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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 4819 Παρασκεσή, 5 επτεμβρίοσ 2014 2099 

      

Αριθμός 414 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΩΝ ΒΑΗΚΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ (ΔΗΓΖ ΠΤΡΟΣΔΥΝΗΑ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2009 ΚΑΗ 2013 
________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 19Α 
 

Πξννίκην 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 115, 
17.4.2014,  
ζ. 28. 

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Δθηειεζηηθή Οδεγία 
2014/58/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηε δεκηνπξγία, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 
2007/23/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
ηρλειαζηκόηεηα ησλ εηδώλ ππξνηερλίαο»,  

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
23.12.2009 
  4.10.2013. 

Ζ Αξκόδηα Αξρή, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ηνλ Καλνληζκό 19Α ησλ πεξί 
ησλ Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ (Δίδε Ππξνηερλίαο) Καλνληζκώλ ηνπ 2009 θαη 2013, εθδίδεη ην 
αθόινπζν Γηάηαγκα.  

  
πλνπηηθόο 
 ηίηινο. 

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ησλ Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ (Δίδε Ππξνηερλίαο) 
(ύζηεκα Ηρλειαζηκόηεηαο ησλ Δηδώλ Ππξνηερλίαο) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία. 2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο - 
  
  «αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο» ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απνδεηθλύεηαη θαηά 

πόζνλ πιεξνύληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ηα είδε ππξνηερλίαο, όπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο· 



   

  «Αξκόδηα Αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Δπηζεσξεηή Δθξεθηηθώλ Τιώλ ·  

   
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
23.12.2009 
  4.10.2013. 

 «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ησλ Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ (Δίδε Ππξνηερλίαο) Καλνληζκνύο, 
όπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

 30(Η) ηνπ 2002 
 29(Η) ηνπ 2003 
258(Η) ηνπ 2004 
  89(Η) ηνπ 2005 
  71(Η) ηνπ 2009 
    7(Η) ηνπ 2011 
  90(Η) ηνπ 2011 
  54(I) ηνπ 2013. 

 
«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ Καζνξηζκέλεο 
Καηεγνξίεο Πξντόλησλ Νόκν, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  «νξγαληζκόο αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο» ζεκαίλεη νξγαληζκό πνπ εθηειεί 
δξαζηεξηόηεηεο αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βαζκνλόκεζεο, ηεο 
δνθηκήο, ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο επηζεώξεζεο. 

   
 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη, νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα θαη δελ εξκελεύνληαη 

δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο όξνπο απηνύο από ην Νόκν θαη ηνπο 
Καλνληζκνύο.  

  
Αξηζκόο 
θαηαρώξηζεο.  

3.-(1) Σα είδε ππξνηερλίαο θέξνπλ έλαλ αξηζκό θαηαρώξηζεο, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα εμήο: 

  
  (α)   ηνλ ηεηξαςήθην αξηζκό αλαγλώξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πνπ εμέδσζε 

πηζηνπνηεηηθό εμέηαζεο ηύπνπ ΔΚ ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο 
ζπκκόξθσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ Καλνληζκνύ 11 ησλ 
Καλνληζκώλ (Δλόηεηα Β) ή πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία  
αμηνιόγεζεο ηεο  ζπκκόξθσζεο πνπ  αλαθέξεηαη ζηελ  παξάγξαθν (β) ηνπ 
Καλνληζκνύ 11 ησλ Καλνληζκώλ (Δλόηεηα Ε) ή έγθξηζε ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο 
ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία  αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (γ) ηνπ Καλνληζκνύ 11 ησλ Καλνληζκώλ (Δλόηεηα Ζ)∙  

    
  (β) ηελ θαηεγνξία ηνπ είδνπο ππξνηερλίαο γηα ην νπνίν ε ζπκκόξθσζε πηζηνπνηείηαη ζε 

ζπληεηκεκέλε κνξθή, κε θεθαιαία: 
     
   - F1, F2, F3 θαη F4 γηα ηα ππξνηερλήκαηα ησλ θαηεγνξηώλ 1, 2, 3 θαη 4, αληίζηνηρα· 
     
   - Σ1 ή Σ2 γηα ηα είδε ππξνηερλίαο γηα ην ζέαηξν ησλ θαηεγνξηώλ T1 θαη T2, 

αληίζηνηρα· 
     
   - Ρ1 ή Ρ2 γηα άιια είδε ππξνηερλίαο ησλ θαηεγνξηώλ Ρ1 θαη Ρ2, αληίζηνηρα· 
    
  (γ) ηνλ αξηζκό επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό γηα 

ην είδνο ππξνηερλίαο. 
  
 (2) Ο αξηζκόο θαηαρώξηζεο δηαξζξώλεηαη ζηε κνξθή «ΥΥΥΥ – ΤΤ – ΕΕΕΕ…», όπνπ: 
  
  - ην κέξνο ΥΥΥΥ αλαθέξεηαη ζην πεξηερόκελν ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1)(α) ηεο παξνύζαο  

παξαγξάθνπ, 
    
  - ην κέξνο ΤΤ αλαθέξεηαη ζην πεξηερόκελν ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1)(β) ηεο παξνύζαο  

παξαγξάθνπ, θαη 
    
  - ην κέξνο ΕΕΕΕ… αλαθέξεηαη ζην πεξηερόκελν ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1)(γ) ηεο παξνύζαο  

παξαγξάθνπ. 
  
