικός τίτλος. 

Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα Τρίτο; 
28.3.1969. 

Τροποποίηση των 
βασικών κανονισμών. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ομολογιακού Δάνειοι 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και Θα διαβάζονιαι μαζί με τους ττερί Δανείου 
Αποταμιεύσεων Κανονισμούς του 1969 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ομολογιακού Δανείου Κανονισμοί ίου 1969 και 2010. 

2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέοως μετά τον 
Κανονισμό 11 αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: 

«12, Τα δικαιώματα, προνόμια, υποχρεώσεις, ευθύνες, αρμοδιότητες, καθήκοντα και 
εργασίες που απορρέουν από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ή από 
πράξεις που έχουν γίνει βάσει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και 
συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ κατά ή μετά την 1" Αυγούστου 2010, μεταφέρονται 
από την Τράπεζα στον Υπουργό Οικονομικών», 

Έναρξη της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών. 

3. Η ισχύς των παρόντων κανονισμών αρχίζει την ^Αυγούστου 2010, 



Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(ί) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

1999 Κ.Δ.Π. 331/2010 

Αριθμός 331 
Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονιομού REACH) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει TOU άρθρου 3(2){ε) και (στ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010, 
αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφη
μερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπρο
σώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 

?8(l)TOV2010. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ποινικό αδίκημα. 

Ποραβάσεις και 
επιβολή διοικητικού 
προστίμου. 

Πίνακας Ι, 
Πίνακας II. 

Τρόπος επιβολής 
διοικητικών 
προστίμων. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 3(2)(ε) και (στ) 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τ!ς εξουσίες που παρέχονται οε αυτό δυνάμει 
του άρθρου 3{2)(ε) και (στ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010, εκδίδει τους 
πιο κάτω Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Χημικών Ουσιών 
(Παραβάσεις του κανονισμού REACH) Κανονισμοί του 2010. 

2_-(1) Παραγωγός αντικειμένου, μεταγενέστερος χρήστης και/ ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο, το οποίο παρασκευάζει, διανέμει και/ ή διαθέτει στην αγορά ουσία, 
μείγμα, αντικείμενο και/ ή ενδίάμεσο προϊόν, ίο οποίο δεν συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του κανονισμού REACH, 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 ία δύο (2) χρόνια ή 
και στις δύο αυτές ποινές. 

(2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πιο πάνω αδίκημα 
τιμωρείται 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. 

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν 
υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), σε παραγωγό αντικειμένου, 
καταχωρίζοντα, παρασκευαστή, εισαγωγέα, μεταγενέστερο χρήστη, διανομέα, 
προμηθευτή ουσίας ή μείγματος, προμηθευτή αντικειμένου, αποδέκτη ουσίας ή 
μείγματος και/ ή αποδέκτη ενός αντικειμένου, ο οποίος παρασκευάζει, διανέμει και/ 
ή διαθέτει στην αγορά οποιαδήποτε ουσία, μείγμα, αντικείμενο και/ ή ενδιάμεσο 
προϊόν, ανάλογα με την περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 
του κανονισμού REACH που φαίνονται στον Πίνακα Ι, σύμφωνα με τις κλίμακες 
διοικητικών προστίμων που καθορίζοντα) στον Πίνακα Ν. 

(2) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται, δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, 
αθροίζονται, όταν πρόκειται για πολλαπλές παραβάσεις αναφορικά με την ίδιο 
ουσία, μείγμα, αντικείμενο και/ ή ενδιάμεσο προϊόν, ανάλογα με την περίπτωση. 

(3) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ο Υπουργός δύναται να επιβάλλει 
διοικητικό πρόστιμο από εκατό (€100) μέχρι και χίλια ευρώ (€1.000) για κάθε μέρα 
συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. 

4.-(1) Το επιβαλλόμενο, δυνάμει του Κανονισμού 3, διοικητικό πρόστιμο 
υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. 

(2) Κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, ο Υπουργός δύναται, αν το 
θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που 
παρέχεται έναντι του από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με 
τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής. 

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού 
που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς. 

(4) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άοκηση 
ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσα αε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού 
προστίμου στον παραβάτη. 
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(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Αρχίεπιθεωρητή 
όταν παρέλθει η, προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης 
για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο (4), 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(6) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής των, δυνάμει των παρόντων 
Κανονισμών, επιβαλλόμενων από τον Υπουργό διοικητικών προστίμων, ο 
Υπουργός λαμβάνει δικαστικά μέτρα και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως 
αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

Έναρξη της ισχύος 
των παρόντων 
Κανονισμών. 

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται αε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Κατάργηση. 
Επίσημη 
Εφημερίδα. 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
20.2.2009. 

6. Με την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χημικών Ουσιών. 
Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Παραβάσεις του κανονισμού REACH) 
Κανονισμοί του 2009 καταργούνται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
[Κανονισμός 3(1)] 

Καθορισμός Παραβάσεων ττου εμπίπτουν σε έκαστη 
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 

Κλίμακες Διοικητικών 
Προστίμων 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 1 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 2 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 4 

Παράβαση άρθρων του κανονισμού REACH 

Παράβαση των άρθρων 11, 12,36,40,46,65,66,104 και 113. 

Παράβαση των άρθρων 37, 38, 39, 59 και 67. 

Παράβαση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 30. 

Παράβαση των άρθρων 5, 14, 31, 32, 33, 34, 35 και 56. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 
[Κανονισιιός 3f1i] 

KaBopiouoc Διοικητικών Προστίμων τα οποία εμπίπτουν 
οε έκαστη KAiutiKa Διοικητικών Προστίμων 

Πρώτη Στήλη Κλίμακες 
Διοικητικών Προστίμων 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 1 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 2 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 4 

Δεύτερη Στήλη 

Διοικητικό Πρόστιμο 

Διοικητικά πρόστιμο μέχρι €5000, το οποίο επιβάλλεται άπαξ 
αναφορικά με παράβαση διάταξης του κανονισμού REACH και 
διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό ευρώ (€100) νια κάθε μέρα συνέχισης 
της παράβασης. 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι €20.000, το οποίο επιβάλλεται άπαξ 
αναφορικά με παράβαση διάταξης του κανονισμού REACH και 
διοικητικό πρόστιμο μέχρι πεντακόσια ευρώ (€500) για κάδε μέρα 
συνέχισης της παράβασης. 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) το οποίο 
επιβάλλεται άπαξ αναφορικά με μια παράβαση διάταξης του 
κανονισμού REACH. 

Διοικητικά πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) το οποίο 
επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση του κανονισμού 
REACH. 



Ε.Ε. Παρ. 111(f) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2002 Κ.ώ.Π. 332/2010 

Αρ ιθμός 332 

Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού ΕΚ/689/2008) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθη
καν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμε ι του άρθρου 3(2){ε) και (στ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 
2010, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρ ίθηκαν από αυτή , δημοσιεύοντα ι στην Επίσημη 
Εφημερ ίδα της Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντ ι 
προσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιή
θηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 

?$(() ιού 2010 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ποινικό αδίκημα. 

Παραβάσεις και 
επιβολή διοικητικού 
προστίμου. 

Πίνακας ί. 
Πίνακας II. 

Τρόπος επιβολής 
διοικητικών 
προστίμων. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 3{2)(ε) και (οτ) 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό δυνάμει 
του άρθρου 3(2)(ε) και (στ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010, εκδίδει 
τους πιο κάτω Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως ot περί Χημικών Ουσιών 
(Παραβάσεις του κανονισμού ΕΚ/689/2008) Κανονισμοί του 2010. 

2.-(1) Πρόσωπο, το οποίο εισάγει και/ ή εξάγει χημικό προϊόν, μείγμα και/ ή 
αντικείμενο, ανάλογα με την περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων του 
κανονισμού ΕΚ/689/2008, 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. 

(2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πιο πάνω αδίκημα 
τιμωρείται 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. 

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν 
υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), στον εισαγωγέα και/ ή εξαγωγέα 
που εισάγε: και/ ή εξάγει χημικό προϊόν, μείγμα και / ή αντικείμενο, ανάλογα με 
την περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων του κανονισμού 
ΕΚ/689/2008 που φαίνονται στον Πίνακα i, σύμφωνα με τις κλίμακες διοικητικών 
προστίμων που καθορίζονται στον Πίνακα II. 

(2) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του παρόντος Κανονισμού 
αθροίζονται όταν πρόκειται για πολλαπλές παραβάσεις αναφορικά με το ίδιο 
χημικό προϊόν, μείγμα και / ή αντικείμενο, ανάλογα με την περίπτωση. 

(3) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ο Υπουργός δύναται να 
επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (€100) μέχρι και χίλια ευρώ (€1.000) για 
κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. 

4.-(1) Το επιβαλλόμενο, δυνάμει του Κανονισμού 3, διοικητικό πρόστιμο 
υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. 

(2) Κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, ο Υπουργός δύναται, αν το 
θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που 
παρέχεται έναντι του από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά 
με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής. 

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Υπουργού, που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς ή 
γραπτώς. 

(4) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προοτίμου, επιτρέπεται η 
άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή 
διοικητικού προστίμου στον παραβάτη. 

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον Αρχιεπιθεωρητή 
όταν παρέλθει η, προς άοκηση προσφυγής ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, 
προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την κοινοποίηση της 



2003 

Έναρξη της 
ισχύος τ ίο ν 

παρόντων 
Κανονιομών 

Κατάργηση. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
20.2.2009. 

απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, οε περίπτωση που ασκείται 
ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 
παράγραφο (4), από την ημερομηνία κοινοποίησης της επί της ιεραρχικής 
προσφυγής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(6) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής των, δυνάμει των παρόντων 
Κανονισμών, επιβαλλόμενων από τον Υπουργό διοικητικών προστίμων, ο 
Υπουργός λαμβάνει δικαστικά μέτρα και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως 
αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης 
τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

6. Με την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χημικών 
Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων (Παραβάσεις του κανονισμού 
ΕΚ/689/2008) Κανονισμοί του 2009 καταργούνται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

[Κανονισμός 3{1)j 

Καθορισμός Παραβάσεων που ευπίπτουν σε έκαστη 
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 

Κλίμακες Διοικητικών 
Προστίμων 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 1 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 2 

Παράβαση άρθρων του κανονισμού EK/689/2D08 

Παράβαση των άρθρων 7.2, 9.1, 13.4, 13.10 και 15.2. 

Παράβαση των άρθρων 9.2,13.6, 13.11,14.2. 16 και 17.2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Μ 

[Κανονισμός 3(1)] 

Καθορισμός Διοικητικών Προστίμων τα οποία εμπίπτουν 
σε έκαστη Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 

: Πρώτη Στήλη Κλίμακες 
Διοικητικών Προστίμων 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 1 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 2 

Δεύτερη Στήλη 
Διοικητικό Πρόστιμο 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι €20.000, το οποίο επιβάλλεται άπαξ 
αναφορικά με παράβαση διάταξης του κανονισμού ΕΚ/689/2008 και 
διοικητικό πρόστιμο μέχρι πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε μέρα 
συνέχισης της παράβασης. 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) το οποίο 
επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση του κανονισμού 
ΕΚ/689/2008. 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2004 Κ-ώ-Π. 333/2010 

Αρ ιθμός 333 
Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού ΕΚ/1272/2008) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθη

καν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμε ι του άρθρου 3(2){ε) και (στ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 
2010, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρ ίθηκαν από αυτή, δημοσιεύοντα ι στην Επίσημη 
Εφημερ ίδα της Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντ ι 
προσώπων των Κανονισμών που Εκδίδοντα ι με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιή
θηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 

?£)(!) του 2010 

Συνοπτικός 
τίτΑος. 

Ποινικό αδίκημα. 

Παραβάσεις και 
επιβολή διοικητικού 
προστίμου. 

Πίνακας Ι, 
Πίνακας II. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 3(2)(ε) και (στ) 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό δυνάμει 
του άρθρου 3(2)(ε) και (στ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010, εκδίδει 
τους πιο κάτω Κανονισμούς 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Χημικών Ουσιών 
(Παραβάσεις του κανονισμού ΕΚ/1272/2008) Κανονισμοί ίου 2010. 

