
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 

 

Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της 

αγοράς και τις βασικές απαιτήσεις, τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με 

αυτές και τη σήμανση που οφείλουν να πληρούν και να φέρουν προϊόντα τα οποία 

καθορίζονται εκάστοτε με τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

 

Συνοπτικός τίτλος.  

 

 

 30(Ι) του 2002. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Βασικών 

Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες 

Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003, και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 

πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο του 2002 (ο 

οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»), και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 

Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 και 2003.  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  Με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου 

«αγορά» της λέξης «κυπριακή», με τη λέξη 

«κοινοτική» 

   

  (β)  με την τροποποίηση του ορισμού «διάθεση στην 

αγορά» ως ακολούθως: 

   

  (i) Με την αντικατάσταση της λέξης «∆ημοκρατίας» 

(τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «Κοινότητας», 
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(ii)  με  αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού 

των λέξεων «στη ∆ημοκρατία» (τρίτη γραμμή), με 

τις λέξεις «στην Κοινότητα», 

(iii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) αυτού 

των λέξεων «στη ∆ημοκρατία ή σε κράτος μέλος» 

με τη λέξη « στην Κοινότητα»,  

   

  (γ)  με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου 

«εισαγωγέας» των λέξεων «άλλη χώρα» (δεύτερη 

γραμμή), με τις λέξεις «τρίτη χώρα», 

 

  (δ)  με την αντικατάσταση του ορισμού «εναρμονισμένο 

πρότυπο» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

 «εναρμονισμένο πρότυπο σημαίνει Ευρωπαϊκό 

πρότυπο το οποίο σύμφωνα με δημοσίευση της 

Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  ανταποκρίνεται στις 

βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το προϊόν 

στο οποίο αναφέρεται δυνάμει των σχετικών με αυτό 

Οδηγιών, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνούνται 

μεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών 

Οργανισμών Τυποποίησης οι οποίοι ακολουθούν 

εντολή που εκδίδεται από την Επιτροπή μετά από 

διαβούλευση με τα κράτη μέλη και εγκρίνεται από 

τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης», 

   

  (ε)  με την αντικατάσταση από τον ορισμό 

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» των λέξεων «στη 

∆ημοκρατία» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «στην 

Κοινότητα», 
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  (στ)  με την προσθήκη στον ορισμό «επιτήρηση της 

αγοράς» μετά τις λέξεις «αρμόδια αρχή της» (πρώτη 

και δεύτερη γραμμή), της λέξης «Κυπριακής» 

 

  (ζ)  με την αντικατάσταση από τον ορισμό “θέση σε 

λειτουργία” των λέξεων «της ∆ημοκρατίας» (δεύτερη 

γραμμή)  με τις λέξεις «της Κοινότητας»· 

 

  (η)  με την προσθήκη στο τέλος του ορισμού του όρου 

«Κανονισμοί», της ακόλουθης νέας φράσης:«οι 

οποίοι μεταξύ άλλων ενσωματώνουν τις πρόνοιες 

των Οδηγιών», 

   

  (θ)  με την αντικατάσταση του ορισμού «κατασκευαστής», 

με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

 «κατασκευαστής, με οποιαδήποτε εξειδικευμένη 

ονομασία δυνατό να αναφέρεται σε Κανονισμούς για 

συγκεκριμένο προϊόν, σημαίνει νομικό ή φυσικό 

πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, 

την κατασκευή, τη συσκευασία και τη σήμανση ενός 

προϊόντος, προκειμένου αυτό να διατεθεί στην αγορά 

υπό την επωνυμία του, ανεξάρτητα από το κατά 

πόσο οι ενέργειες αυτές αναλαμβάνονται από το ίδιο 

ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του και 

περιλαμβάνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 

τροποποιεί την προτιθέμενη χρήση ενός προϊόντος 

με τρόπο ώστε να καθίστανται εφαρμοστέες 

διαφορετικές ή πρόσθετες βασικές απαιτήσεις, ή 

τροποποιεί ουσιωδώς ή ανακατασκευάζει ένα προϊόν, 

δημιουργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο  νέο προϊόν, 

προκειμένου να το διαθέσει στην αγοράή εγκαθιστά 
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το προϊόν όπου αυτό προνοείται σε Κανονισμούς για 

