
Ν. 4(ί)/2011 

Αριθμό  4270 Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011 29 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφη-
μερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  4(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. Πα σκοπού  εναρμόνιση  με την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο -

Επ ίσημη 
Εφημερίδα 
τη Ε.Ε.: 
L44, 20.2.2008, 
σ, 11. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα 
τη Ε.Ε.: 
L14, 20.1.2009, 
σ. 7. 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

95(|) του 2000 
93(1) του 2002 
27(i) του 2003 

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

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

«Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, τη  12Γ  Φεβρουαρίου 2008, για την 
τροποποίηση τη  οδηγία  2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχή  
υπηρεσιών»· και 

«Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου, τη  16ηί Δεκεμβρίου 2008, για την 
τροποποίηση τη  οδηγία  2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενη  αξία  για την καταπολέμηση τη  φοροδιαφυγή  που συνδέεται με 
π   ενδοκοινοτικέ  πράξει .». 

1. Ο τταρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  
(Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και Θα διαβάζεται μαζί με του  περί Φόρου 
Προστιθέμενη  Αξία  Νόμου  του 2000 μέχρι του 2010 (που στη συνέχεια θα 
αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα 
αναφέρονται μαζί ω  oi περί Φόρου Προστιθέμενη  Αξία  Νόμοι του 2000 έω  
του 2011. 
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129(1) του 2007 
141(1) του 2007 
142(1) του 2007 
143(1) του 2007 
25(1) του 2008 
37(1) ου 2008 
38(1) του 2008 
63(1) TOU 2008 
88(1) του 2008 
35(1) του 2009 

135(1) του 2009 
13{!) του 2010 
29(f) του 2010 
97(1) του 2010 

131(1} του 2010. 

2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 42 Γ του 
βασικού νόμου. 

Έκτο και 
Εβδομο 
Παράρτημα. 

«(5) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται για υπηρεσίε  
περιγράφονται στο Έκτο και Έβδομο Παράρτημα.», 

που 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, αμέσω  μετά τι  Λέξει  «κατά πόσο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ο 
π αροχέα ή». 

4. Το άρθρο 42Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακοΛούθω : 

(1) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσω  μετά τι  λέξει  
«παράδοση αγαθών» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή/και παροχή 
υπηρεσιών 

(2) με την αντικατάσταση στην επ ιφύλαξη του εδαφίου (2) αυτού των Λέξεων 
«είναι εξαιρούμενε » {τρίτη γραμμή) με τη φράση «απαλλάσσονται από την 
καταβολή Φ.Π.Α.»- και 

(3) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού τη  λέξη  «δύο (2)» με τι  
λέξει  «ενό  (1) μηνό ». 

Τροποποίηση του 5. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 45 του 
βασικού νόμου. 

(1) Το εδάφιο (1) αυτού αντικαθίσταται από το ακόΛουθο νέο εδάφιο: 

«45.-(1) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τι  
διατάξει  των παραγράφων 5, 6, ή 7 του Μέρου  Ι, τη  παραγράφου 3 
του Μέρου  ίΐ, τη  παραγράφου 3 του Μέρου  III και τη  παραγράφου 

Πρώτο 2(1) του Μέρου  V του Πρώτου Παραρτήματο  υπόκειται σε 
Παράρτημα. χρηματική επ ιβάρυνση ογδόντα πέντε ευρώ (€85) για κάθε μήνα που 

διαρκεί η παράλειψη.», και 

(2) η παράγραφο  (α) του εδαφίου 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

(5) αυτού αντικαθίσταται από την 

Πρώτο 
Παράρτημα. 

«(α) Τι  διατάξει  των παραγράφων 11 και 12 του Μέρου  Ι, τη  
παραγράφου 5 του Μέρου  II, τη  παραγράφου 5 του Μέρου  II! και 
τη  παραγράφου 3(1) του Μέρου  V του Πρώτου Παραρτήματο - ή». 

Τροποποίηση του 
Πέμπτου 
Παραρτήματο  του 
βασικού νόμου. 

Έναρξη τη  ισχύο  
των άρθρων 3 και 

4(1) του παρόντο  
Νόμου. 

6. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
τον Πίνακα Α αυτού τη  παραγράφου 6(ε). 

7, Το άρθρο 3 και το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του παρόντο  Νόμου λογίζονται όπ  
τίθενται σε ισχύ από την 1'1 Ιανουαρίου 2010. 



Ε.Ε. Παρ. [(1) 
Αρ. 4270, 18.2.2011 

31 Ν. 5 ( ί) /20Π 

Ο π ερί των Οχημάτων στο Τέλο  του Κύκλου Ζωή  του  (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  5(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. Για σκοπ ού  εναρμόνιση  με την π ράξη τη  Ευρωπ αϊκή  Κοινότητα  με τίιλο -

Επ ίσημη 

Εφημερίδα τη  

Ε.Ε.: L. 269, 

21.10.2000. 

σ. 34. 

"Οδηγία 2Ο0Ο/53/ΕΚ του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  1 8η  Σεπ τεμβρίου 

2000 για το οχήματα οτο τέλο  του κύκλου ζωή  του ». 

Η βουλή των Αντιπ ροσώπ ων ψηφίζει ω  ακολούθω  : 

Συνοπ τικό  1. Ο π αρών Νόμο  θα αναφέρεται ω   ο π ερί των Οχημάτων στο Τέλο  του Κύκλου Ζωή  

τίτλο . του  (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον π ερί των Οχημάτων στο 

157(1) του 2003. Τέλο  του Κύκλου Ζωή  του  Νόμο του 2003 (ο οπ οίο  στο εξή  θο αναφέρεται ω   «ο βασικό  

νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο π αρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι π ερί των Οχημάτων 

στο Τέλο  του Κύκλου Ζωή  του  Νόμοι του 2003 και 2011, 

Τροπ οπ οίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω   ακολούθω  : 

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Επ ικίνδυνη ουσία» απ ό τον ακόλουθο νέο 

ορισμό: 

78(1) του 2010 «'επ ικίνδυνη ουσία' σημαίνει οπ οιαδήπ οτε ουσίο, η οπ οία θεωρείται 

επ ικίνδυνη σύμφωνα με τον π ερί Χημικών Ουσιών Νόμο, όπω  

αυτό  εκάστοτε τροπ οπ οιείται ή αντικαθίσταται, και του  κανονισμού  

π ου εκδίδονται δυνάμει αυτού»- και 

(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «όχημα» απ ό τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

Επ ίσημη «'όχημα ' σημαίνει οπ οιοδήπ οτε όχημα π ου εμπ ίπ τει στι  

Εφημερίδα , κατηγορίε  Μι και Ν ι , όπ ω   αυτέ  καθορίζονται στο Μέρο  Α 

Παράρτημα του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματο  των π ερί Εγκριση  Τύπ ου 

Τρίτο (Ι): Οχημάτων (Κατηγορίε  Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών 

21.05.2010. Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων του  

Κανονισμών, καθώ   και τρίτροχα μοτοπ οδήλατα (κατηγορία L2e), 

Επ ίσημη όπ ω   αυτά καθορίζονται στην π αράγραφο (1) του Κανονισμού 13 

Εφημερίδα, των π ερί Έγκριση  Τύπ ου Οχημάτων (Κατηγορία  L i e μέχρι 

Παράρτημα L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και 

Τρίτο (1): Χωριστών Τεχνικών Μονάδων του  Κανονισμών του 2005 ». 

16.06.2005. 



Τροπ οπ οίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 
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Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο όρθρο; 

Τροπ οπ οίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

Τροπ οπ οίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

«Πεδίο 3_-< 1) Ο π αρών Νόμο  εφαρμόζεται αναφορικά με οχήματα και οχήματα στο 

εφαρμογή . τέλο  του κύκλου ζωή  του . π εριλαμβανομένων των εξαρτημάτων του : 

Νοείται ότι, τα οχήματα ειδική  χρήση , όπ ω   αυτά καθορίζονται 

στην π αράγραφο 5 του Μέρου  Α του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματο  

των π ερί Εγκριση  Τύπ ου Οχημάτων (Κατηγορίε  Μ, Ν και Ο ) , των 

Κατασκευαστικών Στοιχείων. Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών 

Μονάδων του  Κανονισμών εξαιρούνται απ ό τι  π ρόνοιε  ταυ άρθρου 

10 του π αρόντο  Νόμου: 

Νοείται π εραιτέρω ότι, γ!α τα τρίτροχα μοτοπ οδήλατα 

εφαρμόζονται μόνο οι διατάξει  του εδαφίου (1) του άρθρου 4 , του 

άρθρου 7 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 9 του π αρόντο  

Νόμου. 

(2) Με την επ ιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 9 

του π αρόντο  Νόμου, οι διατάξει  του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, 

ανεξαρτήτω   του τρόπ ου με τον οπ οίο το όχημα συντηρήθηκε ή 

επ ισκευάστηκε κατά τη διάρκεια τη  χρησιμοπ οίηση  του και του κατά 

π όσο τέτοιο όχημα είναι εξοπ λισμένο με εξαρτήματα π ου π αρέχει ο 

κατσοκευαστή  ή με άλλα εξαρτήματα, των οπ οίων η τοπ οθέτηση ω   

εφεδρικών τεμαχίων ή ανταλλακτικών συμφωνεί ή όχι με τι  π ρόνοιε  

οπ οιουδήπ οτε άλλου Νόμου π ου βρίσκεται σε ισχύ.» . 