2.-(1) Παραγωγός αντικειμένου, μεταγενέστερος χρήστης και/ ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο, το οποίο παρασκευάζει, διανέμει και/ ή διαθέτει στην αγορά ουσία, 
μείγμα, αντικείμενο και/ ή ενδιάμεσο προϊόν, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του κανονισμού ΕΚ/1272/2008, είναι ένοχο αδικήματος και, οε 
περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 
ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή οε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα δύο (2) χρόνιο ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πιο πάνω αδίκημα 
τιμωρείται 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. 

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν 
υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), σε παραγωγό αντικειμένου, 
καταχωρίζοντα, παρασκευαστή, εισαγωγέα, μεταγενέστερο χρήστη, διανομέα, 
προμηθευτή ουσίας ή μείγματος, προμηθευτή αντικειμένου, αποδέκτη ουσίας ή 
μείγματος και/ ή αποδέκτη ενός αντικειμένου, ο οποίος παρασκευάζει, διανέμει 
και/ ή διαθέτει στην αγορά οποιαδήποτε ουσία, μείγμα, αντικείμενο και/ ή 
ενδιάμεσο προϊόν, ανάλογα με την περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων 
των άρθρων του κανονισμού ΕΚ/1272/2008 που φαίνονται στον Πίνακα !, 
σύμφωνα με τις κλίμακες διοικητικών προστίμων που καθορίζονται στον Πίνακα 
!Ι . 

Τρόπος επιβολής 
διοικητικών 
προοτίμων. 

(2) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται, δυνάμει του παρόντος 
Κανονισμού, αθροίζονται, όταν πρόκειται για πολλαπλές παραβάσεις αναφορικό 
με την ίδια ουσία, μείγμα, αντικείμενο και/ ή ενδιάμεσο προϊόν, ανάλογα με την 
περίπτωση 

(3) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ο Υπουργός δύναται νο 
επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (€100) μέχρι και χίλια ευρώ (€1.000) για 
κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. 

4.-(1) Το επιβαλλόμενο, δυνάμει του Κανονισμού 3, διοικητικό πρόστιμο 
υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης 

(2) Κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, ο Υπουργός δύναται, αν το 
θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που 
παρέχεται έναντι του από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά 
με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής 

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη α~πόφθΌ<] του 
Υπουργού που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς ή 
γραπτώς 

{Α} Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η 
άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσα οε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή 
διοικητικού προστίμου στον παραβάτη. 



2005 

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται οπό τον Αρχιεπιθεωρητή 
όταν παρέλθει η, προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, 
προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την κοινοποίηση της 
απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση που ασκείται 
ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 
παράγραφο (4), από την ημερομηνία κοινοποίησης της επί της ιεραρχικής 
προσφυγής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(6) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής των, δυνάμει των παρόντων 
Κανονισμών, επιβαλλόμενων από τον Υπουργό διοικητικών προστίμων, ο 
Υπουργός λαμβάνει δικαστικά μέτρο και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως 
αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία 

ΠΙΝΑΚΑΣ ! 

[Κανονισμός 3(1)] 

Κοθορισυός Παραβάσεων που εμπίπτουν αε έκαστη 
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 

Κλίμακες Διοικητικών 
Προστίμων 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 1 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 2 

Παράβαση άρθρων του κανονισμού ΕΚ/1272/2008 

Παράβαση των άρθρων 16 και 30. 

Παράβαση των άρθρων 4, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 26, 27, 28, 31, 33. 35, 
37, 40, 48 και 49. 

ΠΙΝΑΚΑΣ II 

[Κανονισμός 3(1)] 

Καθορισμοί Διοικητικών Προστίμων τα οποία εμπίπτουν 
σε έκαστη Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 

Πρώτη Στήλη Κλίμακες 
Δ ιοι κη τικών Π ροστ ί μων 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 1 

Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 2 

Δεύτερη Στήλη 
Διοικητικό Πρόστιμο 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι €20.000. το οποίο επιβάλλεται άπαξ 
αναφορικά με παράβαση διάταξης του κανονισμού ΕΚ/1272/2008 και 
διοικητικό πρόστιμο μέχρι πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε μέρα 
συνέχισης της παράβασης. 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) το οποίο 
επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση του κανονισμού 
Ε Κ/1272/2008. 



Ε.Ε. Παρ. Ill(i) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2006 Κ.Δ.Π. 334/2010 

Αρ ιθμός 334 
Οι περί Χημικών Ουοιών (Παραβάσεις του Άρβρου 1 του Κανονισμού ΕΚ/1102/2008) Κανονισμοί του 2010, οι 

οποίοι εκδόθηκαν αηό το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμε ι του άρθρου 3(2)(ε) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου 
του 2010, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρ ίθηκαν από αυτή, δημοσιεύοντα ι στην Επί
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των 
Αντ ιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροπο
πο ιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1} του 2010). 

ϊ8| Ι ) του 2010. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ο ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 3{2)(ε) 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό δυνάμει του άρθρου 
3(2)(ε) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις 
του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008) Κανονισμοί του 2010. 

Ποινικό αδίκημα. 2.-(1) Πρόσωπο, το οποίο -

(α) εξάγει χημικό προϊόν, μείγμα και/ ή αντικείμενο, ανάλογα με την 
περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1, παράγραφος 1 
του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, ή/ και 

(β) προβαίνει σε ανάμειξη μεταλλικού υδραργύρου με άλλες ουσίες 
αποκλειστικά και μόνο v |Q το σκοπό της εξαγωγής μεταλλικού 
υδραργύρου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1, παράγραφος 
3 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008, 

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. 

(2) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πιο πάνω αδίκημα 
τιμωρείται 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. 

Έναρξη της ισχύος των 
παρόντων Κανονισμών. 

3. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 15'1 Μαρτίου 2011. 



Ε.Ε. Παρ. i l f( l) 
Αρ . 4443 23.7.2010 

2007 Κ.Δ.Π. 335/2010 

Αρ ιθμός 335 
Οι περί Εκπαιδευτ ικών Λε ιτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Δ ιορ ισμού , Προα

γωγής και Προσαυξήσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμ
βούλ ιο , δυνάμε ι των άρθρων 39 και 76 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτ ικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2010, 
αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρ ίθηκαν από αυτή , δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφη
μερ ίδα τ η ς Δημοκρατ ίας σύμφωνα με τ ο εδάφιο (3) τ ο υ άρθρου 3 τ ο υ περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντ ιπρο
σώπων των Κανονισμών που Εκδίδοντα ι με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1} του 2010). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΠΣ 2010 

Κανονισμοί δυνάμει 'ων άρθρων 39 και 76 

10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 
4 του 1985 

100 του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987 

129 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
180 του 1987 
245 του 1987 

76 του 1988 
107 του 1988 
234 του 1988 
105 του 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 

12 του 1992 
50(ί) του 1992 
78(1) του 1992 
80(1) του 1992 
81(1) του 1992 

116(1) του 1992 
40(Ι)του 1993 
46(1) νου 1993 

8(1) του 1994 
37(1} του 1994 
26(Ι)του 1995 
72(1) του 1995 
25(1) του 1996 
43(1) του 1996 

110(5) του 1996 
42(1) του 1997 
88(Ι)του 1997 

5(1) του 1998 
23(Ι)του 1998 
46(1} του 1998-
57(Ι)του 1998 
79(1) του 1998 
12(1) του 1999 
30(!)του 1999 
44(Ι)του 1999 
84(1) του 1999 

157(1) του 1999 
31(1) του 2000 
48(1) του 2000 
83(1) του 2000 

131(1) του 2000 
13(1) του 2001 
21(1) του 2001 

162(1) του 2001 
163(1} του 2001 
135(1) του 2002 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουοίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 39 και 76 των 
περί Δημόοίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2010, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς: 



2008 

207(1) του 2002 
17(1) του 2003 

113(1) του 2003 
44(f) του 2004 
80(1) του 2004 

100(t) του 2006 
36(f) του 2007 
52(1) του 2007 
84(f) του 2008 

21(1) του 2010. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Επίσημη 
Εφημερίδα. 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι); 
19.12.1997 
31.5.2002 
6.12.2002. 

1. Οι παρόντες κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός 
Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού Προαγωγής και Προσαυξήσεων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και 
Προσαυξήσεων) Κανονισμούς του 1997 έως 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 
κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, 
Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 1997 έως 2010. 

Τροποποίηση των 
βασικών 
κανονισμών με την 
προσθήκη νέου 
Κανονισμού 6Α. 

2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 6 
αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού 6Α: 

«Προσαυξήσεις 
για υπηρεσία σε 
σχολεία των 
κατεχομένων 
από τσ τουρκικά 
στρατεύματα 
περιοχών. 

6Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια των παρόντων Κανονισμών, 
εκπαιδευτικός λειτουργός, που συμπληρώνει συνεχή υπηρεσία ισοδύναμη με 
πλήρη απασχόληση τριών τουλάχιστον οχολικών ετών σε σχολεία των 
κατεχομένων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών, πιστώνεται με διπλή 
προσαύξηση για κάθε τέτοιο σχολικό έτος υπηρεσίας, αμέσως μετά από τη 
συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής: 

Νοείται ότι, εκπαιδευτικός λειτουργός πιστώνεται με διπλή προσαύξηση 
και για κάθε συνεχή υπηρεσία του σε σχολεία των κατεχομένων από τα τουρκικά 
στρατεύματα περιοχών ισοδύναμη με πλήρη απασχόληση ενός σχολικού έτους, 
που έπετσι της υπηρεσίας των προαναφερομένων τριών οχολικών ετών: 

Νοείται περαιτέρω ότι. δεν χορηγούνται προσαυξήσεις πέραν της κορυφής 
της κλίμακας, η οποία αντιστοιχεί στη θέση που κατέχει ο εκπαιδευτικός 
λειτουργός: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία 
διακόπτεται όχι από δική του υπαιτιότητα και δεν είναι λιγότερη από μισό σχολικό 
έτος, ο εκπαιδευτικός λειτουργός πιστώνεται με τις ανάλογες προσαυξήσεις.». 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2009 Κ.Δ.Π. 336/2010 

Αρ ιθμός 336 

Οι περί Εκπαιδευτ ικών Λε ιτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακ ινήσε ις και Μεταθέσε ις ) (Τροποποιητικοί) Κανονι
σμοί τ ο υ 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμε ι των άρθρων 39 και 76 τ ω ν περί Δημό
σιας Εκπαιδευτ ικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2010, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
εγκρ ίθηκαν από αυτή, δημοσιεύοντα ι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώττων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδό
τηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(ί) του 2010). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 20D8 

Κανονισμοί δυνάμει ίων άρθρων 39 και 76 

10 του 1969 
67 του 1978 
53 του 1979 

4 του 1985 
100 του 1985 
168 του 1986 
65 του 1987 

129 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
180 του 1987 
245 του 1987 

76 του 1988 
107 του 1988 
234 του 1988 
105 του 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 

12 του 1992 
50(1) του 1992 
78(1) του 1992 
80(1) του 1992 
81(1) του 1992 

116(1) του 1992 
40{Ι)του 1993 
46(Ι)του 1993 

8(1) του 1994 
37(1) του 1994 
26(1) του 1995 
72(1) του 1995 
25(1) του 1996 
43(ί> του 1996 

110(1) του 1996 
42(1) ίου 1997 
88(1) του 1997 

5(1) του 1998 
23(1) του 1998 
46(1) του 1998 
57(1) του 1998 
79(ί) του 1998 
12(1) του 1999 
30(1} του 1999 
44(Ι)του 1999 
8 4 ( I ) T O U 1999 

157(1) του 1999 
31(1) του 2000 
48(1) του 2000 
83(0 του 2000 

131(1) του 2000 
13(1) του 2001 
21(1) του 2001 

162(1) του 2001 
163(1) του 2001 
135(1) του 2002 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που ίου χορηγούνται από τα άρθρα 39 και 76 των 
περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2010, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς: 



2010 

207(1) του 2002 
17(1) του 2003 

113(1) του 2003 
44(1) του 2004 
80(f) του 2004 

100(f) του 2006 
36(ί) του 2007 
52(1) του 2007 
84(1) του 2008 

21 (Ι) του 2010. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
10.7.1987 
25.11.1994 
17.3.2000. 