Τπνρξεώζεηο 
ησλ 
θνηλνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκώλ.   

4.-(1) Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ηεο 
ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 11 ησλ Καλνληζκώλ ηεξνύλ κεηξών ησλ εηδώλ 
ππξνηερλίαο γηα ηα νπνία έρνπλ εθδώζεη πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο ηύπνπ ΔΚ ζπκκόξθσζεο 
ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) 
ηνπ Καλνληζκνύ 11 ησλ Καλνληζκώλ (Δλόηεηα Β) ή πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηε 
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δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο  ζπκκόξθσζεο πνπ  αλαθέξεηαη ζηελ  παξάγξαθν (β) ηνπ 
Καλνληζκνύ 11 ησλ Καλνληζκώλ (Δλόηεηα Ε) ή εγθξίζεηο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία  αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ Καλνληζκνύ 
11 ησλ Καλνληζκώλ (Δλόηεηα Ζ ). 

  
Παξάξηεκα (2)  Σν πξναλαθεξόκελν κεηξών ηεξείηαη ζην κνξθόηππν πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ 

παξόληνο Γηαηάγκαηνο. 
  
 (3) Σν κεηξών ησλ εηδώλ ππξνηερλίαο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

ζέκαηα πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα νη νπνίεο πξέπεη λα  δηαηεξνύληαη γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 
έηε από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί εμέδσζαλ ηα πηζηνπνηεηηθά 
θαη ηηο εγθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1).   

  
 (4) Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί ελεκεξώλνπλ ηαθηηθά ην κεηξών, ην νπνίν θαη θαζηζηνύλ 

δεκόζηα δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν. 
  
 (5) Όηαλ ε θνηλνπνίεζε ελόο νξγαληζκνύ αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο αλαθαιείηαη, ν ελ ιόγσ 

νξγαληζκόο κεηαβηβάδεη ην κεηξών πνπ ηεξεί ζε θάπνηνλ άιιν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ή ζηελ 
αξκόδηα αξρή. 

  
Τπνρξεώζεηο 
θαηαζθεπαζηώλ  
θαη εηζαγσγέσλ.  

5. Οη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγσγείο ησλ εηδώλ ππξνηερλίαο:   

  (α) ηεξνύλ αξρείν όισλ ησλ αξηζκώλ θαηαρώξηζεο ησλ εηδώλ ππξνηερλίαο πνπ 
παξάγνληαη ή εηζάγνληαη από απηνύο καδί κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία, ην γεληθό ηύπν 
θαη ππνηύπν ηνπο, θαηά πεξίπησζε, θαη ηνλ ηόπν θαηαζθεπήο, γηα ηνπιάρηζην δέθα (10) 
έηε από ηελ εκεξνκελία πνπ ην είδνο έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά· 

    
  (β) δηαβηβάδνπλ ην αξρείν ζηελ Αξκόδηα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ ζηακαηνύλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπο· 
    
  (γ) παξέρνπλ ζηελ Αξκόδηα Αξρή θαη ζηηο αξρέο επνπηείαο ηεο αγνξάο όισλ ησλ θξαηώλ 

κειώλ, θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α). 

  
Έλαξμε 
 ηζρύνο.  

6. Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ ηε 17ε Οθησβξίνπ ηνπ 2016. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
Μνξθόηππνο ηνπ κεηξώνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4(2) 

 

Αξηζκόο 
θαηαρώξηζεο 

Ζκεξνκελία 
έθδνζεο 

πηζηνπνηεηηθνύ 
εμέηαζεο 
ηύπνπ ΔΚ  

(Δλόηεηα Β), 
πηζηνπνηεηηθνύ 
ζπκκόξθσζεο   
(Δλόηεηα Ε) ή 

έγθξηζεο 
ζπζηήκαηνο 
πνηόηεηαο 

(Δλόηεηα Ζ) 
θαη εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο 
ηζρύνο, θαηά 
πεξίπησζε  

Καηαζθεπαζηήο  

Σύπνο 
πξντόληνο 
(γεληθό) θαη 
ππνηύπνο, 

θαηά 
πεξίπησζε 

Δλόηεηα 
ζπκκόξθσζεο 

ηνπ ζηαδίνπ 
παξαγσγήο¹  

Κνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκόο 

πνπ 
αλαιακβάλεη 

ηελ 
αμηνιόγεζεο 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ ζηαδίνπ 
παξαγσγήο¹ 

Πξόζζεηα 
ζηνηρεία 

       

(1)         Πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη πάληα εάλ ηειεί ππό ηελ επζύλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηεί 
ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ Καλνληζκνύ 11 ησλ 
Καλνληζκώλ (Δλόηεηα Β). Γελ απαηηείηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ) ηνπ Καλνληζκνύ 11 ησλ Καλνληζκώλ (Δλόηεηεο Ε θαη H). Πξέπεη λα παξέρνληαη 
ζηνηρεία (όηαλ είλαη γλσζηά), εάλ εκπιέθεηαη θάπνηνο άιινο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο. 
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