συγκεκριμένο προϊόν»,  

 

  (ι)  με την αντικατάσταση του ορισμού «κοινοποιημένος 

οργανισμός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

 «κοινοποιημένος οργανισμός σημαίνει κυπριακό 

κοινοποιημένο οργανισμό και κάθε οργανισμό ο 

οποίος κοινοποιείται από κράτος μέλος στην 

Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, για σκοπούς 

εκτέλεσης της διαδικασίας εκτίμησης της 

συμμόρφωσης δυνάμει των σχετικών με το προϊόν 

Οδηγιών, και ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που 

δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από το 

Υπουργείο στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 21, και 

περιλαμβάνει οργανισμούς οι οποίοι δυνατό να 

αναφέρονται σε Κανονισμούς ως αναγνωρισμένοι 

τρίτοι φορείς, οργανισμοί επιθεώρησης, ελεγκτικές 

υπηρεσίες των χρηστών, εργαστήρια δοκιμών και 

οργανισμοί πιστοποίησης.»,  

 

  (ια)  με την αντικατάσταση από τον ορισμό “Κυπριακό 

πρότυπο»,  των λέξεων «εθνικό φορέα Τυποποίησης 

ο οποίος καθορίζεται με Νόμο» (δεύτερη γραμμή) με 

τις λέξεις «Εθνικό Φορέα Τυποποίησης», 
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  (ιβ)  με τη διαγραφή από τον ορισμό «σήμανση 

συμμόρφωσης» της άνω τελείας και την προσθήκη 

στο τέλος του της νέας φράσης «και περιλαμβάνει 

οποιεσδήποτε ενδείξεις ή άλλες σημάνσεις δυνατό να 

προβλέπονται σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο 

προϊόν»,   

 

  (ιγ)  με την αντικατάσταση του ορισμού «τεχνικές 

προδιαγραφές» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

 «τεχνικές προδιαγραφές σημαίνει προδιαγραφές 

που περιλαμβάνονται σε έγγραφο το οποίο αναφέρει 

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για ένα προϊόν όπως 

τα επίπεδα ποιότητας, την απόδοση, την ασφάλεια ή 

τις διαστάσεις του,  περιλαμβανομένων απαιτήσεων 

σε σχέση με το προϊόν αναφορικά με την ονομασία 

υπό την οποία πωλείται, την ορολογία, τα σύμβολα, 

τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, 

τη σήμανση ή επικόλληση ετικέτας και τις διαδικασίες 

εκτίμησης της συμμόρφωσης», 

   

 

 

 

 

 

156(Ι) του 2002. 

 (ιδ)  με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά 

των ακόλουθων νέων ορισμών: 

 

 «Εθνικός Φορέας Τυποποίησης σημαίνει το 

αρμόδιο για την τυποποίηση πρόσωπο δυνάμει του 

περί Τυποποίησης, ∆ιαπίστευσης και Τεχνικής 

Πληροφόρησης Νόμου του 2002˙  

   

   Κοινοτική αγορά σημαίνει την αγορά των κρατών 

μελών˙ 
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  Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας 

σημαίνει τον οργανισμό που εγκαθιδρύεται δυνάμει 

του περί Τυποποίησης, ∆ιαπίστευσης και Τεχνικής 

Πληροφόρησης Νόμου του 2002˙  

 

 Οδηγίες σημαίνει τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ισχύουν για τα 

καθορισμένα προϊόντα˙ 

 

 πρότυπο σημαίνει τεχνική προδιαγραφή η οποία 

εγκρίνεται από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης 

για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, με την 

οποία η συμμόρφωση δεν είναι υποχρεωτική και το 

οποίο μπορεί να είναι ένα από τα πιο κάτω: 

 

 (α) ∆ιεθνές πρότυπο το οποίο εκδίδεται από διεθνή 

φορέα τυποποίησης και το οποίο δημοσιεύεται, 

 

 (β) Ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο εκδίδεται από 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και το οποίο 

δημοσιεύεται, 

 

 (γ) εθνικό πρότυπο το οποίο εκδίδεται από εθνικό 

φορέα τυποποίησης οποιουδήποτε κράτους και το 

οποίο δημοσιεύεται». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου.  