4. Το όρθρο (4) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την αντικατάσταση τη  

τελεία  στο τέλο  του με διπ λή τελεία και την π ροσθήκη αμέσω   μετά τη  ακόλουθη  επ ιφύλαξη : 

«Νοείται ότι, η αρχή π ου εκδίδει την άδεια ενθαρρύνει τι  εγκαταστάσει  επ εξεργασία  να 

υιοθετούν π ιστοπ οιημένα συστήματα π εριβαλλοντική  διαχείριση .». 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω  ακολούθω  : 

(α) Με την αντικατάσταση του π λαγιότπ λου αυτού, απ ό τον ακόλουθο νέο π λσγιότπ λο: 

«Περιεκτικότητα σχετικών εξαρτημάτων οε μέταλλα και π ρόληψη τη  δημιουργία  

απ οβλήτων.» και 

(β) με την π ροσθήκη αμέσω   μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

«(3) Οι κατασκευαστέ  οχημάτων, "Ε συνεργασία με του  κατασκευαστέ  εξαρτημάτων. 
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συμβάλλουν οτην π ρόΛηψη τη  δημιουργία  σπ οβλήτων-

(α) π εριορίζοντα  τη χρήση επ ικίνδυνων ουσιών σία οχήματα και μειώνοντα  την 

στο μέτρο του δυνατού, ήδη απ ό τη φάοη τη  αρχική  ούΑληψη  του 

οχήματο  και εφεξή , ιδίω  π ροκείμενου νο π ρολαμβάνεται η ελευθέρωση 

του  στο π εριβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να 

απ οφεύγειοι η ανάγκη διάθεση  επ ικίνδυνων αποβλήτων-

(β) κατά τον σχεδιασμό και την π αραγωγή νέων οχημάτων, λαμβάνοντα  π λήρω  

υπ όψη και διευκολύνοντα  τη διάλυοη, την επ αναχρησιμοπ οίηση και την 

ανάκτηση, και ιδίω  την ανακύκλωση, οχημάτων ατο τέλο  του κύκλου ζωή  

του  και των εξαρτημάτων του  

(V) ενσωματώνοντα  αυξανόμενη π οσότητα ανακυκλωμένου υλικού σε οχήματα 

και άλλα π ροϊόντα, π ροκειμένου να αναπ τύσσονται οι αγορέ  για 

ανακυκλωμένα υλικά.». 

Αντικατάσταση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 10 7ου βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη, αμέσω   μετά το εδάφιο 

(4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 

«(5) Η αρμόδια αρχή λαμβάνε! το απ αραίτητα μέτρα π ροκειμένου να ενθαρρύνει την 

επ αναχρησιμοπ οίηση όσων κατασκευαστικών στοιχείων είνοι κατάλληλα για 

επ αναχρησιμοπ οίηση, την ανάκτηση όσων κατασκευαστικών στοιχείων δεν μπ ορούν να 

επ αναχρησιμοπ οιηθούν, και την απ όδοση π ροτεραιότητα  στην ανακύκλωση, όταν είναι 

π εριβαλλοντικά βιώσιμη, με την επ ιφύλαξη των απ αιτήσεων όσον αφορά την ασφάλεια 

των οχημάτων και τι  π εριβαλλοντικέ  απ αιτήσει , και ιδιαίτερα εκείνε  π ου αφορούν τα 

καυσαέρια και τον θόρυβο.». 

Αντικατάσταση του 7. 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο άρθρο 1 1 : 

Τροπ οπ οίηση του 

άρθρου 11 του 

βαοικού νόμου. 

«Αναγνώριση 11 . Ot π αραγωγοί, οε συνεργασία με του  κατασκευαστέ  εξαρτημάτων, 

εξαρτημάτων. χρηαιμοπ οιούν π ρότυπ α κωδικοπ οίηση  για τα εξαρτήματα, όπ ω   αυτά 

καθορίζονται ατο Παράρτημα Hi του π αρόντο  Νόμου, ώστε νο διευκολύνουν 

Παράρτημα III. την αναγνώριση των εξαρτημάτων, τα οπ οία είναι κατάλληλα για 

επ αναχρησιμοπ οίηση και ανάκτηση ». 

Τροπ οπ οίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και 

ι ην αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) σε εδάφιο (2). 

Τροπ οπ οίηση του 9. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την αντικατάσταση α' αυτό τη  λέξη  

Παραρτήματο  Ι του «υγρό», όπ ου αυτή απ αντάται σε οπ οιοδήπ οτε γραμματικό τύπ ο, με τη λέξη «ρευστό» στον 
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βασικού νόμου. κατάλληλο γραμματικό τύπ ο, εκτό  όπ ου αναφέρεται η φράση «υγρών ψύξεω  ». 

Τροπ οπ οίηση του 10. Ο βασικό  νόμο  τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη, αμέσω   μετά το Παράρτημα ίΙ αυτού, 

βασικού νόμου με του ακόλουθου νέου Παρατήματο  ΜΙ: 

την π ροσθήκη νέου 

Παραρτήματο . 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

(Αρθρο 11) 

Πο την επ ισήμανση και την οναγνώριοη των πλαστικών εξορτημότων, βάρου  άνω των 100 γραμμαρίων. Εφαρμόζεται η 

ονοματολογία που καθορίζεται στο ακόλουθα πρότυπο: 

I S O 1043-1 Πλαστικά - Σύμβολα και συνιομογραφιε . Μέρο  Γ Βασικά πολυμερή και Ειδικό χαρακτηριστικά. 

I S O 1043-2 Πλαστικά - Σύμβολα και συντομογραφίε . Μέρο  2: Πληρωτικά και ενισχυτικά υλικά. 

I S O 11489 Πλαστικά - Γενική αναγνώριση και επ ισήμανση πλαστικών προϊόντων. 

Για την επ ισήμανση και αναγνώριση των ελσοτομερών εξαρτημάτων, βάρου  άνω των 200 γραμμαρίων, εφαρμόζεται η 

ονοματολογία που καθορίζεται στο ακόλουθο πρότυπο 

I S O 1629 Καουτσούκ και λατέ  - Ονοματολόγιο. Δεν εφαρμόζεται στην επ ισήμανση των ελαστικών εττίοωτρων. 

Τα σύμβολα «<» ή «>•» που χρησιμοποιούνται από πρότυπα I S O , μπορούν νο υποκατασταθούν οπό π αρενθέσει .». 



Ε.E. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4270, 18.2.2011 

35 Ν. 6(Ι)/2011 

Ο π ερί τη  Ρύθμιση  τη  Λειτουργία  Καταστημάτων και των Όρων Απ ασχόληση  των Υπ αλλήλων Touq 
(Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  
σύμφωνα με το Άρθρο 52 TOU Συντάγματο . 

Αριθμό  6(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2007 

Η Βουλή των Αντιπ ροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

155(1) του 2006 
68(1) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Ρύθμιση  τη  

Λειτουργία  Καταστημάτων και των Όρων Απασχόληση  των 

Υπαλλήλων του  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα 

διαβάζεται μαζί με του  περί τη  Ρύθμιση  τη  Λειτουργία  

Καταστημάτων και των Όρων Απασχόληση  των Υπ αλλήλων 

του  Νόμου  του 2006 και 2007 (που στο εξή  θα αναφέρονται 

ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο π αρών 

Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί τη  Ρύθμιση  τη  

Λειτουργία  Καταστημάτων και των Όρων Απασχόληση  των 

Υπ αλλήλων του  Νόμοι του 2006 έω  2011. 

Τροττοπ οίηοη 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση τη  τελεία , στο τέλο  τη  π αραγράφου (η) 
αυτού, με άνω τελεία, και την π ροσθήκη, αμέσω  μετά, τη  
ακόλουθη  νέα  παραγράφου (θ): 

«(θ) κάθε κατάστημα επ ίπ λωση  υπόκειται σε όλε  τι  

διατάξει  των άρθρων 20, 23 και 24 του παρόντο  Νόμου, 

με εξαίρεση -

(ί) τι  π εριπ τώσει  των π αραγράφων (γ) και (δ) του 

άρθρου 20, και 

(Ν) την π ροτελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε 

έτου , και τι  πρώτε  Κυριακέ  του Οκτωβρίου και 

του Νοεμβρίου κάθε έτου , οπόταν θα μπορεί να 

λειτουργεί μεταξύ των ωρών 9 π .μ. και 7 μ.μ.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4270, 18.2.2011 

36 Ν. 7(Ι)/2011 

Ο π ερί των Βασικών Απ αιτήσεων nou π ρέπ ει να π ληρούν Καθορισμένε  Κατηγορίε  Προϊόντων (Τροπ οπ οιητικό ) 
Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το 
Αρθρο S2 του Συντάγματο . 

Αριθμό  7(Ι) του 2011 

ΝΏΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ 
ΚΑΘΟΡίΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. 

Επ [ση'μη 
Εφημερίδα τη  
ΕΕ: L218, 
13.8.2008, σ. 30. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
ΕΕ: L 376, 
27.12.2006,0.36 

72(|) του 2003 
174(1) του 2004. 
Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
ΕΕ: L 204, 
21.07.1998, σ.37. 

Συνοπ τικό  
τίτλο . 

30{Ι) του 2002 
29(1) του 2003 

258(1) του 2004 
89(1) του 2005 

71(1) του 2009. 

Τροπ οπ οίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Για σκοπ ού , μεταξύ άλλων -

(α) αποτελεσματική  εφαρμογή  τη  πράξη  τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο 
«Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τη  9η  Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπ ίστευση  και εποπ τεία  
τη  αγορά  όσον αφορά την εμπορία των π ροϊόντων και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ, 339/93 του Συμβουλίου», και 

(β) συμβατότητα  με το Άρθρο 16 τη  π ράξη  τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο 
«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  12η  
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τι  υπηρεσίε  στην εσωτερική αγορά», και 

Επειδή ο π αρών Νόμο  συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τον π ερί τη  Διαδικασία  Πληροφόρηση  
Αναφορικά με Ορισμένου  Τεχνικού  Κανόνε  Νόμο, ο οποίο  μεταφέρει στο κυπριακό δίκαιο 
την π ράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  22α  Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μια  διαδικασία  
π ληροφόρηση  στον τομέα των τεχνικών π ροτύπων και των κανόνων σχετικά με τι  υπηρεσίε  
τη  κοινωνία  των π ληροφοριών», όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και 

Συνεπώ , ο π αρών Νόμο  παραπέμπ ει στον π ροαναφερόμενο νόμο, όπω  απαιτεί το άρθρο 9 
αυτού, και στην προαναφερόμενη Οδηγία, όπω  απαιτεί το άρθρο 12 αυτή , 

Η Βουλή των Αντιπ ροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο π αρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο π ερί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπ ει να 
π ληρούν Καθορισμένε  Κατηγορίε  Προϊόντων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με του  π ερί των Βασικών Απαιτήσεων π ου π ρέπ ει να π ληρούν Καθορισμένε  
Κατηγορίε  Προϊόντων Νόμου  του 2002 έω  2009, (οι οποίοι στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο 
βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο π αρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι π ερί των 
Βασικών Απαιτήσεων π ου πρέπ ει να π ληρούν Καθορισμένε  Κατηγορίε  Προϊόντων Νόμοι του 
2002 έω  2011. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την π ροσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 
των ορισμών του : 

««ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο π ου αποσκοπεί στην 
επ ιστροφή προϊόντο  π ου έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον τελικό 
χρήστη-