1. Οι παρόντες κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
(Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και θα 
διαβάζονται μαζί με τους περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και 
Μεταθέσεις) Κανονισμούς του 1987 έως 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 
κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μσζί ως οι περί 
Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμοί του 1987 έως 
2010. 

Τροποποίηση των 
βασικών κανονισμών 
με την προσθήκη σ' 
αυτούς νέου 
Κανονισμού 12Α. 

2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 12 
αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού 12Α: 

«Μονάδες 12Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια των παρόντων Κανονισμών, 
μετάθεσης εκπαιδευτικός λειτουργός που συμπληρώνει συνεχή υπηρεσία ισοδύναμη με 
για υπηρεσία σε πλήρη απασχόληση τριών τουλάχιστον σχολικών ετών σε σχολεία των 
σχολεία των κατεχομένων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών, πιστώνεται με 
κατεχομένων εικοσιπέντε (25) πρόσθετες μονάδες για κάθε σχολικό έτος υπηρεσίας για 
από τα τουρκικά σκοπούς μετάθεσης: 
στρατεύματα 
περιοχών. Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία διακόπτετα! όχι από 

δική του υπαιτιότητα και δεν είναι Λιγότερη από μισό σχολικό έτος, ο 
εκπαιδευτικός λειτουργός πιστώνεται με τις ανάλογες μονάδες.». 



Ε.Ε. Παρ. ΙΕΙ{ί) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2011 Κ.Δ.Π. 337/2010 

Αριθμός 337 
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 11 του περί Κοινοτικών Σχο
λείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της 
Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου, 
αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφη
μερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπρο
σώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Ε.Κ.Σ. 
6 του 1961. 
12 ταυ 1965 
45 του 1965 
49 του 1966 
50 του 1967 
87 του 1968 
58 του 1969. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 11 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που ανατέθηκαν α' αυτό, σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με 
τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
9.3.1990 
26.5.2000 
27.2.2004 
24.7.2009. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και θα διαβάζονται μαζί με 
τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 
1990 έως 2009 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί 
κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφερόντα! μαζί ως οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 1990 έως 2010. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 4 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 9 
των βασικών 
κανονισμών. 

2. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (3): 

«(3)(α) Κάθε σχολικό έτος διακρίνεται για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης, 
αξιολόγησης των μαθητών, και ωρολογίου προγράμματος σε δύο τετράμηνα ως 
ακολούθως: 

Α' τετράμηνο - Έναρξη μαθημάτων μέχρι 20 ίανουαρίου, 
Β' τετράμηνο - 23 Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. 

(β) Οι όύο μέρες που μεσολαβούν μεταξύ της λήξης του Α' τετραμήνου και της 
έναρξης του 8 ' τετραμήνου καθορίζονται ως «Ημέρες Εκπαιδευτικού» και θα 
αξιοποιούνται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα που 
διοργανώνονται είτε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είτε από τις 
σχολικές μονάδες, καθώς και για τον προγραμματισμό των εργασιών της σχολικής 
μονάδας για το Β' τετράμηνο: 

Νοείται ότι, όταν συμπέσει οι δύο πιο πάνω μέρες να είναι αργία ή 
Σαββατοκύριακο, τότε αυτές μεταφέρονται οτις αμέσως επόμενες εργάσιμες μέρες: 

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τις δύο πιο πάνω μέρες οι μαθητές δεν 
προσέρχονται στα σχολεία.». 

3. Ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτόν 
της φράσης «κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου» (τρίτη γραμμή) στην υποπαράγραφο 
(α) της παραγράφου (3) αυτού, με τη φράση «μέχρι τις 30 Νοεμβρίου». 



2012 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 10 
των βασικών 
κανονισμών. 

4. Ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (7) αυτού, των λέξεων «τριών τριμήνων» 
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) και της λέξης «τριμήνων» (πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις 
«δύο τετραμήνων», αντίστοιχα και με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 
αυτής, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται άτι για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου, ο 
βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τετραμήνων, με αναλογία 
35% για κάθε τετράμηνο, και του βαθμού της τελικής εξέτασης με αναλογία 30%.»-
και 

(|Β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (17) αυτού, της λέξης «τριμήνων», 
με τη λέξη «τετραμήνων». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 11 
των βασικών 
κανονισμών. 

5. Η υποπαράγραφος (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 11 των βασικών 
κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτήν της φράσης «{κατά τρίμηνο)», με 
τη φράση «(κατά τετράμηνο)». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 12 
των βασικών 
κανονισμών. 

6. Η παράγραφος (6) του Κανονισμού 12 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 
αντικατάσταση σ' αυτήν της λέξης «τριμήνου» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «τετραμήνου». 



Ε.Ε. Παρ. i l l ( l) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2013 Κ.Δ.Π. 338/2010 

Αριθμός 338 
Οι περί Λε ι τουργ ίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι 

οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμε ι του άρθρου 11 του περί Κοινοτ ικών Σχολε ίων Μέσης 
Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 
Αρμοδ ιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτ ικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου, αφού κατατέβηκαν 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρ ίθηκαν από αυτή , δημοσιεύοντα ι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα
τ ίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονι
σμών που Εκδ ίδοντα ι με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 
1990 μέχρ ι 3(ί) του 2010). 

ΟΤΙΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Κανονισμοί δυνάμει ίου άρθρου 11 

6 ι θ ι ! t'951 
12 του 1966 
45 του 1965 
49 του 1966 
50 του 1967 
87 του 1968 

58 του 1969. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που ανατέθηκαν ο' ουιό σύμφωνα με το 
.άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα 3 (Ξ) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήαεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερ'δα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
30.11.1990 
19.6.1992 
27.10.1994 
21.7.1995 
09.2.1996 
10.12.1999 
29.5.2000 
06.4.2001 
27.4.2001 
27.7.2001 
29.3.2002 
09.5.2003 
257.2003 
08.7.2005 
23.12.2005 
24.3.2006 
24.7.2009. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Λειτουργίας των Δημόοιων Σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και θα διαβάζονται μαζί, με τους περί 
Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990 έως 2009 {που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονιομοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί 
6α αναφέρονται μσζί ως οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
Κανονισμοί του 1990 έως 2010. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 4 
των βασικών 
κανονισμών. 

2. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (3): 

«(3) (α) Κάθε σχολικό έτος διακρίνεται για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης, 
αξιολόγησης των μαθητών, και ωρολογίου προγράμματος σε δύο τετράμηνο ως ακολούθως: 

Α' τετράμηνο-Έναρξη μαθημάτων μέχρι 20 Ιανουαρίου, 

Β' τετράμηνο - 23 Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. 

(β) Οι δύο μέρες που μεσολαβούν μεταξύ της λήξης του Α' τετραμήνου και της έναρξης 
του Β' τετραμήνου καθορίζονται ως «Ημέρες Εκπαιδευτικού» και θο αξιοποιούνται για την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα που διοργανώνονται είτε από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είτε από τις σχολικές μονάδες, καθώς και γιο τον 
προγραμματισμό των εργασιών της σχολικής μονάδας για το Β' τετράμηνο: 

Νοείται ότι, όταν συμπέσει οι δύο πιο πάνω μέρες να είναι αργία ή Σαββατοκύριακο, 
τότε ουτές μεταφέρονται στις αμέσως επόμενες εργάσιμες μέρες: 

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τις δύο πιο πάνω μέρες οι μαθητές δεν προσέρχονται στα 
σχολεία.». 



2014 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 10 
των βασικών 
κανονισμών 

3. Ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (3). 

«(3) (α) Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα οτσ τετράμηνα ΕΕ ή ΕΔ 
(ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοση του στην τελική γροπτή 
εξέταση είναι κάτω από 10 . 

(β) Μαθητής που έχει επίδοση στο εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα ΔΔ ή ΓΕ 
(ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοση του οτην τελική γραπτή 
εξέτσοη είναι κάτω από 6 .»• και 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (4) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (4): 

«(A) Μαθητής που έχει επίδοση στα μη εξεταζόμενα μαθήματα ΕΕ ή ΕΔ (ανεξαρτήτως 
σειράς) στα τετράμηνα, υποχρεώνεται νσ προσέλθει σε γραπτή εξέταση τον Ιούνιο και 
θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοση του οτη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10.». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 11 
των βασικών 
κανονισμών. 

4. Ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (7) αυτού, των λέξεων «τριών τριμήνων» (δεύτερη 
και τρίτη γραμμή) και της λέξης «τριμήνων» (πέμπτη γρομμή} με τις λέξεις «δύο 
τετραμήνων», αντίστοιχα-

(β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (7) αυτού, με άνω και κάτω 
τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου, ο βαθμός του 
έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τετραμήνων, με αναλογία 35% για κάθε 
τετράμηνο, και του βαθμού της τελικής εξέτασης με αναλογία 30%.»- και 

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (17) αυτού, της λέξης «τριμήνων» (πέμπτη και 
έβδομη γραμμή), με τη λέξη «τετραμήνων», αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 12 
των βασικών 
κανονισμών. 

5. Ο Κανονισμός 12 των βασικών κανονισμών τροποπσιειτοι με την αντικατάσταση σ' αυτόν 
της φράσης «(κατά τρίμηνα)» στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) αυτού, με τη φράση 
«(κατά τετράμηνα)». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 13 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 15 
των βασικών 
κανονισμών. 

6, Ο Κανονισμός 13 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την ανπκατάσταση στην παράγραφο (7) αυτού, των λέξεων «τριμήνου» (πρώτη γραμμή) 
και «τρίμηνο» (πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις «τετραμήνου» και «τετράμηνο», αντίστοιχα- και 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (14) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (14): 

(14) «Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 
Κανονισμού, μαθητής παραπέμπεται για εξέταση το Σεπτέμβριο, αν κατά το δεύτερο 
τετράμηνο έχει σημειώσει από 21 μέχρι και 25 αδικαιολόγητες απουσίες, των δύο αριθμών 
συμπεριλαμβανομένων, ή σύνολο απουσιών οπό 76-80, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 55 
είναι δικαιολογημένες. Παραμένει δε στάσιμος αν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει 
περισσότερες από 25 αδικαιολόγητες απουσίες ή περισσότερες από 80 δικαιολογημένες ή 
αδικαιολόγητες απουσίες: 

Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος ασκεί λελογισμένη επιείκεια σε ειδίκές περιπτώσεις, 
δεόντως αιτιολογημένες, και αποφασίζει διαφορετικά από ό,τι προβλέπουν οι διατάξεις της 
παραγράφου (14) ανωτέρω, αν τούτο επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον του 
μαθητή». 

7. Ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτόν 
της λέξης «τρίμηνο» στο τέλος της παραγράφου (6) αυτού, με τη λέξη «τετράμηνο». 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 16 
των βασικών 
κανονισμών. 

8. Ο Κανονισμός 16 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση α' ουτόν 
της λέξης «τριμήνου» (δεύτερη γραμμή) της παραγράφου (1) αυτού, με τη λέξη «τετραμήνου». 



2015 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 20 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 21 
των βασικών 
κανονισμών. 

9. Ο Κανονισμός 20 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση ο' αυτόν 
της Λέξης «τριμήνου» (δεύτερη γραμμή) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (14) αυτού, με τη 
λέξη «τετραμήνου». 

10. Ο Κανονισμός 21 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (12} αυτού, της Λέξης «τρίμηνο» (δεύτερη γραμμή), 
με τη Λέξη «τετράμηνο»' και 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 24 
των βασικών 
κανονισμών. 

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (33) αυιού, της Λέξης «τρίμηνο» (τρίτη γραμμή), μί 
τη λέξη «τετράμηνο». 