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α)  Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού με την 

προσθήκη μετά τη λέξη «λειτουργία» (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων «και /ή να εγκαθίσταται» 
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  (β)  με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού με την 

προσθήκη μετά τη λέξη «λειτουργία» (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή), των λέξεων «και/ή η εγκατάσταση». 

και  

 

  

  (γ)  με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

 

 «(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του πιο πάνω 

εδαφίου, Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν 

περιορισμούς για τη διάθεση στην κυπριακή αγορά 

και τη θέση σε λειτουργία συγκεκριμένων 

προϊόντων.» 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου.  

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α)  Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού 

με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 

 

 «(1) Προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών όταν πληροί 

τις βασικές απαιτήσεις και φέρει την προβλεπόμενη 

σήμανση συμμόρφωσης, εκτός εάν προνοείται 

διαφορετικά σε Κανονισμούς. 

 

   (2) Συμμόρφωση προϊόντος με τεχνικές 

προδιαγραφές, των οποίων τα στοιχεία  

δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην 

περίπτωση των εναρμονισμένων προτύπων  

υιοθετούνται επίσης ως κυπριακά πρότυπα από τον 
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Εθνικό Φορέα Τυποποίησης ή από οποιοδήποτε 

άλλο εθνικό φορέα τυποποίησης κράτους μέλους, 

παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης του προϊόντος με τις 

αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις.» και  

   

  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της 

φράσης «όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 15 και την επίθεση της σήμανσης 

συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

21» ( τέταρτη γραμμή μέχρι το τέλος), με τη φράση 

«δυνάμει του άρθρου 15, όπου αυτό απαιτείται 

δυνάμει των σχετικών με το προϊόν Κανονισμών, και 

την επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 27.»  

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου.  

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου 6Α:  

 

 «Απόσυρση 

τεκμηρίου 

συμμόρφωσης. 

6Α.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 

κρίνει ότι τεχνική προδιαγραφή δεν 

ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές 

απαιτήσεις για το συγκεκριμένο προϊόν, 

ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο 

παραθέτοντας τους λόγους πάνω στους 

οποίους βασίζεται η ενέργειά της αυτή, το 

οποίο ενημερώνει την επιτροπή που 

καθιδρύεται δυνάμει της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των 

τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των 
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  κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 

κοινωνίας των πληροφοριών. 

   

  (2) Σε περίπτωση που η πιο πάνω 

αναφερόμενη στο εδάφιο (1) επιτροπή 

αποφασίσει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές δεν 

συμμορφώνονται πλήρως με τις βασικές 

απαιτήσεις, η Επιτροπή αποσύρει ή 

τροποποιεί, ανάλογα με την απόφαση, το 

τεκμήριο συμμόρφωσης και η αρμόδια αρχή με 

απόφασή της η οποία δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας, 

ανακαλεί οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις έγιναν 

δυνάμει του άρθρου 7 και αποσύρει ή 

τροποποιεί την αποδοχή του τεκμηρίου 

συμμόρφωσης, ενεργώντας σύμφωνα με την 

απόφαση της Επιτροπής.».  

   

Αντικατάσταση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

 «∆ημοσίευση 

τεχνικών 

προδιαγραφών.  

7. Ο τίτλος και αριθμός τεχνικών προδιαγραφών 

που αφορούν συγκεκριμένο προϊόν, των οποίων 

η εφαρμογή από τον κατασκευαστή προσδίδει 

τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές 

απαιτήσεις, καθώς και οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις αυτού, δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας από την 

αρμόδια αρχή.» 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου.  

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου μετά το άρθρο 10:  
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 «Εφαρμογή 

νομοθεσίας 

κρατών μελών.  