«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε π ροσφορά προϊόντο  
για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην Κοινοτική αγορά στο 
π λαίσιο εμπορική  δραστηριότητα , είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν-

156(1) του 2002 «διαπ ίστευση» έχει την έννοια π ου αποδίδει στον όρο αυτό το 
10(1) του 2010. άρθρο 2 του π ερί Τυπ οπ οίηση , Διαπ ίστευση  και Τεχνική  

Πληροφόρηση  Νόμου-

«Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την π ράξη τη  
Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο «Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  
9η  Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπ ίστευση  και εποπ τεία  τη  αγορά  όσον αφορά την εμπορία 
των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
339/93 του Συμβουλίου», όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται-
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«Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανία  και 
Τουρισμού»· 

(β) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «διάθεση στην αγορά» και 
«κοινοποιημένο  οργανισμό » με του  ακόλουθου  νέου  ορισμού , αντίστοιχα: 

οδιάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν 
καθίσταται διαθέσιμο στην Κοινοτική αγορά- ο όρο  "διαθέτω στην αγορά" 
τυγχάνει ανάλογη  ερμηνεία -

«κοινοποιημένο  οργανισμό » σημαίνει κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό και 
κάθε οργανισμό ο οποίο  εγκρίνεται και κοινοποιείται από κράτο  μέλο  στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, για σκοπού  εκτέλεση  τη  διαδικασία  
εκτίμηση  τη  συμμόρφωση  δυνάμει των σχετικών με το προϊόν Οδηγιών, και ο 
οποίο  περιλαμβάνεται στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που 
δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Ευρωπαϊκή  
Ένωση  και περιλαμβάνει οργανισμού  os οποίοι δυνατό να αναφέρονται σε 
Κανονισμού  ω  αναγνωρισμένοι τρίτοι φορεί , οργανισμοί επιθεώρηση , 
ελεγκτικέ  υπηρεσίε  των χρηστών, εργαστήρια δοκιμών και οργανισμοί 
π ιστοποίηση »' και 

(γ) με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «κυπριακό  κοινοποιημένο  οργανισμό », 
αμέσω  μετά τη λέξη «οποίο » (δεύτερη γραμμή) τη  φράση  «εγκρίνεται δυνάμει των 
προνοιών του Μέρου  IV και». 

Τροποποίηση του 3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφιστάμενου 
άρθρου 3 του κειμένου του σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσω  μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
βασικού νόμου. 

«(2) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), οι διατάξει  του παρόντο  Νόμου που 
αφορούν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή  του εν λόγω Κανονισμού.». 

Αντικατάσταση 4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
του άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

«Σκοπό  του 4. Σκοπό  του παρόντο  Νόμου είναι: 
παρόντο  Νόμου, 

(α) η διασφάλιση τη  διάθεση  στην αγορά και/ή τη  θέση  σε 
λειτουργία προϊόντων τα οποία δε θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και υγεία των προσώπων, ή την προστασία του 
περιβάλλοντο , συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων, 
ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, νοουμένου ότι τα 
προϊόντα αυτά εγκαθίστανται, συντηρούντα και 
χρησιμοποιούνται για του  σκοπού  για του  οποίου  
προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντο , 
χρησιμοποιούνται με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη 
συμπεριφορά του τελικού χρήση, όπω  αυτό καθορίζεται σε 
Κανονισμού . 

(β) η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
765/2008.». 

Τροποποίηση του 5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  μετά το εδάφιο 
άρθρου 5 του (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 
βασικού νόμου. 

«(4) Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίε  εγκατάσταση , χρήση  και 
συντήρηση  και τι  απαραίτητε  προειδοποιήσει , γραπτώ  με σαφή καϊ ευκόλω  
κατανοητό τρόπο στην ελληνική γλώσσα, χωρί  να απαγορεύεται η χρήση άλλη  
επιπρόσθετη  γλώσσα , εκτό  αν προνοείται διαφορετικά αε Κανονισμού .». 

Τροποποίηση του 6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 6Α 
του βασικού 
νόμου. 

(α) . Με την π ροσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσω  μετά τη λέξη «θεωρείται» (τρίτη 
γραμμή), τη  φράση  «, εκτό  αν προνοείται διαφορετικά στου  Κανονισμού ,»- και 

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού. 

7. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, τη  παύλα  τη  παρένθεση  και του αριθμού 1, 
στην αρχή του εδαφίου (1) αυτού και την π ροσθήκη, αμέσω  μετά τη φράση «τη  
κοινωνία  των π ληροφοριών» (δέκατη γραμμή), τη  φράση  «εκτό  αν προνοείται 
διαφορετικά στου  Κανονισμού »- και 

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11Γ 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11Δ 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 

8. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Δημοσίευση 7. Εξαιρουμένων των τεχνικών π ροδιαγραφών που αναφερόντα) στο 
τεχνικών εδάφιο (2) του άρθρου 6, ο τίτλο  και ο αριθμό  των τεχνικών 
π ροδιαγραφών. προδιαγραφών π ου αφορούν συγκεκριμένο προϊόν, των οποίων η 

εφαρμογή από τον κατασκευαστή π ροσδίδει τεκμήριο συμμόρφωση  με 
τι  βασικέ  απαιτήσει , καθώ  και οποιεσδήποτε τροποποιήσει  αυτού, 
δημοσιεύονται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία  απ ό την 
αρμόδια αρχή.». 

9. Το άρθρο 11Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) 
αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) Για σκοπ ού  του παρόντο  Νόμου και των Κανονισμών ο εισαγωγέα  θεωρείται 
κατασκευαστή , και όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα 
του ή τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να 
θίξε) τη συμμόρφωση με τι  βασικέ  απαιτήσει , υπόκειται στι  υποχρεώσει  του 
κατασκευαστή σύμφωνα με το όρθρο 11Α.». 

10. Το άρθρο 11Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την π ροσθήκη, αμέσω  μετά το 
εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(4) Για σκοπού  του παρόντο  Νόμου και των Κανονισμών ο διανομέα  θεωρείται 
κατασκευαστή  και, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπ ορικό σήμα 
του ή τροποποιεί προϊόν π ου έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να 
θίξει τη συμμόρφωση με τι  βασικέ  απαιτήσει , υπόκειται στι  υποχρεώσει  του 
κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11Α.». 

11. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, 
αμέσω  μετά τι  λέξει  «του παρόντο  Νόμου» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «και των σχετικών με 
το προϊόν Κανονισμών». 

12. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη  π αραγράφου 
(η) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα π αράγραφο: 

«(η) το όνομα, τη διεύθυνση και το χαρακτηριστικό αριθμό αναγνώριση  του 
κοινοπ οιημένου οργανισμού, όπου συτό εφαρμόζεται.». 

13. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή απ ό το εδάφιο (2) αυτού, 
τη  φράση  «, με βάση ειδική έκθεση αξιολόγηση  η οπ οία ετοιμάζεται από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Προώθηση  Ποιότητα » (τρίτη και τέταρτη γραμμή). 



νόμου. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1)-

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), όπω  αυτό αναριθμήθηκε, τη  φράση  «που 
δυνατόν να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανία  και 
Τουρισμού» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «που καθορίζεται με γνωστοποίηση του 
Υπουργού» 

(γ) με την αντικατάσταση τη  παραγράφου (γ) του νέου εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη 
νέα παράγραφο: 

«(γ) το πιστοποιητικό διαπίστευση , το οποίο εκδόθηκε αττό τον Κυπριακό 
Οργανισμό Προώθηση  Ποιότητα , εκτό  αν προνοείτα! διαφορετικά στου  
Κανονισμού , δια του οποίου τεκμηριώνεται ότι ο οργανισμό  πληροί τι  
απαιτήσει  του άρθρου 17»- και 

(δ) με την προσθήκη, αμέσω  μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2) 
και (3): 

«(2) Με την υποβολή τη  αίτηση , ο ενδιαφερόμενο  οργανισμό  υποχρεούται να 
καταβάλει στο Υπουργείο τέλο , το οποίο καθορίζεται με Κανονισμού , για την 
εξέταση και αξιολόγηση τη  αίτηση  από την Επιτροπή Έγκριση . 

(3) Η Επιτροπή Έγκριση  δέχεται αιτήσει  μόνο από ενδιαφερόμενου  
οργανισμού  που είναι νομικά πρόσωπα και είναι εγκατεστημένα στη 
Δημοκρατία.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Οργανισμοί 20. Οργανισμοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτο  μέλο  και οι 
εγκατεστημένοι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εντό  του πεδίου εφαρμογή  του 
σε άλλο κράτο  παρόντο  Νόμου, οφείλουν να-
μέλο . 

(α) είναι κοινοποιημένοι για το σκοπό αυτό από το κράτο  μέλο  στο 
οποίο έχουν την έδρα του - και 

(β) ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή του κράτου  μέλου  αυτού για 
την πρόθεση τέτοια  δραστηριοποίηση  του , η οποία αρχή πρέπει 
να είναι σε θέση να διασφαλίζει την παρακολούθηση τη  συνολική  
δραστηριότητα  του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένη  και τη  
εκτό  τη  επικράτεια  του εν λόγω κράτου  μέλου ,». 

16. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, τη  φράση  «μέσα σε τρει  μήνε  αϊτό τη 
χορήγηση των αριθμών αναγνώριση  από την Επιτροπή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) 
με τη φράση «, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίηση  που έχει δημιουργήσει 
και διαχειρίζεται η Επιτροπή.»-

(β) με τη διαγραφή τη  παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) αυτού- και 

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) Το Υπουργείο ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη γιο 
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οπ οιεσδήπ οτε επ ακόλουθε  αλλαγέ  στην κοινοπ οίηση,». 

Τροποποίηση 17. Το εδάφιο (2) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη  
του άρθρου 26 άνω και κάτω τελεία  (π έμπ τη γραμμή) με τελεία και τη διαγραφή τη  επακόλουθη  επ ιφύλαξη , 
του βασικού 
νόμου. 

Προσθήκη του 18. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την π ροσθήκη, αμέσω  μετά το άρθρο 31 αυτού, του 
νέου άρθρου 31Α ακόλουθου νέου άρθρου 31Α: 
στο βασικό νόμο. 

«Εφαρμογή των 31Α.-(1)(α) Η αρμόδια ap\f\ ενεργεί ω  αρχή εποπ τεία  τη  αγορά  -
Κεφαλαίων III και IV 
του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 
765/2008. 