11. Ο Κανονισμός 24 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτόν 
της λέξης «τρίμηνο», οτο τέλος της παραγράφου (2) αυτού, με τη λέξη «τετράμηνο» 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2016 Κ.Δ.Π. 339/2010 
Αρ. 4443 23.7.2010 

Αριθμός 339 
Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονιομοί 

του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 38 και 40 των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου Νόμων του 2003 έως 2010, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί 
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου 
(Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010}. 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει ίων άρθρων 38 και 40 

Η Διοικούσα Επιτροπή ίου Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες 
198(1) του 2003 που της χορηγούνται από τα άρθρα 36 και 40 των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
74(1) ίου 2005 Νόμων του 2003 έως 2010, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους 
79(1) του 2007 ακόλουθους Κανονισμούς: 

105(1) ίου 2007 
133(1) του 2007 
105(1) του 2008 
108(1) ίου 2008 
114(|)του2008 

6(Ι)του2010. 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί ίου 2010 και θα διαβάζονται 

Επίσημη μαζί με τους περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) 
Εφημερίδα, Κανονισμούς του 2005 έως 2008 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι βασικοί 
Παράρτημα κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι 
Τρίτο (Ι): περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) Κανονισμοί του 

9.12.2005 2005 έως 2010. 
26.10.2007 

7.11.2008. 

Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αρίθμηση της δεύτερης 
Κανονισμού 2 των γραμμής της παραγράφου (2) αυτού ως υποπαραγράφου (α) και την προσθήκη, αμέσως μετά, 
βασικών της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (β): 
κανονισμών. 

«(β) Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.». 



Ε.Ε. Παρ. 111(1} 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2017 Κ.Δ.Π. 340/2010 

Αριθμός 340 
Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που διέπουν το Εμπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώ

αση} (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του 
άρθρου 14 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρί
θηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του 
άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδό
τηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Προοίμιο. 

Επί σοΐ1 Π 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 219, 
14.8.2008, 
0.40. 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 14 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 11 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την απλούστευση των διαδικασιών 
καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 8Β/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 
89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 
91/49Θ/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης 
2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ», 

109(1) του 2001 
82(1) του 2003 

116(i)TOLF 2007 
20(0 του 2009. 

Συνοπτικός 
τίτλος, 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
5.7.2002. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
4 των βασικών 
κανονισμών. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το όρθρο 14 του περ! της 
Υγείας των Ζώων Νόμου, εκδίδει ιούς ακόλουθους Κανονισμούς 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως ot περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Οροι που 
διέπουν το Εμπόριο Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και θα 
διαβάζονται μαζί με τους περ! της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που διέπουν το Εμπόριο 
Πουλερικών και Αυγών για Επώαση) Κανονισμούς του 2002 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικοί Οροι που διέπουν το Εμπόριο Πουλερικών και Αυγών για 
Επώαση) Κανονισμοί του 2002 και 2010. 

2. Η παράγραφος (5) του Κανονισμού 4 των βασικών κανονισμών, τροποποιείται με την προσθήκη, στο 
τέλος αυτής της ακόλουθης νέας πρότασης: 

«Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων με 
το διακριτικό αριθμό έγκρισης τους και θέτει τον κατάλογο αυτό στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών 
και του κοινού.». 



Κ.Δ.Π. 341/2010 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 2018 
Αρ. 4443 23.7.2010 

Αριθμός 341 
Οι περί της Υγείας των Ζώων (Αναγνώριση και Καταγραφή των Αιγοπροβάτων) Κανονισμοί του 2010, οι 

οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 14 του περί της Υγείας των 5£ώων Νόμου, 
αφού κατατέθηκαν ατη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται οτην Επίσημη Εφη
μερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπρο
σώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(f) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμο του όρθρου 14 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L5, 
9.1.2004.0.8· 
L215. 
20.8.2009, σ. 3. 

Επίσημη 
Εφημερίΰα της 
EEL 401, 
30.12.2006, ο. 41-
L 115. 
29.4.2008, σ. 33, 

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

(α) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη 
θέσπιση υυστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 759/2009» 
της Επιτροπής της 19πς Αυγούστου 2009, 

(β) «Απόφαση 2006/968/ΕΚ» της Επιτροπής της 15"ς Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές 
και διαδικασίες για την ηλεκτρονική αναγνώριση των αιγοπροβάτων, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση 2008/377/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης 

Απριλίου 2008, 

109(1) του 2001 
82(1) του 2003 

116(1) του 2007 
20 (Ι) του 2009. 

Το Υπουργικά Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του όρθρου 14 του 
περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Υγείας των Ζώων (Αναγνώριση και 
ιίτλος. Καταγραφή των Αιγοπροβάτων) Κανονισμοί του 2010. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Απόφαση 2006/968/ΕΚ» σημαίνει την Κοινοτική Απόφαση με τίτλο Απόφαση 2006/968/ΕΚ της 
Επιτροπής της 15"ς Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για την ηλεκτρονική 
αναγνώριση των αιγοπροβάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση 
2008/377/ΕΚ της Επιτροπής της 24 Ί ί Απριλίου 2008' 

«ε νδ ο στομαχικό ς βόλος» σημαίνει το βόλο που εγκρίνεται από την Αρμόδια Αρχή και συνάδει με τις 
προδιαγραφές που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 και στην Απόφαση 
2006/968/ΕΚ-

«ενώτιο» σημαίνει το ενώτιο που εγκρίνεται από την Αρμόδια Αρχή και το οποίο συνάδει με τις 
προδιαγραφές που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004' 

«ζώα με ανατομικές ιδιαιτερότητες» σημαίνει τα ζώα που λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων ταυ 
πτερυγίου του αυτιού, καθιστούν αδύνατη την τοποθέτηση ενωτίου, σύμφωνα με την κρίση της 
Αρμόδιας Αρχής-

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004» σημαίνει τον Κοινοτικό Κανονισμό με τίτλο «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ», όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 759/2009 της Επιτροπής της 19Ίς Αυγούστου 2009-

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Υγείας των Ζώων Νόμο-

«σεσημασμένο ζώο» σημαίνει ζώο που φέρει δύο (2) ενώτια με τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης ή ένα 
(1) ενώτιο και ενδοστομαχικό βόλο, τα οποία του χορηγούνται στα πλαίσια του σχεδίου 
αναγνώρισης και καταγραφής ζώων που εφαρμόζεται από την Αρμόδια Αρχή και τα στοιχεία του 
οποίου έχουν καταχωριστεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρείται από αυτή στα 
πλαίσια του ίδιου σχεδίου: 



2019 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
4.2.2005. 

Νοείται ότι, σε περίπτωση ζώου με ανατομικές ιδιαιτερότητες, η μέθοδος σήμανσης ορίζεται 
με απόφασιι της Αρμόδιας Αρχής' 

«σήμα αναγνώρισης» περιλαμβάνει ενώτιο ή ενδοσιομαχικό βόΛο' 

<;φορέας συλλογής και διάθεσης νεκρών ζώων» σημαίνει τον εκάσιοιε εππυχόντα, σε προσφορές 
που προκηρύσσονται από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη συλλογή, τη μεταφορά, την 
επεξεργασία και την τελική διάθεση νεκρών ζώων. 

(2) Οποιοιδήττοτε άλλοι όροι, οι οποίο: χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και οι 
οποίοι δεν τυγχάνουν διαφορετικού καθορισμού σε αυτούς, έχουν την ίδια έννοια ιτου αποδίδεται σε 
αυτούς στο Νόμο, στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 και στην παράγραφο 2 του περί της Υγείας 
των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο Αιγοπροβάτων) Διατάγματος, όπως 
αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

Χορήγηση 
κωδικού 
αναγνώρισης. 

Αδεια λειτουργίας 
εκμετάλλευσης. 

Αλλαγή στοιχείων 
κατόχου 
εκμετάλλευσης. 

Αναστολή 
λειτουργίας 
εκμετάλλευσης. 

Σήμανση ζώων. 

3. Σε κάθε εκμετάλλευση χορηγείται από την Αρμόδια Αρχή κωδικός αναγνώρισης, ο οποίος πρέπει 
να αναγράφεται σε όλες τις αναφορές και τα έγγραφα του κατόχου και ο οποίος αποτελείται από τον 
διψήφιο κωδικό της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ISO 3166 και από αλφαριθμητικό κωδικό 
αποτελούμενο από οκτώ (8) ψηφία. 

4.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004/ΕΚ, κάθε 
πρόσωπο που επιθυμεί την παραχώρηση άδειας λειτουργίας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να 
υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση στην Αρμόδια Αρχή, η οποίο συνοδεύεται από τα ακόλουθα: 

(α) Αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη, στην οποία αναφέρονται-

(ί) η διεύθυνση της εκμετάλλευσης, 
(ϋ) το όνομα και ο αριθμός ταυτότητας του κατόχου, 
(ίϋ) η πλήρης διεύθυνση του κατόχου, 
(ϊν) το τηλέφωνο εργασίας του κατόχου· 

(β) σχεδιάγραμμα των χώρων της εκμετάλλευσης. 

(2) Μετά την παραλαβή της αίτησης, η Αρμόδια Αρχή προβαίνει -

(α) σε επιθεώρηση, για σκοπούς έγκρισης, των εγκαταστάσεων που προορίζονται να 
γίνουν εκμεταλλεύσεις· 

(β) στην παραχώρηση άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης και έκδοση κωδικού 
αναγνώρισης για την εκμετάλλευση· 

(γ) στην καταχώριση αυτής και του κατόχου της στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που 
τηρεί η Αρμόδια Αρχή- και 

(δ) σε γνωστοποίηση της παραχώρησης άδειας λειτουργίας στον κάτοχο. 

Παράρτημα Ι. 

(3) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας (1) κάτοχοι, πρέπει να υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι κάτοχοι της εκμετάλλευσης και οτην οποία 
εξουσιοδοτείται ένας από αυτούς ως εκπρόσωπος τους. 

5. Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης υποχρεούται να αναφέρει στην Αρμόδια Αρχή κάθε αλλαγή της 
διεύθυνσης του ή τυχόν αλλαγή του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης, εντός πέντε (δ) εργάσιμων 
ημερών, 

6.-{1) Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης υποχρεούται να αναφέρει στην Αρμόδια Αρχή την αναστολή της 
λειτουργίας της εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ζώα σε εκμετάλλευση για περίοδο πέραν των τριών (3) 
μηνών, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από υγειονομικούς λόγους, η Αρμόδια Αρχή δύναται να 
αναστείλει την άδεια λειτουργίας της εκμετάλλευσης. Η απόφααη για αναστολή κοινοποιείται στον 
κάτοχο από την Αρμόδια Αρχή. 

7,-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του Αρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004/ΕΚ, η σήμανση 
πρέπει να γίνεται το αργότερο (90) ημέρες από την ημερομηνία γέννησης του ζώου και 
οπωσδήποτε, σε περίπτωση μετακίνησης του ζώου προς άλλη εκμετάλλευση ή προς το σφαγείο, 
πριν αυτό εγκαταλείψει την αρχική εκμετάλλευση. 

(2) Ο κάτοχος υποχρεούται να ειδοποιεί γραπτώς την Αρμόδια Αρχή για τις γεννήσεις ζώων 
τιρος σήμανση πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας των τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τον τύπο του 
Παραρτήματος Ι. 
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Παράρτημα II. 

Μετακινήσεις 
ζώων. 

Μετακίνηση 
ζώων από 
εκμετάλλευση 
σε εκμετάλλευση. 

Παράρτημα 111. 

Μεταφορά ζώων 
για σφαγή. 

Παράρτημα IV. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
4.2.2005. 

(3) Σε περίπτωση που ένας κωδικός οναννώρισης που αναγράφεται σε ενώτιο έχει γίνει 
δυσανάγνωστος ή το ενώτιο έχει αίΓωλεσθεί, α κάτοχος υποχρεούται να το δηλώσει αμέσως, 

συμπληρώνοντας τη δήλωση του Παραρτήματος II και παραδίδοντας την στον πλησιέστερο 
Κτηνιατρικό Σταθμό του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ώστε η Αρμόδιπ Λμχή να προχώρησε! 
σε παραγγελία και αντικατάσταση τους. 

8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση από ή προς οποιαδήποτε εκμετάλλευση, ή η μεταφορά 
σε σφαγείο, ζώων τα οποία δεν είναι δεόντως σεσημασμένα. 