10Α. Οποιεσδήποτε αναφορές στον παρόντα 

Νόμο για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, σε σχέση 

με πράξεις που διεξάγονται στο έδαφος κράτους 

μέλους άλλου από τη ∆ημοκρατία, θεωρούνται 

αναφορές για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της 

νομοθεσίας εκείνου του κράτους μέλους, η 

οποία ενσωματώνει τις Οδηγίες και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία, 

θεωρούνται αναφορές για συμμόρφωση με τις 

πρόνοιες των Οδηγιών.»  

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

Μέρους 11Α.  

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά 

το άρθρο 11 αυτού του ακόλουθου νέου Μέρους ΙΙΑ: 

 

  

 «ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

 Γενικές 

υποχρεώσεις 

κατασκευαστή. 

11Α. (1) Ο κατασκευαστής φέρει αποκλειστική 

και τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση του 

προϊόντος με τον παρόντα Νόμο και τους 

Κανονισμούς, είτε έχει σχεδιάσει και 

κατασκευάσει ο ίδιος το προϊόν είτε θεωρείται 

ως κατασκευαστής λόγω του ότι το προϊόν 

διατίθεται στην αγορά υπό την επωνυμία του. 

   

  (2) Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για: 

    (α) Το σχεδιασμό και την κατασκευή του 

προϊόντος σύμφωνα με τις βασικές 

απαιτήσεις,  

 

    (β)  την υλοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης 

της συμμόρφωσης όπως αυτή 
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καθορίζεται στους Κανονισμούς, 

 

    (γ)  την τοποθέτηση των απαραίτητων 

σημάνσεων συμμόρφωσης δυνάμει του 

άρθρου 27, 

 

    (δ)  τον καταρτισμό της τεχνικής 

τεκμηρίωσης, και  

 

      (ε)  τη σύνταξη της δήλωσης ΕΚ 

συμμόρφωσης όπου αυτό απαιτείται. 

 

  (3) Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης, ο 

κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί τον έλεγχο 

για το προϊόν και να διασφαλίζει ότι λαμβάνει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να 

μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του 

δυνάμει του παρόντος Νόμου και των 

Κανονισμών.  

 

  (4) Ο κατασκευαστής δεν απαλλάσσεται  από τις 

υποχρεώσεις του με την εκχώρηση μέρους ή 

του συνόλου τους σε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο. 

 

  (5) Σε περίπτωση που προϊόν τίθεται σε 

λειτουργία χωρίς προηγούμενη διάθεση στην 

αγορά, το πρόσωπο το οποίο θέτει το προϊόν σε 

λειτουργία θεωρείται κατασκευαστής για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου.   

   

  (6) Κατασκευαστής ο οποίος βρίσκεται 

εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δύναται, εκτός 
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εάν Κανονισμοί προνοούν  υποχρέωσή του, να 

ορίζει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, με 

γραπτή και ρητή εκχώρηση αρμοδιοτήτων, η 

οποία να καθορίζει σαφώς το περιεχόμενο των 

υποχρεώσεων και τα όρια των αρμοδιοτήτων 

του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 

 

  (7) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν 

επιπρόσθετες από τις πιο πάνω υποχρεώσεις 

για τον κατασκευαστή.  

  

 Υποχρεώσεις 

εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου.  

11Β. (1) Οι υποχρεώσεις του εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, οι οποίες πρέπει να είναι 

διοικητικής μόνο φύσης, καθορίζονται σε γραπτή 

εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κατασκευαστή, η 

οποία δύναται να περιλαμβάνει ειδικότερα: 

 

    (α)  Αρμοδιότητα να διασφαλίζει και να 

δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με 

τις βασικές απαιτήσεις 

 

    (β)  την τοποθέτηση των απαραίτητων 

σημάνσεων συμμόρφωσης και του 

αριθμού αναγνώρισης κοινοποιημένου 

οργανισμού επί του προϊόντος 

 

    (γ)  τη σύνταξη και υπογραφή της δήλωσης 

ΕΚ συμμόρφωσης 

 

    (δ)  την τήρηση και θέση στη διάθεση των 

αρμόδιων αρχών της τεχνικής 

τεκμηρίωσης. 
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  (2) Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συμπίπτουν 

και οι ιδιότητες του υπεργολάβου ή/και του 

εισαγωγέα ή/και του διανομέα, οι υποχρεώσεις 

του προσδιορίζονται ανάλογα με την 

περίπτωση. 