(i) σύμφωνα με το Κεφάλαιο III του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008, και 

(ii) για του  σκοπ ού  του Κεφαλαίου IV του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

(β) Σε π ερίπ τωση π ου δεν υφίσταται αρμόδια αρχή 
αναφορικά με συγκεκριμένο προϊόν το οποίο εμπ ίπ τει στο 
π εδίο εφαρμογή  του Κεφαλαίου III ή/και IV του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, το Υπουργείο ενεργεί 
ω  αρχή επ οπ τεία  τη  αγορά  σύμφωνα με το εν λόγω 
Κεφάλαιο αναφορικά με το εν λόγω προϊόν. 

(2) Το Υπουργείο εφαρμόζει τα ακόλουθα άρθρα του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008: 

(α) Αρθρο 17-

(β) άρθρο 18, π αράγραφοι 5 και 6- και 

(γ) άρθρο 22. 

(3) Τα λοιπ ά άρθρα του π αρόντο  Μέρου  και το Μέρο  Vlli του 
παρόντο  Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για 
σκοπ ού  εφαρμογή  του Κεφαλαίου I I ! του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008. 

(4) Ο Διευθυντή  του Τμήματο  Τελωνείων ενεργεί ω  η αρχή που 
είναι αρμόδια για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με το 
Τμήμα 3 του Κεφαλαίου Ιί!του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008,», 

Τροποποίηση του 19. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την π ροσθήκη, στην π αράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσω  μετά την φράση 
«δήλωση ΕΚ συμμόρφωση » (πρώτη γραμμή), τη  φράση  «ή/και τη σήμανση 
συμμόρφωση »- και 

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, τη  φράση  «τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπ ρόσωπο ή τον εισαγωγέα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «, αττο τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπ ρόσωπο, απ ό τον εισαγωγέα ή, αν προνοείται διαφορετικά στου  
Κανονισμού , απ ό το διανομέα». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 34 του 

20, Το εδάφιο (1) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροττοττοιείται με την διαγραφή αττό τι  
π αραγράφου  (β), (γ) και (δ) αυτού τη  αρχική  λέξη  «να» {π ρώτη γραμμή). 
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βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 21. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω ; 
άρθρου 35 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

«Αγορά προϊόντο  για σκοπού  δοκιμή  ή/και εξέταση »-

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού τη  φράση  «σε δοκιμή και η δοκιμή αυτή» 
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «σε δοκιμή ή/και εξέταση η οποία»και 

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσω  μετά τη φράση «τα προϊόντα σε 
δοκιμή* {δέκατη τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή/και εξέταση.». 

Τροποποίηση του 22. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 40 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσω  μετά τη λέξη «εισαγωγέα» (τέταρτη 
γραμμή) τη  φράση  «ή στο διανομέα»-

ίβ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσω  μετά τη λέξη 
«εισαγωγέα » (δεύτερη και τρίτη γραμμή), τη  φράση  «ή ο διανομέα »· 

(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσω  μετά τη λέξη 
«εισαγωγέα » (δεύτερη γραμμή), τη  φράση  «ή ο διανομέα »-

(δ) με την αντικατάσταση τη  παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

«(γ) προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη των δέκα ημερών και στην οποία ο 
κατασκευαστή  ή ο εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  του ή ο εισαγωγέα  ή ο 
διανομέα , ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να διαβιβάσει γραπτώ  τι  
απόψει  του για την παράβαση στην αρμόδια αρχή. »· 

(ε) με την προσθήκη, αμέσω  μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α): 

«(2Α)(α) Η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει προσωρινά μέτρα για το χρονικό 
διάστημα στο οποίο ο κατασκευαστή  ή ο εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  του 
ή ο εισαγωγέα  η ο διανομέα , ανάλογα με την περίπτωση, καλείται να 
συμμορφωθεί. 

(β) Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει το χρονικό διάστημα στο οποίο 
ισχύουν τα προσωρινά μέτρα.»- και 

(στ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωση , η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει 
οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα τη  
παράβαση , νοουμένου ότι άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δε θεωρούνται 
ικανοποιητικά.». 

Τροποποίηση του 23. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 41 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1)(α) Η αρμόδια αρχή δύναται, με ταχεία παρέμβαση, να περιορίζει ή να 
απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά, τη διαθεσιμότητα στην αγορά ή/και τη θέση 
σε λειτουργία προϊόντων ή/και να τα αποσύρει ή/και να λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να ανακαλούνται από την αγορά προϊόντα τα οποία, ενώ φέρουν την 
απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωση , βεβαιωμένα εμπερικλείουν ουσιαστικού  
και σοβαρού  κινδύνου  για την υγεία και ασφάλεια των προσώπων, των 
κατοικίδιων ζώων και των αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντο  ακόμα 
και εάν τα προϊόντα αυτά είναι ορθά κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και 
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συντηρημένα και χρησιμοποιούνται για του  σκοπού  για του  οποίου  
προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντο , με άλλο προβλεπτό 
τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήστη· 

(β) Σε περίπτωση που σύμφωνα με του  Κανονισμού  δεν απαιτείται η 
επίθεση σήμανση  συμμόρφωση , τα προϊόντα συνοδεύονται από τη Δήλωση 
ΕΚ Συμμόρφωση  ή από οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά που καθορίζονται 
ατού  Κανονισμού .»- και 

(β) με την προσθήκη, αμέσω  μετά το εδάφιο {2) αυτού, του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (3): 

«(3) Όταν η αρμόδια αρχή επικαλείται τη ρήτρα διασφάλιση , ενημερώνει 
σχετικά το Υπουργείο για σκοπού  του άρθρου 44.». 

Τροποποίηση του 24. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 42 του 
βασικού νόμου. 

ία) Με την προσθήκη στον πλανιότιτλο αυτού, αμέσω  μετά τη λέξη «απόσυρση » (τρίτη 
γραμμή), τη  φράση  «ή ανάκληση »· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 40 
ανεξάρτητα αν επικαλείται τη ρήτρα διασφαλίσεω  δυνάμει του άρθρου 41, 
επιδίδει στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή 
στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίτττωση-

(α) ειδοποίηση αναστολή  η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο 
οποίο επιδίδεται, για όση περίοδο καθορίζεται σε αυτήν που δεν 
υπερβαίνει όμω  του  έξι (6) μήνε  από την ημερομηνία επίδοση  
τη  ειδοποίηση , τη διάθεση στην αγορά ή/και τη διαθεσιμότητα 
στην αγορά του προϊόντο  ή/και τη θέση του σε Λειτουργία, χωρί  
τη συγκατάθεση τη  αρμόδια  αρχή , ή 

(β) ειδοποίηση απόσυρση  του προϊόντο  από την αγορά, ή 

(γ) ειδοποίηση ανάκληση  του προϊόντο  από την αγορά.»-

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσω  μετά τη φράση «ή απόσυρση » 
(πρώτη γραμμή) τη  φράση  «ή ανάκληση »· 

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) Η ειδοποίηση αναστολή  ή η ειδοποίηση απόσυρση  ή η ειδοποίηση 
ανάκληση , η οποία επιδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1), 
δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προ  το οποίο επιδίδεται, να την τηρεί 
ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώ  και για τι  
ποσότητε  του προϊόντο  που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένε  
για το χρονικό διάστημα τη  αναστολή  ή τη  απόσυρση  ή τη  ανάκληση .»- και 

(ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσω  μετά τη φράση «περαιτέρω 
ειδοποίηση » (δεύτερη γραμμή), τη  λέξη  «αναστολή ». 

Τροποποίηση του 25. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  
άρθρου 43 του μετά τη φράση «δύναται σε περίπτωση» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), τη  φράση  «εφαρμογή  
βασικού νόμου. του εδαφίου (4) του άρθρου 40 ανεξαρτήτω  τη ». 

Τροποποίηση του 26. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, 
άρθρου 46 του αμέσω  μετά τη λέξη «απόσυρση » (τέταρτη γραμμή), τη  φράση  «ή ανάκληση », 
βασικού νόμου. 

Αντικατάσταση 27. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
του άρθρου 47 



43 

του βασικού 
νόμου. 

«Ιεραρχική 47,-(1) Εναντίον τη  απόφαση  για επ ίκληση τη  ρήτρα  διασφάλιση  ή 
προσφυγή οποιουδήποτε μέτρου π ου Λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 42, 
εναντίον επ ιτρέπ εται να ασκηθεί, μέσα σε δεκαπ έντε {15) ημέρε  απ ό την ημέρα π ου το 
avaoToAncn ενδιαφερόμενο π ρόσωπο λαμβάνει γνώση τη  σχετική  ειδοποίηση , 
απ όσυρε  ιεραρχική π ροσφυγή -

(α) ενώπ ιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε π ερίπ τωση που η αρμόδια 
αρχή είναι ο Υπουργό  Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το 
Υπουργείο Εσωτερικών- ή 

(β) ενώπ ιον του Υπουργού σε κάθε άλλη π ερίπ τωση, 

(2) Η απ όφαση επ ί τη  ιεραρχική  π ροσφυγή  εκδίδεται μέσα σε εξήντα 
(60) ημέρε  απ ό την ημερομηνία άσκηση  τη  ιεραρχική  προσφυγή ,». 

Τροπ οπ οίηση του 28, Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη  π αραγράφου 
άρθρου 50 του (α) αυτού, με την ακόλουθη νέα π αράγραφο: 
βασικού νόμου. 

«41(1) του 2004 (α) καταναλωτικών προϊόντων κατά την έννοια του περί τη  Γενική  
85(1) του 2009 Ασφάλεια  των Προϊόντων Νόμου, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει του 

22{Ι) του 2010, εν λόγω νόμου και τα οποία εμπ ίπ τουν και στο π εδίο εφαρμογή  του 
π αρόντο  Νόμου, θα εφαρμόζονται οι διατάξει  του εν λόγω νόμου σε 
σχέση ιδίω  με το σύστημα ανταλλαγή  π ληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών », 

Τροπ οπ οίηση του 29, Το άρθρο 52 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο άρθρο: 
άρθρου 52 του 
βασικού νόμου. 