9.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004/ΕΚ, ζώα τα οποία 
μετακινούνται από μία εκμετάλλευση σε άλλη ή πωλούνται ή αγοράζονται για αναπαραγωγικούς 
σκοπούς ή σκοπούς πάχυνσης ή μεταφέρονται σε εκμετάλλευση συλλογής ζώων για σφαγή, 
συνοδεύονται, κατά τη μετακίνηση τους, από ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση η οποία 
συμπληρώνεται σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 111, σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

(2) Το πρωτότυπο και το πρώτο αντίγραφο της πιο πάνω δήλωσης συνοδεύουν τα ζώα στην 
εκμετάλλευση προορισμού. Το δεύτερο αντίγραφο παραδίδεται από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης 
προέλευσης των ζώων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αναχώρηση των ζώων στον 
πλησιέστερο Κτηνιατρικά Σταθμό του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 

(3) Το πρωτότυπο παραδίδεται από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης προορισμού στον 
πλησιέστερο Κτηνιατρικό Σταθμό του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από ϊην ημερομηνία αναχώρησης των ζώων, ενώ το πρώτο αντίγραφο παραμένει σε αυτόν, 
ο οποίος υποχρεούται να το φυλάει για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

(4) Το τρίτο αντίγραφο παραμένει στον κάτοχο της εκμετάλλευσης προέλευσης, ο οποίος 
υποχρεούται να το φυλάει για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

10.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004/ΕΚ, ζώα τα οποία 
μεταφέρονται προς σφαγή πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του κατόχου τους, κατά 
τον πρότυπο του Παραρτήματος IV, η οποία συμπληρώνεται σε τρία (3) αντίγραφα. 

(2) Πα τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, «μεταφέρω προς σφαγή» σημαίνει τη 
μεταφορά ζώων από μια εκμετάλλευση κατευθείαν στο σφαγείο. 

(3} Το πρωτότυπο της πιο πάνω ενυπόγραφης υπεύθυνης δήλωσης παραδίδεται, μαζί με τα 
ζώα, σε εντεταλμένα άτομα του προσωπικού του σφαγείου, τα οποία προβαίνουν πριν την είσοδο 
των ζώων στο σφαγείο, σε έλεγχο της ορθότητας των αναγραφόμενων πληροφοριών, τόσο με 
επιτόπια επιθεώρηση των κωδικών αναγνώρισης των προσκομιζόμενων ζώων όσο και με 
διασταύρωση των στοιχείων με τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα ατη βάση δεδομένων του 
Σχεδίου Αναγνώρισης και Καταγραφής Ζώων του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Στις 
περιπτώσεις ζώων που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις συλλογής ζώων για σφαγή, το 
εντεταλμένο προσωπικό του σφαγείου ελέγχει αν έχει ξεπεραστεί ο μέγιστος χρόνος παραμονής των 
τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με το περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος στο 
Ενδοκοινοτικό Εμπόριο Αιγοπροβάτων) Διάταγμα: 

Νοείται ότι, εάν κατά τη διάρκεια των ελέγχων των εγγράφων διαπιστωθούν λάθη, 
απαγορεύεται η είσοδος των ζώων στο σφαγείο. 

Δήλωση θανάτων 
ζώων, 

(4) Η διεύθυνση του σφαγείου οφείλει να αναφέρει καθημερινά σε ηλεκτρονική μορφή στην 
Αρμόδια Αρχή τους κώδικες αναγνώρισης των ζώων που εισήλθαν και σφάγηκαν τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία. Η πιο πάνω αναφορά, γίνεται με ηλεκτρονικό αρχείο, η μορφή του οποίου καθορίζεται 
με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη καταχώριση του 
περιεχομένου του αρχείου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Σχεδίου Αναγνώρισης και 
Καταγραφής των Ζώων. 

(5) Η διεύθυνση του σφαγείου οφείλει, ύστερα από τη σφαγή των ζώων, να καταστρέφει τα μέσα 
αναγνώρισης των ζώων παρουσία της Αρμόδιας Αρχής και να διατηρεί γραπτά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τα πιο πάνω. 

11 .-(1) Ο κάτοχος οφείλει να δηλώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το θάνατο ζώων στο φορέα 
συλλογής και διάθεσης νεκρών ζώων. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (5), οι θάνατοι ζώων δηλώνονται εγγράφως 
Παράρτημα ν. σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος V σε δύο {?) αντίγραφα, ΐ'Χ ιταράδοοη του πρωτότυπου 

στο φορέα συλλογής και διάθεσης νεκρών ζώων, ο οποίος φορέας υποχρεούται να πιστοποιεί ότι το 
παρέλαβε και να το παραδίδει άμεσα στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 
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Τήρηση στοιχείων. 12. Ο κάτοχος της εκμετάλλευσης τηρεί ανά πάσα στιγμή στοιχεία για το συνολικό αριθμό των 
ζώων που διατηρεί στην εκμετάλλευση του. 

Απαγορευθείς. 13. Απαγορεύεται -

Μέτρα οε 
περίπτωση 
παραβιάσεων. 

(α) η μεταφορά σήματος αναγνώρισης από ένα ζώο ή πτώμα ζώου αε άλλο ζώο-

(β) Π χρησιμοποίηση σήματος αναγνώρισης για σήμανση ζώου, το οποίο έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί για σήμανση άλλου ζώου-

(γ) η παραποίηση οήματος αναγνώρισης· 

(δ) η κατοχή σήματος αναγνώρισης, το οποίο φέρει κωδικό αναγνώρισης ζώου 
ταυτόσημο με κωδικό αναγνώρισης άλλου ζώου που έχει ήδη δοθεί σε οποιοδήποτε 
ζώο της ίδιας εκμετάλλευσης ή άλλης εκμετάλλευσης-

(ε) η παροχή ή η πώληση σήματος αναγνώρισης, το οποίο φέρει κωδικό αναγνώρισης 
ζώου που ανήκε στην ίδια εκμετάλλευση, και η παροχή ή η αγορά σήματος 
αναγνώρισης με κωδικό αναγνώρισης ζώου που ανήκει σε εκμετάλλευση άλλου 
ιδιοκτήτη. 

14.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Νόμου, εφαρμόζονται σε περίπτωση που-

Παράρτημα Ι. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ; L 139, 
30.4.2004, α. 206-
L87, 
31.3.2009,0. 103. 

(α) σε εκμετάλλευση συλλογής ζώων προς σφαγή και εκμετάλλευση πάχυνσης βρεθούν 
ζώα που δε φέρουν καθόλου ενώτια ή ενδοστομαχικό βόλο-

(β) σε εκμετάλλευση αναπαραγωγής και εκτροφής βρεθούν ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των 
τριών (3) μηνών που δε φέρουν καθόλου ενώτια ή ενδοστομαχικό βόλο, και ο 
ιδιοκτήτης τους δεν είχε ειδοποιήσει γραπτώς την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι- ή 

(γ) σε εκμετάλλευση συλλογής ζώων για σφαγή βρεθούν ζώα που δεν ανήκουν στην 
εκμετάλλευαη και δε δικαιολογείται η παρουσία των ζώων με βάση τα έντυπα 
μετακίνησης των ζώων. 

(2) Σε περίπτωση που σε εκμετάλλευση ανευρεθοΰν ζώα που φέρουν μόνο ένα (1) ενώτιο ή μόνο 
ενδοστομαχικό βόλο, ο ιδιοκτήτης οφείλει, μετά την υπόδειξη της Αρμόδιας Αρχής, να προχωρήσει 
πάραυτα στην παραγγελία του δεύτερου ενωτίου. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης παραλείψει να 
προβεί έγκαιρα στην παραγγελία του ενωτίου, επιβάλλεται περιορισμός των μετακινήσεων ζώων 
από και προς την εκμετάλλευση για περίοδο μέχρι έξι (6) μηνών, εκτός εάν τα ζώα, με άδεια της 
Αρμόδιας Αρχής, αποστέλλονται απευθείας για σφαγή. 

(3) Σε περίπτωση ζώων που μετακινούνται σε σφαγείο και δε φέρουν καθόλου ενώτια ή 
ενδοστομαχικό βόλο, με αποτέλεσμα η ταυτότητα τους να μην μπορεί να αναγνωριστεί, τα εν λόγω 
ζώα θανατώνονται ξεχωριστά και χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 
σύμφωνα με το Σημείο 1, Κεφάλαιο 3, Τμήμα 2 του Παραρτήματος Ι του Κοινοτικού Κανονισμού με 
τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ηί 

Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα 
προϊόντα ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 1 1 ^ Μαρτίου 2009. 

(4) Σε περίπτωση μετακίνησης ζώου που φέρει μόνο ένα {1) ενώτιο ή μόνο ενδοστομαχικό βόλο, 
από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση ή σε σφαγείο, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει περιορισμό 
στις μετακινήσεις ζώων από και προς την εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων για περίοδο μέχρι 
έξι (6) μηνών. 

(5) Σε περίπτωση που κάτοχος ζώων -

(α) δεν κοινοποιεί στην Αρμόδια Αρχή τις μετακινήσεις προς και από την εκμετάλλευση 
του, 

(β) δεν κοινοποιεί στην Αρμόδια Αρχή τη γέννηση ή το θάνατο ενός ζώου, ή την απώλεια 
ενωτίου, και 

(γ) κατ' εξακολούθηση Of. συμπληρώνει σο,ιστά τα πιο πάνω έντυπα ή καθυστερώ να rci 
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υττοβάΛει στην Αρμόδια Αρχή, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονίσμών, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επίβάλει 
περιορισμούς οτις μετακινήσεις των ζώων από και προς την εκμεταΑΛευση αυτή για περίοδο μέχρι 
έξι (6) μηνών, εκτός εάν τα ζώα αποστέλλονται άμεσα για σφαγή. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ί 
[Κανονισμοί 7(2) και 14{1)(β)] 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ HUi-QN ΚΑ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 

Δηλώνω υπεύθυνα όπ στην εκμετάλλευση μου με κωοικό αναγνώρισης γεννήθηκαν 
α στα οποία χρειάζεται να γίνει σήμανση. 

Αρνιά 

Ερίφια 

Αρ. Ζώων Μήνας Γέννησης 

Αρνιά 

Ερίφια 

Αρ. Ζώων Μήνας Γέννησης 

Αρνιά 

Ερίφια 

Αρ. Ζώων Μήνας Γέννησης 

Υπογραφή κατόχου ζώων: 

Ονοματεπώνυμο: 

Αριθμός Ταυτότητας: 

Ημερομηνία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
[Κανονίσμός 7 (3)] 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAf ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ] 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΩΤΙΩΝ 

Δηλώνω, υττεύΘυνα ότι, τα Ενώτια οτα πιο κάτω ζώα της εκμετάλλευσης μου με κωδικό αναγνώρισης 

έχουν αττωλεσθεί ή καταστραφεί: 

Α/Α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΩΟΥ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΦΥΛΟ ΦΥΛΗ 

Στοιχεία κατόχου ζώων 

Ονοματεπώνυμο: 

Αριθμός Ταυτότητας: .. 

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 

Στοιχεία παραλήπτη: 

Ονοματεπώνυμο: .... 

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
[Κανονισμός 9 (1)] 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAt ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ 

Α/Α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Κωδικός αναγνώρισης 
ζώαυ 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

Ο ο 
til Ν 

Α/ 
Α 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Κωδικός αναγνώρισης 
ζώου 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

ο Ο 
S-3 
W Ν 

Α/ 
Α 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Κωδικός αναγνώρισης 
ζώου 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

GY 

CY 

GY 

CY 

CY 

CY 

CY 

CY 

ο ο 
a-3 
til Ν 

ΔΗΛΩΕΗ ΠΩΛΗΤΗ 
Δηλώνω, υπεύθυνα, ότι είμαι ο κύτοχσς των πιο πάνω ζώων 
τα οποία θα μεταφερθούν αϊτό την εκμετάλλευση μου με 
κωδικό αναγνώριση ς 

Υπογραφή: 

Ονοματεπώνυμο: 

Αριθμός Ταυτότητας: 

Ημερομηνία: 

Η μεταφορά γίνεται μέσω του .. 

με το όχημα υπ1 αρ. εγγραφής . 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
Δηλώνω, υπεύθυνα, ότι παρέλαβα τα πιο ττάνω ζώα στην 
εκμετάλλευση μου με κωδικό αναγνώρισης 
Υπογραφή: 

Ονοματεπώνυμο: 

Αριθμός Ταυτότητας: 

Ημερομηνία: 

(Ονοματεπώνυμο και αρ. ταυτότητας) 

(Υττογραφή μεταφορέα) 

Αρ. διακίνησης 

Επαρχία 

ΓΙΑ ΕΠΙΕΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Επαρχία .. 