   

  (3) Κανονισμοί προβλέπουν τις συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις και δικαιώματα του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για 

συγκεκριμένο προϊόν, οι οποίες δυνατό να είναι 

επιπρόσθετες από τις πιο πάνω αναφερόμενες.  

  

 Υποχρεώσεις 

εισαγωγέα.  

11Γ. (1) Ο εισαγωγέας οφείλει να παραχωρεί 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με 

το προϊόν στην αρμόδια αρχή, σε περίπτωση 

που ο κατασκευαστής δεν έχει διορίσει 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.   

 

  (2) Εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν 

διαφορετικά για συγκεκριμένο προϊόν, ο 

εισαγωγέας οφείλει να απαιτεί γραπτή 

διαβεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι όλες οι 

σχετικές πληροφορίες για το προϊόν, 

περιλαμβανομένης της τεχνικής τεκμηρίωσης θα 

βρίσκονται στη διάθεσή του, σε περίπτωση που 

αυτές ζητηθούν από τη αρμόδια αρχή. 

  

  (3) Σε περίπτωση που σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν, ο 

εισαγωγέας αναλαμβάνει υπό συγκεκριμένες 

περιστάσεις τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, 

αυτός οφείλει να διασφαλίζει ότι το προϊόν 
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συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και ότι 

έχει εφαρμοστεί η κατάλληλη διαδικασία 

εκτίμησης της συμμόρφωσης.  

  

 Υποχρεώσεις 

διανομέα.  

11∆. (1) Ο διανομέας οφείλει να ενεργεί με τη 

δέουσα φροντίδα και να έχει βασική γνώση των 

νομικών προϋποθέσεων που ισχύουν για το 

προϊόν, ώστε να μη διαθέτει σαφώς μη 

συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά και 

πρέπει να βρίσκεται σε θέση να το επιδεικνύει 

αυτό στην αρμόδια αρχή.  

 

  (2) Ο διανομέας πρέπει να λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε οι συνθήκες διανομής 

του προϊόντος να μην επηρεάζουν τη 

συμμόρφωσή του προς τις βασικές απαιτήσεις.  

 

  (3) Ο διανομέας πρέπει να είναι σε θέση να 

προσδιορίζει τον κατασκευαστή, τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα 

ή το πρόσωπο που του προμήθευσε το προϊόν, 

προκειμένου να βοηθά την αρμόδια αρχή κατά 

την άσκηση των εξουσιών της για επιτήρηση της 

αγοράς.   

 

 Υπεύθυνος 

συναρμολόγησης 

και υπεύθυνος 

εγκατάστασης.  

11Ε. Κανονισμοί για συγκεκριμένο προϊόν 

δύνανται να προβλέπουν τις προϋποθέσεις 

κάτω από τις οποίες ο υπεύθυνος 

συναρμολόγησης και ο υπεύθυνος 

εγκατάστασης προϊόντος φέρουν υποχρεώσεις 

σε σχέση με τη συμμόρφωση του προϊόντος 

προς τις βασικές απαιτήσεις καθώς και να 

καθορίζουν τις υποχρεώσεις αυτές.».  
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Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου.  

10. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο:  

 

 «(1) Ο κατασκευαστής υποχρεούται να συντάσσει 

τεχνική τεκμηρίωση η οποία να περιέχει πληροφορίες 

που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος 

προς τις βασικές απαιτήσεις εκτός εάν προνοείται 

διαφορετικά σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο 

προϊόν.» 