«Ποινικά 52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 40, π ρόσωπ ο 
αδικήματα. τ ο οποίο π ροβαίνει σε οποιαδήποτε απ ό τι  π ιο κάτω πράξει , διαπ ράττει 

αδίκημα: 

(α) Διαθέτει ατην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόν το οποίο δε 
συμμορφώνεται με τι  πρόνοιε  του παρόντο  Νόμου ή/και των 
Κανονισμών ή/και 

(Ρ) χρησιμοποιεί τη σήμανση συμμόρφωση  ή/και οποιοδήποτε 
π ιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο π ου εκδίδεται από κοινοποιημένο 
οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμηση  τη  συμμόρφωση , 
χωρί  οποιαδήττοτε εξουσιοδότηση ή/και παραπ λανητικά· ή/και 

(γ) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν, χωρί  την 
απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση  ή/και με ψευδή ή/και μη 
εξουσιοδοτημένη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση- ή/και 

(6) επ ιθέτει σήμανση συμμόρφωση  σε προϊόν το οποίο δεν εμπ ίπ τει 
στο π εδίο εφαρμογή  του π αρόντο  Νόμου- ή/και 

(ε) επ ιθέτει σήμανση συμμόρφωση  σε προϊόν το οποίο εν γνώσει του 
δε συμμορφώνεται με τον π αρόντα Νόμο ή/και του  Κανονισμού -
ή/και 

(στ) εκδίδει π ιστοποιητικά ή/και άλλα έγγραφα σε σχέση με τη διαδικασία 
εκτίμηση  τη  συμμόρφωση , χωρί  να είναι εγκεκριμένο  και 
κοινοποιημένο  οργανισμό , 

(2) Πρόσωπο το οποίο π ροβαίνει σε οποιαδήποτε από τι  π ιο κάτω 
πράξει , διαπράττει αδίκημα: 

(α) π λαστογραφεί ή/και παραποιεί οποιοδήποτε απ ό τα έγγραφα π ου 
αναφέρονται στην π αράγραφο (β) του εδαφίου (1) ή/και τη σήμανση 
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συμμόρφωση - ή/και 

(β) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν, χωρί  την 
απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωση - ή/κα! 

(y) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολή  ή/κα: απόσυρση  ή/και 
ανάκληση  προϊόντο  π ου επ ιδίδεται δυνάμει του άρθρου 42- ή/και 

(δ) παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απ όφαση τη  αρμόδια  αρχή . 

(3) Πρόσωπο το οποίο π ροβαίνει σε σοβαρή π αράβαση ή σε σοβαρή 
π αράλειψη να συμμορφωθεί με το Αρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 διαπράττει αδίκημα. 

(4) Πρόσωπο το οποίο διαπ ράττει αδίκημα δυνάμει των εδαφίων (1), (2) 
ή/και (3) υπόκειται-

(α) σε π ερίπ τωση π ρώτη  καταδίκη , σε φυλάκιση για π ερίοδο π ου δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιμο π ου δεν υπερβαίνει τι  
είκοσι χιλιάδε  ευρώ (€20.000) ή και στι  δύο ποινέ  μαζί' και 

(β) σε π ερίπ τωση δεύτερη  ή μεταγενέστερη  καταδίκη , σε φυλάκιση 
για περίοδο που δεν υπ ερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε 
π ρόστιμο π ου δεν υπ ερβαίνει τι  σαράντα χιλιάδε  ευρώ (€40.000) 
ή/και στι  δύο ποινέ  μαζί.». 

Τροπ οπ οίηση του 30. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο άρθρο: 
άρθρου 53 του 
βασικού νόμου. 

«Επ ιβολή 53.-(1) Ανεξάρτητα από την π οινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε 
διοικητικού π ροσώπ ου, η αρμόδια αρχή δύναται να επ ιβάλλει πρόστιμο π ου δεν 
π ροστίμου για υπ ερβαίνει τι  έξι χιλιάδε  ευρώ (€6.000) και, σε π ερίπ τωση διάπ ραξη  
π αραβάσει  π αρόμοια  παράβαση  κατά το παρελθόν, σε πρόστιμο π ου δεν υπερβαίνει τι  
του Νόμου. δώδεκα χιλιάδε  ευρώ (€12.000) -

(α) στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπ ρόσωπο του ή 
στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την π ερίπ τωση, σε 
π ερίπ τωση που δεν π αραχωρούν σε αυτή, μέσα σε τακτή 
προθεσμία, δείγματα του προϊόντο  ή/και π ληροφορίε  για το 
χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώ  και για τι  
ποσότητε  του προϊόντο  π ου έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται 
αποθηκευμένε , ή/και τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση , ή/και τη 
σήμανση συμμόρφωση  ή/και τα απαιτούμενα έγγραφα ή/και 
π ληροφορίε  που αφορούν τη διαδικασία εκτίμηση  τη  
συμμόρφωση , ή/και την τεχνική τεκμηρίωση, ή/και π ου 
εμποδίζουν ή/και π αρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπ ο τι  
διαδικασίε  αυτέ , ή π ου π αραχωρούν ψευδεί  ή/και 
π αραπ λανητικέ  πληροφορίε -

(β) ο ε οποιοδήποτε π ρόσωπο, π αρουσιάζεται, χωρί  την 
απαιτούμενη απ ό τον π αρόντα Νόμο έγκριση, ω  κοινοπ οιημένο  
οργανισμό -

(γ) σε οποιοδήποτε π ρόσωπο εκδίδει χωρί  οποιαδήποτε έγκριση, 
π ιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται απ ό 
κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμηση  
τη  συμμόρφωση -

(δ) σε οποιοδήποτε π ρόσωπ ο π ου εσκεμμένα π αρακωλύει 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό τη  αρμόδια  αρχή  ή/και 
οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό ο οποίο  ενεργεί κατ' 
εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξη  του παρόντο  Νόμου-

(ε) σε οποιοδήποτε π ρόσωπ ο διαθέτει στην αγορά οπ οιοδήπ οτε 
προϊόν χωρί  την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση  ή/και 
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την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωση -

(στ) σε οποιοδήποτε π ρόσωπ ο π αραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση 
τη  αρμόδια  αρχή -

(ζ) σε οποιοδήποτε π ρόσωπο π αραβαίνει το Άρθρο 30 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

{2) Σε π ερίπ τωση συνέχιση  τη  π αράβαση , η αρμόδια αρχή δύναται να 
επ ιβάλλει π ρόστιμο από εκατόν μέχρι και διακόσια ευρώ (€100-€200) για κάθε 
ημέρα συνέχιση  τη  παράβαση , ανάλογα με τη βαρύτητα αυτή .». 

Τροπ οπ οίηση του 31 . Το άρθρο 54 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (4) και 
άρθρου 54 του (5) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια, αντίστοιχα: 
βασικού νόμου. 

«(4) Εναντίον τη  απόφαση  για επ ιβολή π ροστίμου επ ιτρέπ εται να ασκηθεί, μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρε  από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο π ρόσωπο λαμβάνει γνώση 
τη  σχετική  απόφαση , ιεραρχική προσφυγή -

(α) ενώπ ιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε π ερίπ τωση που η αρμόδια αρχή  
είναι ο Υπουργό  Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Υπουργείο 
Εσωτερικών ή 

(β) ενώπ ιον του Υπουργού, σε κάθε άλλη π ερίπ τωση. 

(5) Το π οσό του προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν π εράσει 
άπ ρακτη η π ροθεσμία προ  άσκηση π ροσφυγή  ενώπ ιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
των εβδομήντα π έντε (75) ημερών-

fa) απ ό την κοινοποίηση τη  απόφαση  για επ ιβολή ποινή  προστίμου ή, 

(β) σε π ερίπ τωση που ασκείται π ροσφυγή σύμφωνα με το εδάφιο (4), απ ό την 
κοινοποίηση τη  επ ί τη  ιεραρχική  π ροσφυγή  απ όφαση .». 

Τροπ οπ οίηση του 32. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 55 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1)- και 

(β) με την π ροσθήκη, αμέσω  μετά το εδάφιο (1), όπω  αυτό αναριθμήθηκε του ακόλουθου 
νέου εδαφίου (2): 

«(2)(α) Όταν οποιαδήποτε π ροϊόντα υποβάλλονται σε εξέταση ή δοκιμή 
ή/και έγγραφα υποβάλλονται σε έλεγχο, και, βάσει των πορισμάτων τη  
εξέταση , δοκιμή  ή/και ελέγχου, η αρμόδια αρχή επ ιδίδε! ειδοποίηση 
αναστολή  ή απόσυρση  ή ανάκληση  δυνάμει του άρθρου 42, η αρμόδια 
αρχή ζητεί απ ό τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπ ρόσωπο ή 
τον εισαγωγέα ή το διανομέα, ανάλογα με την π ερίπ τωση, να τη  καταβάλει 
οποιαδήποτε έξοδα έχει υποστεί για την αγορά, εξέταση ή/και δοκιμή του 
προϊόντο  ή/κα! τον έλεγχο εγγράφων. 

(β) Σε π ερίπ τωση που η π ροαναφερόμενη στην π αράγραφο (α) 
ειδοπ οίηση ανακληθεί από την αρμόδια αρχή ή ακυρωθεί απ ό το Ανώτατο 
Δικαστήριο, δυνάμει του Αρθρου 146 του Συντάγματο , η αρμόδια αρχή 
επ ιστρέφει οποιοδήποτε π οσό εισέπ ραξε βάσει τη  παραγράφου (α) στο 
π ρόσωπ ο το οποίο το κατέβαλε.». 

Προσθήκη νέου 33. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την π ροσθήκη, αμέσω  μετά το άρθρο 56 αυτού, του 
άρθρου 56Α στο ακόλουθου νέου άρθρου 56Α: 
βασικό νόμο. 

«Προστασία των 56Α. Δεν επ ιτρέπ εται η καταχώρηση αγωγή  ή η ποινική δίωξη εναντίον 
Λειτουργών οποιουδήποτε λειτουργού αρμόδια  αρχή , σε σχέση με οτιδήποτε έπ ραξε ή 
αρμόδια  αρχή  διετάχθη να π ράξει, καλή τη π ίστη με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και του  
απ ό πολιτική ή Κανονισμού .». 
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Τροποποίηση του 34. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 57 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσω  μετά τη φράση «Κανονισμού  ττου 
εκδίδονται δυνάμει αυτού» (δεύτερη γραμμή), τη  φράση  «ή/και το Αρθρο 30 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008»· 

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσω  μετά τη φράση «δυνάμει του παρόντο  
Νόμου» (πρώτη γραμμή), τη  φράση  «ή/και του Αρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2006». 