(υπογραφή Κτηνιατρικού Λειτουργού) 

(ονοματεπώνυμο Κτηνιατρικού Λειτουργού) 
Ημερομηνίσ 

(Vet. 3001) 

(υπογραφή Κτηνιατρικού Λειτουργού) 

(ονοματεπώνυμο Κτηνιατρικού Λειτουργού) 

Ημερομηνία , 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
{Κανονισμός 10(1)] 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Oi ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ ΠΡΟΣ ΣΦΑΓΗ 

Α. Δηλώνω υπεύθυνα ότι Είμαι ο κάτοχος των τπο κάτω ζώων, που θα μεταφερθούν για οφαγή από την 
εκμετάλλευση μου με κωδικό αναγνώρισης στο σφαγείο 

Α/Α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
δ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Κωδικός αναγνώρισης 
ζώου 

CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 

II Α/Α 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Κωδικός αναγνώρισης 
ζώου 

CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 

ο ο 
UJ Ν 

Α/Α 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Κωδικός αναγνώρισης 
ζώου 

CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 
CY 

11 

Υπογραφή: 

Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία 

Β. Η μεταφορά στο σφαγείο γίνεται μέσω του 

(Ονοματεπώνυμο και αρ. ταυτότητας) 
με το όχημα υπ'αρ. εγγραφής 

(Υπογραφή μεταφορέα) 
Γ. Η μεταφορά των ζώων γίνεται για λογαριασμό του 

{Ονοματεπώνυμο και αρ. ταυτότητας) 
Υπογραφή εμπόρου: 

Δ. Ημερ. παραλαβής: Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου σφαγείου: 

Έγινε έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων της δήλωσης: 
(Ονοματεπώνυμο εΛεγκτή σφαγείου και υπογραφή) 

(Vet. 3002} 



2026 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
[Κανονισμός 11(2)] 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ {ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Δηλώνω, υπεύθυνα, ότι τα πιο κάτω ζώα της εκμετάλλευσης μου με κωδικό αναγνώριαης 
πέθαναν: 

Α/Α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Κωδικός αναγνώρισης 
ζώου 

Είδος 
ζώου 

Φύλο Φυλή Ημερομηνία 
θανάτου 

Στοιχεία κατόχου ζώων: Στοιχεία παραλήπτη, εκ μέρους του φορέα συλλογής 
και διάθεσης νεκρών ζώων: 

Υπογραφή: .'. Υπογραφή: 

Ονοματεπώνυμο: Ονοματεπώνυμο:.... 

Ημερομηνία: Αριθμός Ταυτότητας: 

Ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης: 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2027 Κ.Δ.Π. 342/2010 

Αριθμός 342 
Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος Διακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπιτοειδών Προέ

λευσης Τρίτων Χωρών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβού
λιο, δυνάμει του άρθρου 14 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπρο
σώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται 
με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΠΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 14 

Προοίμιο. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
EE.:L219, 
14.8.2008, 
ο. 40. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 7 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«ΟδηγΙα 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15πς Ιουλίου 2008, για την απλούστευση των διαδικασιών 
καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 
89/556/ΕΟΚ. 90Μ26/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ. 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ. 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 
91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 20Ό0/75/ΕΚ, της απόφασης 
2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ». 

109(1) του 2001 
82(1) του 2003 

116(1) του 2007 
20(t) του 2009. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(!): 
31.5.2002. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 2 των 
βασικών 
κανόνι α μ ών. 

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 8 των 
βασικών 
κανονισμών. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 14 του περί 
της Υγείας των Ζώων Νόμου, Εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος 
Διακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2010 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος 
Διακίνησης Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισμούς του 2002 (οι 
οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες 
Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος Διακίνησης 
Ιπποειδών και Εισαγωγής Ιπποειδών Προέλευσης Τρίτων Χωρών) Κανονισμοί του 2002 και 2010. 

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτόν, του 
ορισμού του όρου «εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

Επίσημη 
Εφημερίδα. 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
24.3.2005 
28.3.2008. 

«εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο "κέντρο 
συγκέντρωσης" από το περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο 
(Υγειονομικοί Οροι που διέπουν το Εμπόριο Βοοειδών και Χοίρων) Διάταγμα, όπως αυτό 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-». 

3. Ο Κανονισμός 8 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

(β) 

«(1) Τα ιπποειδή πρέπει να οδηγούνται, το συντομότερο δυνατό, από την 
εκμετάλλευση προέλευσης, είτε κατευθείαν είτε μέσω εγκεκριμένης αγοράς ή 
εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης, στον τόπο προορισμού, με οχήματα ή 
εμπορευματοκιβώτια, τα οποία καθαρίζονται και απολυμαίνονται με απολυμαντικό, 
τουλάχιστον μετά από κάθε μεταφορά.»- και 

με την αντικατάσταση της παραγράφου (4) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (4): 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 3, 
5.1.2005,0. 1. 

«(4) Οι παράγραφοι (1), (2) και (3) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22°ζ Δεκεμβρίου 2004, για την 
προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1255/97.». 



Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2028 Κ.Δ.Π. 343/2010 
Αρ. 4443 23.7.2010 

Αριθμός 343 
Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 Κανονισμοί του 2004 (Καταργητικοί) Κανονισμοί 

του 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Εφαρμογής Κοι
νοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) 
του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιο
δότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 μέχρι 3(f) του 2010). 

Ο/ΒΕϊΜ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜί'-Α ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! 
ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 7 

149 (Ι) του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 7 του περί της 
Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς: 

Συνοπτικός -\. ο ι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
τ ' τΑ°ί· 21/2004 Κανονισμοί του 2004 (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2010. 

Κατάργηση. 2. Οι περί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 Κανονισμοί του 2004 καταργούνται, 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρ!το(Ι); 
30.4.2004. 



Ε.Ε. Παρ. 11ί{1) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2029 Κ.Δ.Π. 344/2010 

Αριθμός 344 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΝΟΜΟϊ 
ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 1971 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 

Επειδή είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των διεθνών και κοινοτικών υποχρεώσεων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που πηγάζουν από το ψήφισμα 1907 (2009) του Συμβουλίου 

Επίσημη Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την Απόφααη 2010/127/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 2 Μαρτίου 2010, όπως απαγορευθεί η μεταφορά από κυπριακά πλοία 
ΕΕ: L 51, κάθε είδους στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων στην Ερυθραία. 
3.3.2010. 

Γ Γ αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό δυνάμει 
του άρθρου 3 των περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευσις Μεταφορών) Νόμων του 1966 και 

26του 1966 1971,εκδίδατοτταρόν Διάταγμα: 
53 του 1971. 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφοράς 

Οπλων και Συναφούς Υλικού προς την Ερυθραία) Διάταγμα του 2010. 

2. Στο παρόν Διάταγμα:-

«Επιτροπή Κυρώσεων» σημαίνει την Επιτροπή Κυρώσεων που συστάθηκε δυνάμει του 
Ψηφίσματος 751 (1992) και η σύσταση της οποίας παρατάθηκε με το Ψήφισμα 1844(2008) 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

3. Απαγορεύεται η μεταφορά από κυπριακά πλοία οπλισμού και κάθε είδους συναφούς υλικού, 
συμπεριλαμβανομένων των όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και 
εξοπλισμού, του παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών τους, καθώς επίσης και η 
μεταφορά τεχνικής ή άλλης βοήθειας αχετικά με στρατιωτικές δραστηριότητες, προς την 
Ερυθραία και στα πρόσωπα ή οντότητες που κατονομάζει κατά καιρούς η Επιτροπή 
Κυρώσεων, περιλαμβανομένων την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κυβερνητικές και 
παρακρατικές οντότητες της Ερυθραίας. 

Ερμηνεία. 

Απαγόρευση 
μεταφοράς από 
Κυπριακά πλοία 
όπλων και 
στρατιωτικού 
εξοπλισμού. 

Έγινε στις 14 Ιουλίου, 2010. 



Ε.Ε. Παρ. !ΙΙ(ί) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

Αριθμός 345 

2030 Κ.Δ.Π. 345/2010 

Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ: 
L48, 13.2.2Q0B, 
ΕΕ: L51, 2.3.2010. 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟίΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 1971 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 
Επειδή είναι αναγκαίο όπως, γιο την εκτέλεση διεθνών και κοινοτικών υποχρεώσεων που 

πηγάζουν από το Ψήφισμα 1903 {2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
κοι την Κοινή Θέοη 2008/109/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης 

Φεβρουαρίου 2008 όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 20107129/ΚΕΠΠΠΑ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ς Μαρτίου 2010, υιοθετηθεί Διάταγμα που να 
απαγορεύει τη μεταφορά από κυπριακά πλοία όπλων και συναφούς υλικού προς τη Λιβερία. 

26 του 1966 
53 του 1971. 
Συνοπτικός τίτλος. 

Ερμηνεία 

Απαγόρευση 
μεταφοράς από 
Κυπριακά πλοία 
όπλων και 
συναφούς υλικού. 

Εξαιρέσεις. 

Κατάργηση 
Κ.Δ.Π. 359/2006. 

Γι' αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό 
δυνάμει του άρθρου 3 των περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευσις Μεταφορών) Νόμων του 
1966 και 1971, εκδίδει το παρόν Διάταγμα: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση 
Μεταφοράς Όπλων και Συναφούς Υλικού προς τη Λιβερία) Διάταγμα του 2010. 

2. Στο παρόν Διάταγμα: -

«Επιτροπή Κυρώσεων» σημαίνει την Επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 
21 του Ψηφίσματος 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 

3. Απαγορεύεται η μεταφορά από κυπριακά πλοία όπλων και συναφούς υλικού σε 
οποιοδήποτε άτομο ή μη κυβερνητική οντότητα δρα στο έδαφος της Λιβερίας. 

4. (1) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά: 
(α) οπλισμού και συναφούς υλικού, καθώς και τεχνικής εκπαίδευσης και βοήθειας που 

προορίζονται αποκλειστικό για τη στήριξη της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη 
Λιβερία ή τη χρησιμοποίηση τους από αυτή, 

(β) προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και 
των στρατιωτικών κρανών που εξάγονται προσωρινά στη Λιβερία από το 
προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, από αντιπροσώπους των μέσων ενημέρωσης 
και από μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και του σχετικού 
προσωπικού, αποκλειστικά γα προσωπική τους χρήση. 

(γ) άλλου μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για 
ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση καθώς και της συναφούς βοήθειας και 
εκπαίδευσης, εφόσον έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως στην Επιτροπή Κυρώσεων. 

(2) Η μεταφορά οπλισμού και συναφούς υλικού που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (α) 
και (γ) πιο πάνω υπόκεινται σε προηγούμενη άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αρχή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(3) Κάθε αποστολή οπλισμού και συναφούς υλικού στην κυβέρνηση της Λιβερίας πλην των 
όσων αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (1) τους παρόντος 
άρθρου, προϋποθέτει την εκ των προτέρων ενημέρωση της Επιτροπής Κυρώσεων με 
σχετική κοινοποίηση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Στις εν λόγω κοινοποιήσεις 
περιλαμβάνονται όλες οι συναφείς πληροφορίες τις οποίες ο πλοιοκτήτης κυπριακού 
πλοίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή περιλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, το είδος κσι την ποσότητα των όπλων και πυρομαχικών που θα παραδοθούν, 
τον τελικό χρήστη, την προτεινόμενη ημερομηνία παράδοσης και το δρομολόγιο των 
φορτίων. 

5. Με το παρόν Διάταγμα καταργείται το δυνάμει του άρθρου 3 των περί Κυπριακών Πλοίων 
(Απαγόρευσις Μεταφορών) Νόμου του 1966 και 1971 εκδοθέν Διάταγμα του 2006 (Κ.Δ.Π. 
359/2006). 

Έγινε στις 14 ίουλίου, 2010. 