 

  (β)  με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού με την 

προσθήκη μετά τις λέξεις «ανάλογα με την 

περίπτωση» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «και 

όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς,» και 

 

  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο:  

 

 «(4) Η τεχνική τεκμηρίωση συντάσσεται σε επίσημη 

γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η 

διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ή στο οποίο 

βρίσκεται εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 

οργανισμός ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτόν, 

νοουμένου ότι  η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι πάντοτε κατανοητή από τον κοινοποιημένο 

οργανισμό, εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν 

διαφορετικά.». 

.  
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Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου 

11. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού μετά τις 

λέξεις «ανάλογα με την περίπτωση» (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων «και όπως καθορίζεται σε 

Κανονισμούς,» 

 

  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

 «(γ) την αναφορά στην Οδηγία ή στις Οδηγίες που 

εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο προϊόν»· και 

 

  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

 «(δ) Σε περίπτωση που στο προϊόν εφαρμόζονται 

περισσότερες από μία Οδηγίες, η δήλωση ΕΚ 

συμμόρφωσης πρέπει να αναφέρει όλες τις Οδηγίες 

με τις οποίες συμμορφώνεται το εν λόγω προϊόν, 

εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά.  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόμου.  

12. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος του, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

 

«(3) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν ότι συμμόρφωση του 

υπό έγκριση οργανισμού με καθορισμένα σε αυτούς ευρωπαϊκά ή 

διεθνή πρότυπα, συνεπάγεται τεκμήριο συμμόρφωσης του 

οργανισμού με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για έγκριση.» 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 18 του 

βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του 

εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «εθνικού φορέα 

∆ιαπίστευσης ο οποίος καθορίζεται με Νόμο» (πρώτη 

και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «Κυπριακού 

Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας.» και 

 

  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, των 

λέξεων «εθνικό φορέα ∆ιαπίστευσης» (τέταρτη 

γραμμή), με τις λέξεις «Κυπριακό Οργανισμό 

Προώθησης Ποιότητας». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου.  

14. Το άρθρο 20 τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων 

«εθνικός φορέας ∆ιαπίστευσης», όπου αυτές απαντώνται και σε 

οποιαδήποτε γραμματική μορφή, με τις λέξεις «Κυπριακός 

Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας», προσαρμοζόμενες ανάλογα 

στη σχετική γραμματική τους μορφή. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

15. Το εδάφιο (3) του άρθρου 21, τροποποιείται με την προσθήκη 

μετά τις λέξεις «κρατών μελών» (τρίτη γραμμή), της φράσης 

«όπως αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου.  

16. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «εθνικό Φορέα ∆ιαπίστευσης», όπου 

αυτές απαντώνται, με τις λέξεις «Κυπριακό Οργανισμό 

Προώθησης Ποιότητας». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 25 του 

βασικού νόμου.  

17. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  
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  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

 «(γ) παραχωρούν στην αρμόδια αρχή, και όπου 

προβλέπεται σε Κανονισμούς, στις αρμόδιες αρχές 

επιτήρησης της αγοράς των κρατών μελών, σχετικές 

πληροφορίες για σκοπούς επιτήρησης της 

αγοράς», 

 

  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

 «(ε) παραμένουν τρίτα μέρη ανεξάρτητα από τους 

πελάτες τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη», 

 

  (γ)  με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 

παραγράφων μετά την παράγραφο (ε): 

 

   «(ε1)  εφαρμόζουν διαδικασίες και υιοθετούν δομές 

που να διασφαλίζουν την ουδετερότητα, την 

αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία και αμεροληψία 

τους 

 

   (ε2)  εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες οι 

οποίες σαφώς διακρίνουν μεταξύ των καθηκόντων 

που διεξάγουν ως κοινοποιημένοι οργανισμοί και 

τυχόν άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες είναι 

αναμεμειγμένοι, καθιστώντας τη διάκριση αυτή σαφή 

στους πελάτες τους 

 

   (ε3)  διασφαλίζουν ότι τυχόν άλλες δραστηριότητές 

τους εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών, δεν επηρεάζουν ή δεν 
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περιορίζουν την εμπιστοσύνη στην αρμοδιότητα, 