Τροποποίηση του 35. Το εδάφιο (1) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τη  
άρθρου 56 του παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
βασικού νόμου. 

«(γ) την ενημέρωση τη  Επιτροπή  για τι  διαδικασίε  αξιολόγηση  και κοινοποίηση  των 
εγκεκριμένων οργανισμών, την παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων 
οργανισμών, καθώ  και για τυχόν αλλαγέ  στι  πληροφορίε  αυτέ -». 

Τροποποίηση του 36. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 
άρθρου 60 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με τη διαγραφή τη  φράση  «Υπουργικό Συμβούλιο.» από τον πλαγιότιτλο αυτού και 
αντικατάσταση τη  με τη φράση «τον Υπουργό,»- και 

(β) με τη διαγραφή τη  φράση  «Το Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή) και την 
αντικατάσταση τη  με τη φράση «Ο Υπουργό ». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4270, 18.2.2011 

47 Ν. 8(Ι}/2011 

Ο περί Διαχείριση  τη  Ασφάλεια  των Οδικών Υποδομών Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  8(1} του 2011 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Προοίμιο. Για σκοπού  εναρμόνιση  με την π ράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με 

τίτλο -

Επ ίσημη 

Εφημερίδα τη  

Ε, Ε.: 

L319, 

29.11.2008, 

σ. 59. 

«Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τη  19η  Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση τη  ασφάλεια  

των οδικών υποδομών», 

Η Βουλή των Αντιπ ροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπ τικό  

τίτλο . 
1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Διαχείριση  τη  

Ασφάλεια  των Οδικών Υπ οδομών Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  εάν απ ό το κείμενο π ροκύπ τει 

διαφορετική έννοια -

«αξιολόγηση των επ ιπ τώσεων τη  οδική  ασφάλεια » σημαίνει τη 

στρατηγική συγκριτική ανάλυση των επ ιπ τώσεων που έχει ένα  νέο  

δρόμο  ή η ουσιαστική τροπ οπ οίηση του υπάρχοντο  δικτύου στι  

επ ιδόσει  ασφαλεία  του οδικού δικτύου' 

«αυτοκινητόδρομο » έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό απ ό 

τον π ερί Οδική  Ασφάλεια  Νόμο, όπω  αυτό  εκάστοτε τροπ οπ οιείται 
174 του 1986 ή αντικαθίσταται-

33(1} του 2000 ' 
108(1) του 2001 
50(1} του 2003 
60(1) του 2003 

173(1) του 2003 
24(1) του 2006 
5(1) του 2007. 
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«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία' 

«διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο» σημαίνει το οδικό δίκτυο, όπω  αυτό 
ορίζεται στον περί Ελάχιστων Απαιτήσεων Ασφάλεια  για τι  Σήραγγε  
του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Νόμο, όπω  αυτό  εκάστοτε 

106(1) του 2006. 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται' 

«Διοικητική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων' 

«έλεγχο  τη  οδική  ασφάλεια » σημαίνει την ανεξάρτητη, λεπτομερή, 
συστηματική και τεχνική επαλήθευση τη  ασφάλεια  των 
χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενό  οδικού έργου υποδομή , η οποία 
καλύπτει όλα τα στάδια, από το σχεδιασμό έω  την αρχική λειτουργία 
TOU' 

«επ ιθεώρηση ασφαλεία » σημαίνει τον τακτικό περιοδικό έλεγχο των 
χαρακτηριστικών και των ελλείψεων, που απαιτούν εργασίε  συντήρηση  
για λόγου  ασφαλεία -

«έργο υποδομή » σημαίνει το έργο κατασκευή  νέα  οδική  υποδομή  
ή ουσιαστική  τροποποίηση  του υπάρχοντο  δικτύου, το οποίο 
επηρεάζει την κυκλοφοριακή ροή' 

«κατάταξη τμημάτων υψηλή  συγκέντρωση  ατυχημάτων» σημαίνει τον 
εντοπ ισμό, ανάλυση και κατάταξη τμημάτων του οδικού δικτύου, τα 
οποία είναι σε λειτουργία επί περισσότερο από τρία έτη και στα οποία 
έχει σημειωθεί μεγάλο  αριθμό  θανατηφόρων ατυχημάτων συγκριτικά 

με την κυκλοφοριακή ροή' 

«κατάταξη του δικτύου ασφάλεια » σημαίνει τη μέθοδο για τον 
εντοπ ισμό, την ανάλυση και την κατάταξη τμημάτων του υφιστάμενου 
οδικού δικτύου σύμφωνα με τη δυναμικότητα του , για αύξηση τη  
ασφάλεια  και μείωση του κόστου  των ατυχημάτων 
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«κατευθυντήριε  γραμμέ » σημαίνει τα μέτρα που λαμβάνει η 
Δημοκρατία, τα οποία καθορίζουν τα στάδια που πρέπει να 
ακολουθούνται και τα στοιχεία που πρέπει να εξετάζονται κατά την 
εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλεία  που προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο' και 

«κράτο  μέλο » σημαίνει κράτο  μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

Πεδίο 
εφαρμογή . 

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο π αρών Νόμο  
εφαρμόζεται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και στου  αυτοκινητόδρομου  
που βρίσκονται στην επ ικράτεια τη  Δημοκρατία , είτε αυτοί βρίσκονται 
στο στάδιο του σχεδιασμού, είτε υπό κατασκευή, είτε έχουν παραδοθεί 
στην κυκλοφορία. 

Αρμόδια αρχή. 

(2) Ο παρών Νόμο  δεν εφαρμόζεται στι  οδικέ  σήραγγε  που 
καλύπτονται από τον περί Ελάχιστων Απαιτήσεων Ασφαλεία  για τι  
Σήραγγε  του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Νόμο του 2006, όπω  αυτό  
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

4. Η Διοικητική Αρχή είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του 
παρόντο  Νόμου. 

Αξιολόγηση των 5.~(1) Η Διοικητική Αρχή είναι υπεύθυνη και μεριμνά για την 
επ ιπτώσεων τη  
οδική  πραγματοποίηση τη  αξιολόγηση  των επ ιπτώσεων οδική  ασφαλεία  για 
ασφάλεια . 

όλα τα έργα υποδομή  που εμπίπτουν στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του 
παρόντο  Νόμου. 

Πρώτο 
Παράρτημα. 

(2) Η αξιολόγηση των επ ιπτώσεων οδική  ασφαλεία  πραγματοποιείται 
κατά το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού πριν από την τελική έγκριση του 
έργου υποδομή , τα δε κριτήρια, στη βάση των οποίων διενεργείται η 
αξιολόγηση των επ ιπτώσεων οδική  ασφαλεία , ορίζονται στο Πρώτο 
Παράρτημα του παρόντο  Νόμου. 

(3) Η αξιολόγηση των επ ιπτώσεων οδική  ασφάλεια  προσδιορίζει τα 
θέματα οδική  ασφάλεια  που συμβάλλουν στην τελική επ ιλογή τη  
προτεινόμενη  λύση  και παρέχει όλε  τι  σχετικέ  πληροφορίε  που είναι 
αναγκαίε  για την ανάλυση κόστου /οφέλου  των διαφόρων εναλλακτικών 
λύσεων που εξετάσθηκαν. 
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Έλεγχοι οδική  
ασφάλεια . 

6.-{1) Οι έλεγχοι οδική  ασφάλεια  π ραγματοπ οιούνται για όλα τα έργα 

υποδομή  που εμπ ίπ τουν στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του παρόντο  

Νόμου. 

Δεύτερο 
Παράρτημα. 

(2) Οι έλεγχοι τη  οδική  ασφάλεια  αποτελούν αναπ όσπ αστο μέρο  τη  

διαδικασία  σχεδιασμού του έργου υποδομή , από την π ρομελέτη, το 

λεπ τομερή σχεδιασμό του, το στάδιο π ριν από την π αράδοση του στην 

κυκλοφορία, μέχρι και το στάδιο τη  αρχική  λειτουργία  του" τα δε 

κριτήρια, στη βάση των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι οδική  

ασφάλεια , ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα του π αρόντο  Νόμου. 

(3) Η Διοικητική Αρχή διορίζει ελεγκτή, σύμφωνα με τι  διατάξει  του 

άρθρου 11 του π αρόντο  Νόμου, για την εφαρμογή των ελέγχων τη  

οδική  ασφάλεια  και για τον έλεγχο των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών 

ενό  έργου υποδομή : 

Νοείται ότι, όταν σι έλεγχοι διενεργούνται από ομάδα ελεγκτών, θα 

π ρέπ ει, τουλάχιστον ένα μέλο  τη  ομάδα , να διαθέ τει π ιστοπ οιητικό 

επάρκεια , σύμφωνα με τι  διατάξει  του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του 

παρόντο  Νόμου. 

Δεύτερο 
Παράρτημα. 

(4) Ο ελεγκτή , σε έκθεση του, καθορίζει σχεδιαστικά στοιχεία κρίσιμη  

σημασία  για την ασφάλεια και για κάθε στάδιο του έργου υπ οδομή ' η 

έκθεση π εριλαμβάνει απαραιτήτω  τι  συστάσει  του ελεγκτή ω  προ  την 

ασφάλεια του έργου και, εφόσον, κατά τον έλεγχο, εντοπ ισθούν επ ισφαλή 

χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει διορθωθεί ο σχεδιασμό  πριν απ ό το τέλο  

του αντίστοιχου σταδίου, σύμφωνα με τα όσα π ροβλέπ ονται στο Δεύτερο 

Παράρτημα ταυ π αρόντο  Νόμου, η Διοικητική Αρχή εκθέτει του  λόγου  

σε παράρτημα τη  εν λόγω έκθεση . 

Κατάταξη κα* 7.-(1) Η Διοικητική Αρχή είναι υπ εύθυνη και μεριμνά για την 
διαχείριση τη  
ασφάλεια  στο εν π ραγματοπ οίηση τη  κατάταξη  των οδικών τμημάτων υψηλή  
λειτουργία οδικό 
δίΚτυο. συγκέντρωση  ατυχημάτων και τη  κατάταξη  τη  ασφάλεια  στο εν 

λειτουργία οδικό δίκτυο π ου εμπ ίπ τει στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του 
παρόντο  Νόμου. 



Τρίτο 
Παράρτημα. 

Τρίτο 
Παράρτημα. 