Ε.Ε. Παρ. 111(f) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

Αριθμός 346 

2031 Κ.Δ.Π. 346/2010 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΟίΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ!! ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1966 ΚΑί 1971 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L213, 
8.8.2008. 
E.E.:L61, 
28.2.2007. 
Ε.Ε.: L103, 
20.04.2007. 
Ε.Ε.: L300, 
11.11.2008. 
Ε.Ε.: L330, 
16.12.2009. 

26 του 1966 
53 του 1971. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Διάταγμα δυνάμει του όρθρου 3 
Επειδή είναι αναγκαίο όπως, για εκτέλεση κοινοτικών υποχρεώσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από την Κοϊνή θέση 2008/652/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7^ Αυγούστου 2008 ψα την τροποποίηση 
της Κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ, και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007 του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19πς Απριλίου 2007 όπως τροποποιήθηκε με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1110/2008 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2009, οχετικά με 
τα περιοριστικά μέτρα κατά του ίράν, τροποποιηθούν τα απαγορευτικά μέτρα 
μεταφοράς προς και από το Ιράν, 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από 
το άρθρο 3 των περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευσις Μεταφορών) Νόμων του 1966 
και 1971, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση 
Μεταφοράς Συγκεκριμένων Ειδών, Υλικών, Εξοπλιομού, Αγαθών και Τεχνολογίας 
προς και από το Ιράν) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2010. 

Ερμηνεία. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
22.6.2007. 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L134, 
29.5.2009. 
Τροποποίηση 
της διάταξης 2 
του βασικού 
διατάγματος. 

2. Στο παρόν Διάταγμα: 

α) Ο όρος «βασικό διάταγμα» σημαίνε* το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση 
Μεταφοράς Συγκεκριμένων Ειδών, Υλικών, Εξοπλισμού, Αγαθών κα! Τεχνολογίας 
προς και από το Ιράν) Διάταγμα του 2007. 

β) «Κανονισμός (ΕΚ) 428/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του 
Συμβουλίου, της 5Ίς ΜαΤου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των 
εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της δίαμετακόμισης ειδών διπλής 
χρήσης-

3. (1) Η διάταξη 2(1) του βασικού διατάγματος τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την διαγραφή της τελείας στην υποπαράγραφο (β) αυτής και την προσθήκη 
αμέσως μετά των ακολούθων: 

«ή στην επιδίωξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς για τους οποίους ο Διεθνής 
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους 
έχει εντοπίσει ως σημαντικούς.» 

(β) Με την προσθήκη μετά την υποπαράγραφο (β) της ακόλουθης πρόνοιας: 

«Νοείται ότι για τη μεταφορά τέτοιων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και 
τεχνολογίας, απαιτείται προηγούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας, σύμφωνο με τους κανόνες 
του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 428/2009.·· 

Έγινε στις 14 Ιουλίου, 2010. 



Ε.Ε. Παρ. 1H(I) 
Αρ. 4443 23.7.2010 
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Αριθμός 347 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟί ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 198, 
σ. 41. 
L67, 
σ. 9. 

{Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 45Α) 
Διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Για σκοπούς συμμόρφωσης με την απόφαση 2006/502/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
11ης Μαΐου 2006, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, 
αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά (κοινοποιηθείσα υπό 
τον αριθμό Ε{2006) 1887 και τον αριθμό Ε(2006) 1887 COR}, όπως τελευταία τροποποιήθηκε 
με την απόφαση 2010/157/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2010, για την 
παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ. 

41(1) του 2004 
85(1) του 2009 
22(1) του 2010. 

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του 
χορηγούνται από το άρθρο 45Α των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων του 
2004 έως 2010, εκδίδει το παρόν Διάταγμα: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων 
(Διάθεση στην Αγορά Αναπτήρων Ασφαλή για τα Παιδιά και Απαγόρευση της Διάθεσης Φαντεζί 
Αναπτήρων) Διάταγμα του 2010. 

Ερμηνεία. 2.- (1) Στο παρόν διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια — 
«αναπτήρας» σημαίνει τη χειροκίνητη συσκευή παραγωγής φλόγας που καταναλώνει 
καύσιμο και είναι κατασκευασμένος με εσωτερικό σύστημα παροχής καυσίμου, είτε 
προορίζεται να επαναγεμιστεί είτε όχι, η οποία, χρησιμοποιείται κατά κανόνα, για την 
ηθελημένη ανάφλεξη ιδίως τσιγάρου, πούρου και πίπας και προβλέπεται επίσης ότι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάφλεξη υλικών όπως χαρτί, φιτίλια, κεριά και 
φανάρια· 
«αναπτήρας ασφαλής για τα παιδιά» σημαίνει τον αναπτήρα που έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί, υπό κανονικές ή εύλογα 
αναμενόμενες συνθήκες χρήσης, να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 51 
μηνών λόγω, π.χ., της δύναμης που απαιτείται για τα χειρισμό του, λόγω του 
σχεδιασμού του ή της προστασίας του μηχανισμού ανάφλεξης του ή λόγω της 
περιπλοκότητας ή του αριθμού των ενεργειών που απαιτεί η ανάφλεξη ταυ. 
Λογίζονται ως ασφαλείς για τα παιδιά 
(ί) οι αναπτήρες που συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα μεταφοράς του 

ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13869:2002, εφόσον πρόκειται για προδιαγραφές 
άλλες από εκείνες των παραγράφων 3.1, 3.4 και 5.2.3 του προτύπου· 

(ίί) οι αναπτήρες που συμμορφώνονται με τους οικείους κανόνες των χωρών 
εκτός ΕΕ, στις οποίες ισχύουν απαιτήσεις για την ασφάλεια των παιδιών 
ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται με το παρόν διάταγμα' 

«δοκιμή ασφάλειας για τα παιδιά» σημαίνει τη συστηματική δοκιμή της ασφάλειας για 
τα παιδιά που παρέχει το εκάστοτε μοντέλο αναπτήρα, επί δείγματος των υπό εξέταση 
αναπτήρων, ιδίως οι δοκιμές που διενεργούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα για τη 
μεταφορά του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13869:2002, εφόσον πρόκειται για 
προδιαγραφές άλλες από εκείνες που ορίζονται στις παραγράφους 3.1, 3.4, και 5.2.3 
του προτύπου ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις δοκιμής των συναφών διατάξεων χωρών 
εκτός ΕΕ, όπου ισχύουν απαιτήσεις ασφάλειας για τα παιδιά ισοδύναμες με εκείνες 
που Θεσπίζονται με το παρόν διάταγμα-

«μοντέλο αναπτήρα» σημαίνει τον αναπτήρα από τον ίδιο παραγωγό, ο οποίος δεν 
διαφέρει στο σχεδιασμό ή σε άλλα χαρακτηριστικό κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορεί 
να επηρεάσει την ασφάλεια των παιδιών 
«φαντεζί αναπτήρας» νοείται οποιοσδήποτε αναπτήρας εμπίπτει στην προδιαγραφή 
3.2 του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ13869:2002' 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται 
ειδικά σε αυτό, έχουν την έννοια που αποδίδει σιους όρους αυτούς το άρθρο 2 των περί της 
Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων του 2004 έως 2010. 

Διάθεση στην 3. (α) Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά μόνο-
ανορα. (j) αναπτήρων που είναι ασφαλείς για τα παιδιά-

(ϋ) τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β), επαναγεμιζόμενων 
αναπτήρων, για τους οποίους οι παραγωγοί παρέχουν, κατόπιν σχετικού 
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αιτήματος, στην αρμόδια αρχή τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν ότι ο! 
αναπτήρες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά κατά 
τρόπο που εξασφαλίζει συνεχή αναμενόμενη ασφαλή χρήση για τουλάχιστον 
πενταετή διάρκεια ζωής, εφόσον επιδιορθωθούν, αν χρειαστεί, και οι οποίοι 
πληρούν ιδίως όλες τις ακόλουθες απαιτηθείς: 

συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση από τον παραγωγό για τουλάχιστον δύο έτη για 
κάθε αναπτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες 

Επίσημη πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών-
Ρ J . j 171 " μπορούν να επιδιορθωθούν και να επαναγεμιστούν με ασφάλεια καθ' όλη τη 

διάρκεια ζωής τους, και διαθέτουν, ιδίως, επιδιορθώσιμο μηχανισμό ανάφλεξης· 
' ' ' - τα μέρη που δεν είναι αναλώσιμα αλλά είναι πιθανόν να φθαρούν ή να πάψουν να 

σ-12. λειτουργούν σε συνθήκες συνεχούς χρήσης μετά την περίοδο εγγύησης, μπορούν 
να αντικατασταθούν ή να επιδιορθωθούν από εξουσιοδοτημένο ή ειδικευμένο 
κέντρο παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση, με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(Ρ) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά φαντεζί αναπτήρων. 

Ειδικές 4. (α) Η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους παραγωγούς, ως προϋπόθεση για τη διάθεση των 
Απαιτήσεις. αναπτήρων στην αγορά, τα ακόλουθα: 

(ί) να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος στην αρμόδια 
αρχή, έκθεση σχετικά με τη δοκιμή της ασφάλειας για τα παιδιά σε κάθε 
μοντέλο αναπτήρα με δείγματα των αναπτήρων του μοντέλου που έχει 
δοκιμαστεί, η οποία να πιστοποιεί ότι το μοντέλο αναπτήρα που διατίθεται 
στην αγορά είναι ασφαλές για τα παιδιά· 

(ϋ) να βεβαιώνουν, κατόπιν αιτήματος στην αρμόδια αρχή, ότι όλοι οι αναπτήρες 
κάθε παρτίδας που διατίθεται στην αγορά συμμορφώνονται προς το μοντέλο 
που έχει δοκιμαστεί, και να παρέχει, κατόπιν αιτήματος στις αρχές το υλικό 
τεκμηρίωσης σχετικά με το πρόγραμμα δοκιμών και ελέγχου που συνοδεύουν 
την εν λόγω βεβαίωση' 

(ίίί) να παρακολουθούν συνεχώς τη συμμόρφωση των αναπτήρων που 
κατασκευάζονται με τις τεχνικές λύσεις που εγκρίνονται με γνώμονα την 
ασφάλεια των παιδιών, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους δοκιμής, κσι 
να έχουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής τα μητρώα κατασκευής που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι όλοι οι αναπτήρες που κατασκευάστηκαν 
συμφωνούν προς το μοντέλο που έχει δοκιμαστεί· 

(ίν) να τηρούν και να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος της και 
αμελλητί, νέα έκθεση σχετικά με τη δοκιμή της ασφάλειας για τα παιδιά σε 
περίπτωση που γίνουν τυχόν αλλαγές σε μοντέλο αναπτήρα οι οποίες 
ενδέχεται να αλλοιώνουν την ικανότητα του μοντέλου να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, 

(β) Οι διανομείς πρέπει να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος στην 
αρμόδια αρχή το υλικό τεκμηρίωσης που απαιτείται για την ταυτοποίηση οποιουδήποτε 
προσώπου από το οποίο προμηθεύτηκαν τους αναπτήρες τους οποίους διαθέτουν 
στην αγορά, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον εντοπισμό του παραγωγού των 
αναπτήρων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, 

(γ) Οι αναπτήρες για τους οποίους οι παραγωγοί και οι διανομείς δεν παρέχουν τα 
έγγραφα που αναφέρονται στις παραπάνω υποπαραγράφους (α) και (β) εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια αρχή αποσύρονται από την αγορά. 