Τρίτο 
Παράρτημα. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (1): 

8.3.1984 
22.6,1984 

8.3.1985 
13.6.1986 
24.3.1989 

8.4.1989 
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(2) Η κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλή  συγκέντρωση  ατυχημάτων 
και η κατάταξη τη  ασφάλεια  πραγματοποιούντα ι στο εν λειτουργία οδικό 
δίκτυο βάσει επανεξετάσεων τη  λειτουργία  του οδικού δικτύου, που 
διενεργούνται τουλάχιστον ανά τριετία' τα δε κ ριτηρια εφαρμογή , στη 
βάση των οποίων διενεργείται η κατάταξη των οδικών τμημάτων υψηλή  
συγκέντρωση  ατυχημάτων και η κατάταξη τη  ασφάλεια , ορίζονται στο 
Τρίτο Παράρτημα του παρόντο  Νόμου. 

(3) Τα οδικά τμήματα που παρουσιάζουν υψηλότερη προτεραιότητα, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα τη  κατάταξη  οδικών τμημάτων υψηλή  
συγκέντρωση  ατυχημάτων, καθώ  και τη  κατάταξη  ασφάλεια  δικτύου, 
αξιολογούνται στη βάση των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο 3 του 
Τρίτου Παραρτήματο  του παρόντο  Νόμου, από ομάδε  
εμπειρογνωμόνων, που ορίζονται από την Διοικητική Αρχή και οι οποίοι, 
προ  το σκοπό αυτό, διενεργούν επ ιτόπ ιε  επ ισκέψει : 

Νοείται ότι, τουλάχιστον ένα μέλο  τη  ομάδα  εμπειρογνωμόνων θα 
πρέπει να πληροί τι  απαιτήσει  που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
11 του παρόντο  Νόμου. 
(4) Τα οδικά τμήματα ττου αναφέρονται στο εδάφιο (2) αποτελούν 

αντικείμενο διορθωτικών μέτρων: 

Νοείται ότι, προτεραιότητα δίδεται στα μέτρα που αναφέρονται στο 
σημείο 3 στοιχείο ε) του Τρίτου Παραρτήματο  του παρόντο  Νόμου, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα που παρουσιάζουν την καλύτερη σχέση 
οφέλου  - κόστου . 

(5) Η Διοικητική Αρχή είναι υπεύθυνη και μεριμνά για την τοποθέτηση 
κατάλληλων σημάτων, με τα οποία οι χρήστε  των οδών ειδοποιούνται για 
την πραγματοποίηση επ ισκευαστικών εργασιών σε τμήματα των οδικών 
υποδομών που είναι δυνατόν να διακυβεύσουν την ασφάλεια των 
χρηστών των οδών' στα σήματα αυτά περιλαμβάνονται και φωτεινά 
σήματα, ορατά κατά την ημέρα και τη νύκτα, που τοποθετούνται σε 
ασφαλή απόσταση και πληρούν τι  διατάξει  των περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και Τροχαία  Κινήσεω  Κανονισμών, όπω  αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 
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21.7.1989 
27.12.1991 
12.2.1993 
11.4.1996 

31.12.1996 
12.2.1999 
12.3.1999 
7.7.2000 

14J.2000 
22.12,2000 

2.2.2001 
9.3.2001 

16.3.2001 
27.4.2001 

30.11.2001 
28.12,2001 

22.2.2002 
29,11.2002 

9.5.2003 
18.7.2003 
25.7.2003 
3.10.2003 

31.10.2003 
13.2.2004 
2O.2.2004 
30,4.2004 

12.11.2004 
10.12.2004 
31.12.2004 

24.3.2005 
15.4.2005 
3.6.2005 
8.7.2005 

29.7.2005 
24.3.2006 

15.12.2006 
19.5.2008 
22.5.2009 
22.5.2009 
12.3.2010 
9.7.2010 

17.12.2010. 

(6) Η Διοικητική Αρχή, σε συνεργασία με τον Αρχηγό Αστυνομία , μεριμνά 

όπω  οι χρήστε  των οδών ενημερώνονται για την ύπ αρξη τμήματο  

υψηλή  συγκέντρωση  ατυχημάτων, με ενδεδειγμένα μέτρα. 

Επιθεωρήσει  
ασφαλεία . 

8.-(1) Η Διοικητική Αρχή είναι υπ εύθυνη και μεριμνά για την 

π ραγματοπ οίηση επ ιθεωρήσεων ασφαλεία  στου  εν λειτουργία δρόμου , 

π ου εμπ ίπ τουν στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του π αρόντο  Νόμου, 

π ροκειμένου να εντοπ ίζονται τα επ ισφαλή χαρακτηριστικά οδική  

ασφάλεια  και να προλαμβάνονται τα ατυχήματα. 



Διαχείριση 
δεδομένων. 

Τέταρτο 
Παράρτημα. 
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(2) Οι επ ιθεωρήσει  ασφαλεία  π εριλαμβάνουν π εριοδικέ  επ ιθεωρήσει  

του οδικού δικτύου και αξιολογήσει  των π ιθανών επ ιπ τώσεων τη  

εκτέλεση  οδικών έργων σε σχέση με την ασφάλεια τη  κυκλοφοριακή  

ροή : 

Νοείται ότι, οι εν λόγω επ ιθεωρήσει  διενεργούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, ώστε να διασφαλίζονται τα ενδεδειγμένα επ ίπ εδα ασφάλεια  

στην υπό εξέταση οδική υποδομή. 

(3) Η Διοικητική Αρχή είναι υπ εύθυνη και μεριμνά για τη θέσπ ιση μέτρων 

ασφάλεια  για οδικά έργα, καθώ  και για την εφαρμογή κατάλληλου 

προγράμματο  επ ιθεωρήσεων, με σκοπό την εξασφάλιση τη  ορθή  

εφαρμογή  των εν λόγω μέτρων. 

9.-(1) Ο Αρχηγό  Αστυνομία  μεριμνά όπω , για κάθε θανατηφόρο 

ατύχημα σε δρόμο π ου εμπ ίπ τει στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του 

π αρόντο  Νόμου, συντάσσεται έκθεση ατυχήματο , τη  οποία  το 

π εριεχόμενο καθορίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία π ου απ αριθμούνται 

στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντο  Νόμου. 

(2) Η Διοικητική Αρχή μεριμνά για τον υπ ολογισμό του μέσου 

κοινωνικού κόστου  ενό  θανατηφόρου ατυχήματο  και του μέσου 

κοινωνικού κόστου  ενό  σοβαρού ατυχήματο  στο έδαφο  τη  

Δημοκρατία : 

Νοείται ότι, η Διοικητική Αρχή δύναται να επ ιλέξει τη διαφοροπ οίηση 

π εραιτέρω των κλιμάκων κόστου , οι οπ οίε  επ ικαιροπ οιούνται 

τουλάχιστον ανά πενταετία. 

Κατευθυντήριε  
γραμμέ . 

10. Η Διοικητική Αρχή εκδίδει κατευθυντήριε  γραμμέ  για την καλύτερη 

εφαρμογή του παρόντο  Νόμου. 

Διορισμό  και 
εκπαίδευση 
ελεγκτών. 

11.-(1) Η Διοικητική Αρχή, για σκοπού  εφαρμογή  του π αρόντο  Νόμου, 

διορίζει ελεγκτέ  οδική  ασφάλεια , οι οποίοι έχουν κατάλληλη π είρα ή 

κατάρτιση στο σχεδιασμό οδών, την κυκλοφοριακή διαχείριση, την 

κυκλοφοριακή μηχανική, την τεχνολογία οδική  ασφάλεια  και την 

ανάλυση οδικών ατυχημάτων. 
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(2) Οι ελεγκτέ  οδική  ασφάλεια  εκτελούν καθήκοντα με βάση τον 
παρόντα Νόμο και τυγχάνουν αρχική  εκπαίδευση , μετά το πέρα  τη  
οποία , του  απονέμεται π ιστοποιητικό επάρκεια : 

Νοείται ότι, όλοι οι ελεγκτέ  οδική  ασφάλεια  είναι κάτοχοι 
π ιστοποιητικού επάρκεια : 

Νοείται περαιτέρω ότι, τα π ιστοποιητικά που έχουν απονεμηθεί πριν 
από την έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, αναγνωρίζονται για του  
σκοπού  του παρόντο  Νόμου. 

(3) Οι ελεγκτέ  οδική  ασφάλεια , και μετά το πέρα  τη  αρχική  
εκπαίδευση , συμμετέχουν περιοδικά σε περαιτέρω προγράμματα 
επ ιμόρφωση . 

(4) Οι έλεγχοι οδική  ασφάλεια , μετά την παρέλευση δυο ετών από την 
έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά από ελεγκτέ  οδική  ασφάλεια  ή από ομάδε  στι  οποίε  

συμμετέχουν ελεγκτέ , οι οποίοι πληρούν τι  απαιτήσει  των εδαφίων (1), 
(2) και (3). 

(5) Όσον αφορά το υπό έλεγχο έργο υποδομή , ο ελεγκτή  δεν μετέχει, 
κατά το χρόνο του ελέγχου, στη μελέτη ή την εκμετάλλευση του εν λόγω 
έργου. 
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[άρθρο 5(2)] 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

1. Στοιχεία τη  αξιολόνησΓΚ των επ ιπτώσεων οδική  ασφάλεια : 

α) προσδιορισμό  του προβλήματο -

β) ισχύουσα κατάσταση και υποθετική περίπτωση "απραξία "· 

γ) στόχοι οδική  ασφάλεια -

δ) ανάλυση των επ ιπτώσεων των προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων 
στην οδική ασφάλεια-

ε) σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων, καθώ  και ανάλυση 
κόστου /οφέλου -

στ) παρουσίαση του φάσματο  π ιθανών λύσεων. 

2. Κριτήρια εκτίμηση : 

α) θάνατοι και ατυχήματα- στόχοι μείωση  έναντι τη  υποθετική  
περίπτωση  "απραξία "-

β) επ ιλογή διαδρομή  και μοντέλα κυκλοφορία 1 

γ) π ιθανέ  επιπτώσει  στα υπάρχοντα δίκτυα (π .χ. έξοδοι, διασταυρώσει , 
ισόπεδε  διαβάσει )-

δ) χρήστε  των οδών συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων χρηστών 
(π .χ. πεζοί, ποδηλάτε , μοτοσικλετιστέ )-

ε) κυκλοφορία (π .χ. όγκο  κυκλοφορία , κατηγοριοποίηση κυκλοφορία  
ανά τύπο)-

στ) εποχή του έτου  και κλιματικέ  συνθήκε -

ζ) ύπαρξη επαρκού  αριθμού ασφαλών χώρων στάθμευση -

η) σεισμική δραστηριότητα. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[άρθρο 6(2), (4)3 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΔΙΚΗ ! ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

1. Κριτήρια νια το στάδιο προμελέτη : 

α) γεωγραφική θέση (π .χ. έκθεση σε κατολισθήσει , π λημμύρε , 
χιονοστιβάδε  κ.λπ .), επ οχή του έτου  και κλιματικέ  συνθήκε  και 
σεισμική δραστηριότητα' 

β) τύποι κόμβων και απόσταση μεταξύ του ' 

γ) αριθμό  και τύπ ο  λωρίδων 

δ) αποδεκτά είδη κυκλοφορία  στο νέο δρόμο' 

ε) λειτουργικότητα τη  οδού εντό  του δικτύου-

στ) μετεωρολογικέ  συνθήκε ' 

ζ) ταχύτητε  οδήγηση ' 

η) διατομέ  (εύρο  οδοστρώματο , π οδηλατοδρόμοι, π εζοδρόμια κ.λπ .)-

θ) οριζόντιε  και κάθετε  χαράξει -

ι) ορατότητα· 

ια) μορφή κόμβων 

ιβ) δημόσια μέσα μεταφορά  και υποδομέ -

ιγ) ισόπ εδε  διασταυρώσει  οδών/ σιδηροδρόμων. 

2. Κριτήρια νια το στάδιο λεπ τουερού  σγεδιασμού: 

α) μορφή' 

β) συνεκτικά οδικά σήματα και διαγραμμίσει ' 

γ) φωτισμό  οδών και διασταυρώσεων 

δ) οδικό  εξοπλισμό -
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ε) παράπλευρο περιβάλλον των οδών, συμπεριλαμβανομένου του 
πρασίνου' 

στ) σταθερά εμπόδια παραπλεύρω  τη  οδού" 

ζ} ύπαρξη ασφαλών χώρων στάθμευση 1 

η) ευάλωτοι χρήστε  των οδών (πεζοί, ποδηλάτε  και μοτοσικλετιστέ )' 

θ) εργονομική προσαρμογή οδικών συστημάτων συγκράτηση  (κεντρικέ  
νησίδε  και στηθαία πρόσκρουση  για την αποτροπή κινδύνων για 
ευάλωτου  χρήστε ). 

3. Κριτήρια νια το στάδιο πριν την παράδοση στην κυκλοφορία: 

α) ασφάλεια των χρηστών και ορατότητα υπό διαφορετικέ  συνθήκε , 
όπω  π .χ. στο σκότο  και υπό ομαλέ  καιρικέ  συνθήκε ' 

β) ευανάγνωστο των οδικών σημάτων και τη  σηματοδότηση 1 

γ) κατάσταση οδοστρωμάτων. 

4. Κριτήρια νια την apymn λειτουργία: αξιολόγηση τη  οδική  ασφάλεια  
με βάση την πραγματική συμπεριφορά των χρηστών. 

Οι έλεγχοι σε οποιοδήποτε στάδιο μπορούν να οδηγήσουν στην ανάγκη 
επανεξέταση  των κριτηρίων για τα προηγούμενα στάδια. 
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
[άρθρο 7(2), (3), (4)] 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1. Εντοπισμό  των οδΊκών τυηυάτων υψηλή  συγκέντρωση  ατυχημάτων 

Στον εντοπ ισμό των οδικών τμημάτων υψηλή  συγκέντρωση  ατυχημάτων λαμβάνεται 
υπόψη τουλάχιστον ο αριθμό  των θανατηφόρων ατυχημάτων, τα οποία σημειώθηκαν 
κατά τα προηγούμενα έτη ανά μονάδα μήκου  οδού σε σχέση με τον όγκο τη  
κυκλοφορία  και, στην περίπτωση των διασταυρώσεων, ο αριθμό  τέτοιων ατυχημάτων 
ανά σημείο διασταύρωση . 

2. Εντοπισυό  των τμημάτων νια ανάλυση τη  κατάταξη  τη  ασφάλεια  του δικτύου 

Ο εντοπισμό  των τμημάτων για ανάλυση τη  κατάταξη  τη  ασφάλεια  του δικτύου 
συνεκτιμά την εν δυνάμει εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή ατυχημάτων. Τα οδικά 
τμήματα κατατάσσονται σε κατηγορίε . Για κάθε κατηγορία οδών, τα οδικά τμήματα 
αναλύονται και κατατάσσονται βάσει παραγόντων που σχετίζονται με την ασφάλεια, 
όπω  συγκέντρωση ατυχημάτων, όγκο  κυκλοφορία  και τύπο  κυκλοφορία . 

Για κάθε κατηγορία οδών, η κατάταξη τη  ασφάλεια  του δικτύου καταλήγει σε ένα 
κατάλογο προτεραιότητα  οδικών τμημάτων στα οποία η βελτίωση τη  υποδομή  
αναμένεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα. 

3. Στοιγεία αξιολόγηση  νια τι  επιτόπιε  επ ισκέψει  εμπειροννωυόνων: 

α) περιγραφή του οδικού τμήματο ' 

β) παραπομπή σε π ιθανέ  προηγούμενε  εκθέσει  για το ίδιο οδικό τμήμα' 

γ) ανάλυση των π ιθανών εκθέσεων ατυχημάτων 

δ) αριθμό  ατυχημάτων, θανάτων προσώπων και σοβαρώ  τραυματισθέντων από 
ατυχήματα κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια1 

ε) δέσμη π ιθανών διορθωτικών μέτρων προ  εφαρμογή εντό  διαφόρων 
χρονοδιαγραμμάτων, με βάση παραδείγματο  χάρη: 

- την αφαίρεση ή προστασία των σταθερών εμποδίων παραπλεύρω  τη  οδού, 

- τη μείωση των ορίων ταχύτητα  και την κατά τόπου  αυστηρότερη επ ιβολή του ορίου 
ταχύτητα , 
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- τη βελτίωση τη  ορατότητα  υπό διαφορετικέ  καιρικέ  συνθήκε  και διαφορετικέ  
συνθήκε  φωτισμού, 

- τη βελτίωση τη  κατάσταση  ασφαλεία  του εξοπλισμού παραπλεύρω  τη  οδού, όπω  
είναι τα συστήματα συγκράτηση  των οχημάτων, 

- τη βελτίωση τη  συνοχή , τη  ορατότητα , του ευανάγνωστου και τη  θέση  των 
οδικών διαγραμμίσεων (συμπεριλαμβανομένων των λωρίδων με τραχεία επ ιφάνεια), των 
σημάτων και τη  σηματοδότηση , 

- την προστασία από τι  πτώσει  βράχων, τι  κατολισθήσει  και τι  χιονοστιβάδε , 

- τη βελτίωση τη  ττρόσφυση /τραχύτητα  οδοστρωμάτων, 

- νέο σχεδιασμό των συστημάτων συγκράτηση  των οχημάτων, 

- την κατασκευή ή βελτίωση κεντρικών διαχωριστικών, 

- την αλλαγή τη  μορφή  προσπεράσματο , 

- βελτίωση κόμβων, συμπεριλαμβανομένων των ισόπεδων διαβάσεων οδών/ 
σιδηροδρόμων, 

- αλλαγή τη  χάραξη , 

- μεταβολή του εύρου  τη  οδού, προσθήκη λωρίδων έκτακτη  ανάγκη , 

- εγκατάσταση συστήματο  διαχείριση  και ελέγχου τη  κίνηση , 

- τη μείωση τη  π ιθανή  ασυμβατότητα  με ευάλωτου  χρήστε  των οδών, 

- αναβάθμιση τη  οδού με βάση τα τρέχοντα πρότυπα σχεδιασμού, 

- αποκατάσταση ή αντικατάσταση οδοστρωμάτων, 

- χρήση ευφυών οδικών σημάτων, 

- βελτίωση των ευφυών συστημάτων μεταφορά  και των τηλεματικων υπηρεσιών για 
σκοπού  διαλειτουργικότητα , καταστάσεων εκτάκτου ανάγκη  και σήμανση . 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
[άρθρο 9(1)] 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ 
ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Οι εκθέσεκ ατυχήματο  περιλαυΒάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. την ακριβέστερη δυνατή τοποθεσία του ατυχήματο 1 

2. φωτογραφίε  η /και διαγράμματα τη  τοποθεσία  όπου σημειώθηκε το ατύχημα1 

3. ημερομηνία και ώρα του ατυχήματο " 

4. π ληροφορίε  για την οδό όπω  τύπο  π εριοχή , τύπο  οδού, τύπο  κόμβου, όπ ου 
π εριλαμβάνονται οι διαγραμμίσει , ο αριθμό  των λωρίδων, οι επ ιγραφέ , η επ ιφάνεια 
τη  οδού, οι συνθήκε  φωτισμού και οι καιρικέ  συνθήκε , το όριο ταχύτητα , τα εμπ όδια 
π αραπ λεύρω  τη  οδού" 

5. σοβαρότητα του ατυχήματο , όπου συμπ εριλαμβάνεται ο αριθμό  θανάτων και 
τραυματιών 

6. χαρακτηριστικά των εμπ λεκόμενων ατόμων όπω  ηλικία, φύλο, εθνικότητα, επ ίπ εδο 
αλκοολαιμία , χρήση ή μη του εξοπ λισμού ασφαλεία -

7. δεδομένα για τα εμπ λεκόμενα οχήματα (τύπο , ηλικία, χώρα, ενδεχομένω  εξοπ λισμοί 
ασφαλεία , ημερομηνία τελευταίου π εριοδικού τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία)-

8. δεδομένα ατυχήματο  όπω  τύπο  ατυχήματο , τύπο  σύγκρουση , όχημα και ελιγμό  
οδηγού" 

9. όταν είναι δυνατόν, στοιχεία σχετικά με το χρονικό διάστημα π ου μεσολάβησε μεταξύ 
τη  χρονική  στιγμή  του ατυχήματο  και τη  καταγραφή  του συμβάντο  ή τη  άφιξη  
των σωστικών συνεργείων. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824. Φαξ 22303175 - www.mol.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα τη  Επ ίοημη  Εφημερίδα  πωλούνται προ  € 1,7 ί ία καθένα 
Ετήαια ουνδραμη: €68.00 