Έκθεση σχετικά με 5.-(1) Οι εκθέσεις σχετικά με τη δοκιμή ασφάλειας για τα παιδιά που αναφέρονται στην 
τη δοκιμή παράγραφο (4) περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα: 
ασφάλειας. ^ τ ο ουομα, τη διεύθυνση και τον κύριο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

κατασκευαστή, οπουδήποτε είναι εγκατεστημένος, και του εισαγωγέα, εάν σι αναπτήρες 
εισάγονται· 

(β) πλήρη περιγραφή του αναπτήρα, όπως μέγεθος, σχήμα, βάρος, καύσιμο, 
χωρητικότητα σε καύσιμο, μηχανισμός ανάφλεξης, μηχανισμοί ασφαλείας για τα παιδιά, 
σχεδιασμός, τεχνικές λύσεις και άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν τον αναπτήρα 
ασφαλή για τα παιδιά σύμφωνα με τους ορισμούς και τις απαιτήσεις του παρόντος 
διατάγματος. Ειδικότερα, η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει Λεπτομερή περιγραφή όλων 
των διαστάσεων, των προδιαγραφών δύναμης ή άλλα χαρακτηριστικά που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια του αναπτήρα για τα παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων των ανοχών που δίνει ο κατασκευαστής για κάθε 
χαρακτηριστικό 
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(γ) λεπτομερή περιγραφή των δοκιμών κα* των αποτελεσμάτων τους, τις ημερομηνίες των 
δοκιμών, την τοποθεσία διεξαγωγής τους, τα στοιχεία του φορέα που διενήργησε τις 
δοκιμές και αναλυτικά στοιχεία για τα προσόντα και την ικανότητα ταυ εν λόγω φορέα 
για τη διενέργεια των σχετικών δοκιμών 

(δ) τα στοίχεία του τόπου όπου κατασκευάζονται η κατασκευάστηκαν οι αναπτήρες-
(ε) τον τόπο όπου τηρείται το υλικό τεκμηρίωσης που απαιτείται δυνάμει του παρόντος 

διατάγματος· 
(στ) στοιχεία της διαπίστευσης ή της αναγνώρισης του φορέα δοκιμής. 

(2) Οι εκβέσεις σχετικά με τη δοκιμή ασφάλειας για τα παιδιά που αναφέρονται στην παράγραφο 
(4) καταρτίζονται: 

(α) είτε από φορείς δοκιμής διαπιστευμένους, καθώς πληρούν τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC17025:2005 -Γενικές απαιτήσεις για την 
ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακρίβωσης», από μέλος της διεθνούς 
ένωσης διαπίστευσης εργαστηρίων (ILAC) για τη διενέργεια δοκιμών σε αναπτήρες 
σχετικά με το κατά πόσον είναι ασφαλείς γ*α τα παιδιά ή αναγνωρισμένους με άλλο 
τρόπο προς το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους· 

(β) είτε από φορείς δοκιμής των οποίων οι εκθέσεις σχετικά με τη δοκιμή της ασφάλειας για 
τα παιδιά γίνονται δεκτές από μία από τις χώρες όπου ισχύουν απαιτήσεις περί 
ασφάλειας των παιδιών ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται από το παρόν 
διάταγμα. 

Εξαίρεση 4. Η απαγόρευση που αναφέρεται στο άρθρο 28 εδάφιο (2) των περί της Γενικής Ασφάλειας των 
απαγόρευσης. Προϊόντων Νόμων του 2004 έως 2010 δεν εφαρμόζεται. 

Περίοδος 5. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται έως τις 11 Μαίου 2011. 
εφαρμογής. 

Έναρξη ισχύος. 6. Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 
Υπουργός Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού 



Ε.Ε. Παρ. ΕΙΙ(!) 
Αρ. 4443 23.7.2010 

2035 Κ.Δ.Π. 348/2010 

Αριθμός 348 

Ο περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2009 

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ73-2009-01 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Παράγραφος 1 
Παράγραφος 2 
Παράγραφος 3 

ΜΕΡΟΣ II 
Παράγραφος 4 
Παράγραφος 5 

ΜΕΡΟΣ 111 
Παράγραφος 6 

ΜΕΡΟΣ V 
Παράγραφος 7 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Συνοπτικός τίτλος 
Ερμηνεία 
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
Τέλη γία υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων 
Καταβαλλόμενες συνδρομές 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Γλώσσα υττοβοΛής αιτήσεων 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Έναρξη ισχύος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Πρώτο 
Δεύτερο 

Τέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Συνδρομές Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 56 
του περί της ώομής, των Αρμοδιοτήτων, των Εξουσιών, της Οργάνωσης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2009, εκδίδει 
την ακόλουθη Οδηγία: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 
τίτλος 

Ερμηνεία 

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τους Οργανισμούς 
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 

2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια: 

73{Ι)/2009 

«αιτητής εγγραφής» σημαίνει τον ΟΑΠΙ που υποβάλλει αίτηση εγγραφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού' 

«αιτητής πιστοποίησης» σημαίνει τον ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που υποβάλλει 
αίτηση πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Κανονισμού' 

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4(1) του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
Νόμου του 2009-

2001/527/ΕΚ 
2009/77/ΕΚ 

«ΕΡΑΑΚΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των 
Αγορών Κινητών Αξιών, που συστάθηκε με την απόφαση 2001/527/ΕΚ και η 
οποία στη συνέχεια καταργήθηκε και αντικαταστήθηκε από την απόφαση 
2009/77/ΕΚ· 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 302, 
17.11.2009, σ.1. 

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16πς Σεπτεμβρίου 2009 
για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας1 

«Κυπριακός Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας» ή 
«ΚΟΑΠΙ» σημαίνει τον ΟΑΠΙ, ο οποίος έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και 
εγγραφεί κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό' 

144(Ι)/2007 
106(1)2009 

«κράτος μέλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό οπό το άρθρο 
2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει' 

«κύκλος εργασιών» σημαίνει όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τις συναφείς 
υπηρεσίες του ΚΟΑΠΙ ή ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που πιστοποιήθηκε στη 
Δημοκρατία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού1 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο του 
2009, ως εκάστοτε ισχύει· 

«Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας» ή «ΟΑΠΙ» έχει την 
έννοια που αποδίδεται οτον όρο αυτό από το άρθρο 3 του Κανονισμού' 

«τρίτη χώρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 
του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 



2037 

Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει 

Οροι που χρησιμοποιούντα) στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο ή στον 
Κανονισμό. 

Σκοπός και 
πεδίο 
εφαρμογής 

Οπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' 
εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 

(1) Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με την εγγραφή, 
πιστοποίηση και εποπτεία των προσώπων που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο 2, 

(2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται αε: 
(α) αιτητές εγγραφής, 
β) ΚΟΑΠΙ, 
(γ) αιτητές πιστοποίησης, 
(δ) ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που πιστοποιήθηκαν στη Δημοκρατία κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Τέλη για υποβολή 4. 
αιτήσεων και 
γνωστοποιήσεων 
Πρώτο 
Παράρτημα 

Πρώτο 
Παράρτημα 

Πρώτο 
Παράρτημα 

Πρώτο 
Παράρτημα 

Καταβαλλόμενες 
συνδρομές 
Δεύτερο 
Παράρτημα 

(1) Τα πρόσωπα της παραγράφου 3(2) καταβάλλουν. στην Επιτροπή, 
τέλη ως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα. 

(2) Τα τέλη των παραγράφων 1, 5 και 6 του Πρώτου Παραρτήματος, 
καταβάλλονται, στην Επιτροπή, εντός δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παραλαμβάνει τα αντίγραφα 
των αιτήσεων εγγραφής ή πιστοποίησης από την ΕΡΑΑΚΑ, ως ορίζει 
το άρθρο 15 του Κανονισμού. 

(3) Τα τέλη των παραγράφων 2, 3, 4 και 7 του Πρώτου Παραρτήματος, 
καταβάλλονται, στην Επιτροπή με την υποβολή των σχετικών 
αιτήσεων ή γνωστοποιήσεων. 

(4) Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών του Πρώτου Παραρτήματος, οι 
αιτήσεις ή γνωστοποιήσεις θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στην 
Επιτροπή. 

(1) Τα πρόσωπα της παραγράφου 3(2)(β) και (δ) καταβάλλουν ετήσιες 
συνδρομές στην Επιτροπή, ως αυτές καθορίζονται στο Δεύτερο 
Παράρτημα. 

(2) Η πρώτη καταβαλλόμενη ετήσια συνδρομή υπολογίζεται κατ' αναλογία 
της περιόδου του έτους που έχουν εγγραφεί ή πιστοποιηθεί τα 
πρόσωπα της υποπαραγράφου (1). Ειδικότερα, κατά τον υπολογισμό 
της συνδρομής, λαμβάνεται υπόψη ο μήνας εντός του οποίου τα 
πρόσωπα της υποπαραγράφου (1) έχουν εγγραφεί ή πιστοποιηθεί και 
όχι η ημέρα εγγραφής ή πιστοποίησης τους. 

(3) Οι συνδρομές της υποπαραγράφου (1) καταβάλλονται εντός τεσσάρων 
(4) μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, παράλληλα με την 
υποβολή του Εντύπου 73-01-01. 
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ΜΕΡΟΣ ill 
ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Τα πρόσωπα της παραγράφου 3(2)(α) και (γ) υποβάΛΑουν αίτηση 
εγγραφής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού, ή οίτηση 
πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού, στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα και επιπρόσθετα σε γλώσσα που 
συνηθίζεται στο χώρο των διεθνών οικονομικών. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποτελεί το μοναδικό μέλος σε σώμα 
αρμόδιων αρχών, που συγκροτείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 
του Κανονισμού, ο αιτητής εγγραφής ή αιτητής πιστοποίησης 
υποβάλλει την αίτηση εγγραφής ή πιστοποίησης, αντίστοιχα, στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Έναρξη ισχύος 7. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας. 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Τέλη 

(παράγραφος 4) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

-τ 
Ι • 

Σχετικό άρθρο του Κανονισυού 

Άρθρο 5 - Αίτηση πιστοποίησης ΟΑΠΙ τρίτης 
χώρας 

Αρθρο 5 - Αίτηση εξαίρεσης ΟΑΠΙ τρίτης χώρας 
που πιστοποιήθηκε στη Δημοκρατία από την 
υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος Ι, Ενότητα Α και του άρθρου 7(4) 
του Κανονισμού 

Άρθρο 5 - Αίτηση εξαίρεσης ΟΑΠΙ τρίτης χώρας 
που πιστοποιήθηκε στη Δημοκρατία από την 
απαίτηση φυσικής παρουσίας στην Κοινότητα 

Αρθρο 6(3) - Αίτηση εξαίρεσης ΚΟΑΠΙ από την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων του Παραρτήματος 
Ι, Ενότητα Α, σημεία 2, 5 και 6 και του άρθρου 
7(4) του Κανονισμού 

Άρθρο 15 - Αίτηση εγγραφής για μη μέλος 
ομίλου ΟΑΠΙ 

Αρθρο 15(2) - Αίτηση εγγραφής για μέλος 
ομίλου ΟΑΠΙ 

Πα κάθε πιστό αντίγραφο (true copy) που 
εκδίδεται από την Επιτροπή 

Καταβληθέν τέλος 

Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ 

Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ 

Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ 

Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ 

Είκοοι χιλιάδες (20.000) ευρώ + 
πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε συναφή 
υπηρεσία (anciflary service) + πέντε 
χιλιάδες (5000) ευρώ για 
προσυπογράφηση (endorsement) 

Σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ + 
πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε συναφή 
υπηρεσία (ancillary service) + πέντε 
χιλιάδες (5000) ευρώ για 
προσυπογράφηση (endorsement) 

Είκοσι (20) ευρώ 

Γλώσσα 6. (1) 
υποβολής 
αιτήσεων 
Άρθρο 15(3) 
Κανονισμού 

(2) 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ετήσιες Συνδρομές 

(παράγραφος 5) 

1. ΚΟΑΠί, ή ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που πιστοποιήθηκε στη Δημοκρατία δυνάμει του Κανονισμού, 
καταβάΛλει ετήσια συνδρομή, η οποία είναι το γινόμενο του κύκλου εργασιών του. βάσει των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους, επί το ποσοστό 0.5%, τηρουμένων των 
διατάξεων των παραγράφων (2) και (3). 

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή-

α) αποτελεί το μοναδικό μέλος σε σώμα αρμόδιων αρχών, που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 29 
του Κανονισμού, ως ελάχιστη καταβολή συνδρομής ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων (ΊΟ.000) 
ευρώ, 

β) συμμετέχει σε σώμα αρμόδιων αρχών που αποτελείται από περισσότερες από μία αρμόδιες 
αρχές, ως ελάχιστη καταβολή συνδρομής ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, 

3. Ως μέγιστη καταβολή συνδρομής ορίζεται το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ. 

Τυπώθηκε οτο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίοημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1.71 το καθένα 
Ετήοια συνδρομή; €68.00 

http://www.mof.gov.cy/gpo