στην αντικειμενικότητα, στην αμεροληψία ή στην 

επιχειρησιακή τους αξιοπιστία ως κοινοποιημένοι 

οργανισμοί 

 

   (ε4)  εφαρμόζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες για 

την αναγνώριση, τη διερεύνηση και την επίλυση 

όλων των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει 

υποψία ή απόδειξη συγκρούσεως συμφερόντων και 

να ζητούν από το προσωπικό που ενεργεί εξ 

ονόματός τους να δηλώνουν οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων», 

 

  (δ)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) αυτού 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  

 

     «(στ) να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό, το 

οποίο έχει επαρκή γνώση και πείρα σχετικά με τα 

προϊόντα και τη σχετική διαδικασία εκτίμησης της 

συμμόρφωσης, και το οποίο υπόκειται σε κατάλληλη 

κατάρτιση», 

 

  (ε)  με την προσθήκη μετά την παράγραφο (στ) των 

ακόλουθων νέων παραγράφων: 

    

   «(στ1) βρίσκονται σε θέση να διαχειρίζονται, 

να ελέγχουν και να είναι υπεύθυνοι για τις 

επιδόσεις του προσωπικού τους και να 

διατηρούν πλήρη αρχεία τα οποία 

περιλαμβάνουν την καταλληλότητα όλου του 

προσωπικού το οποίο αξιοποιείται σε 

ιδιαίτερους τομείς είτε είναι υπάλληλοί του, 

είτε απασχολούνται με σύμβαση είτε 
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παρέχονται από άλλους οργανισμούς 

 

   (στ2) διαθέτουν κατάλληλες δομές και 

διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν ότι ο 

τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας 

εκτίμησης της συμμόρφωσης, η άρνηση 

έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, η 

άρση και ανάκληση των σχετικών 

πιστοποιητικών, οι αιτήσεις που 

απευθύνονται στον κατασκευαστή ώστε να 

λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και το 

περιεχόμενο των σχετικών εκθέσεων που 

υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή 

υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιόν τους.». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου.  

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 26 του ακόλουθου νέου άρθρου 26Α: 

 

 «∆ιαδικασίες και 

κριτήρια  έγκρισης 

κοινοποιημένων 

οργανισμών για 

σκοπούς άλλους 

από τη διεξαγωγή 

της διαδικασίας 

εκτίμησης της 

συμμόρφωσης. 

26Α.-(1) Η Επιτροπή Έγκρισης εγκρίνει και το 

Υπουργείο κοινοποιεί στην Επιτροπή, 

οργανισμούς για σκοπούς χορήγησης 

εγκρίσεων σε σχέση με τεχνικές προδιαγραφές 

που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, 

σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια που 

καθορίζονται σε Κανονισμούς για τα προϊόντα 

αυτά.  

 

  (2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν 

διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικά ή 

περαιτέρω κριτήρια από το αναφερόμενα στο 

παρόν Μέρος, για την έγκριση 

αναγνωρισμένων τρίτων φορέων, οργανισμών 

επιθεώρησης, ελεγκτικών υπηρεσιών των 
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χρηστών, εργαστηρίων δοκιμών και 

οργανισμών πιστοποίησης αναφορικά με 

συγκεκριμένα προϊόντα.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 27 του 

βασικού νόμου.  

19. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α)  Με την προσθήκη στην αρχή αυτού του αριθμού 

«(1)»· και  

 

  (β)  με την προσθήκη στο τέλος του, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (2): 

 

 «(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω 

εδαφίου, Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν ότι  για 

ορισμένα προϊόντα απαιτείται η επίθεση άλλων 

ενδείξεων ή σημάνσεων επί αυτών, αντί της 

σήμανσης συμμόρφωσης ή ότι δεν απαιτείται η 

επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης.»  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του 

βασικού νόμου.  

20. Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «στον πίνακα 

δεδομένων του» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «σε πινακίδα 

τοποθετημένη στο προϊόν για το σκοπό αυτό η οποία πρέπει να 

έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μην είναι δυνατό να 

επαναχρησιμοποιηθεί». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 29 του 

βασικού νόμου.  

21. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά τις λέξεις «σύγχυση με αυτή» (τρίτη γραμμή), των 

λέξεων «, δεν μπορούν να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη 

σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης 

συμμόρφωσης». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 30 του 

βασικού νόμου.  

22. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

«30. (1) Σε περίπτωση που στο προϊόν εφαρμόζονται 

περισσότερες από μία Οδηγίες, η επίθεση της σήμανσης 

συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση με τις πρόνοιες όλων 

των Οδηγιών.  

 

(2) Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες εφαρμοζόμενες 

Οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, κατά τη 

διάρκεια μεταβατικής περιόδου, τις πρόνοιες που θα εφαρμόζει, η 

σήμανση συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση μόνο με τις 

πρόνοιες των Οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής, και σε 

τέτοια περίπτωση, τα στοιχεία των σχετικών Οδηγιών, όπως 

αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή 

οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες Οδηγίες να 

συνοδεύουν τα προϊόντα.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 32 του 

βασικού νόμου.  

23. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(3) Η αρμόδια αρχή δύναται, εάν το θεωρεί απαραίτητο,  να 

ζητήσει από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, 

μετάφραση της δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης και συγκεκριμένου 

μέρους της τεχνικής τεκμηρίωσης το οποίο καθορίζεται από την 

ίδια, σε επίσημη γλώσσα της ∆ημοκρατίας.»   

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 34 του 

βασικού νόμου.  

24. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  
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  (α)  Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 

(1), μετά τη λέξη «διεξάγει» , της λέξης «τυχαίους»· 

και 

 

  (β)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, των 

λέξεων «με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου» 

(δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «με τις σχετικές 

βασικές απαιτήσεις». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 35 του 

βασικού νόμου.  

25. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: «Αγορά προϊόντων για 

σκοπούς δοκιμών», και  

 

(β)  με την τροποποίηση του εδάφιο (2) αυτού με την 

προσθήκη μετά τις λέξεις «να υποβάλει» (16η 

γραμμή), της λέξης «επίσης».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 40 του 

βασικού νόμου.  

26. Το εδάφιο (4) του άρθρου 40 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις «κρίνει 

κατάλληλα» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της παράβασης».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 41 του 

βασικού νόμου.  

27. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, του κόμματος 

μετά τη λέξη «Υπουργείο» (πρώτη γραμμή), και την 

προσθήκη της λέξης «και», 
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  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

 «(α) Φέρουν την απαιτούμενη σήμανση 

συμμόρφωσης, και σε περίπτωση που σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς δεν απαιτείται η επίθεση σήμανσης 

συμμόρφωσης,  συνοδεύονται από τη ∆ήλωση ΕΚ 

Συμμόρφωσης ή από οποιαδήποτε άλλα 

πιστοποιητικά που καθορίζονται στους Κανονισμούς 

και»· 

 

  (γ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου 

(1) αυτού μετά τις λέξεις «ασφάλεια των προσώπων» 

(δεύτερη γραμμή) των λέξεων «,των κατοικίδιων 

ζώων και των αγαθών»· και 

 

  (δ)  με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) 

αυτού και την προσθήκη στο τέλος του της 

ακόλουθης νέας φράσης «και η διαδικασία επίκλησης 

της ρήτρας διασφάλισης εφαρμόζεται σε ολόκληρη 

την παρτίδα ή σειρά των προϊόντων.» 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 44 του 

βασικού νόμου. 

 28. Το εδάφιο (1) του άρθρου 44 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του και 

την προσθήκη των ακόλουθων νέων φράσεων και 

παραγράφων: 

         «,ενημερώνοντάς την ειδικότερα κατά πόσο η 

απόφαση για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης οφείλεται: 

(α)  Στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων, σε 

περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν 

εφαρμόζει εναρμονισμένα πρότυπα 
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  (β)  στη λανθασμένη εφαρμογή των σχετικών 

εναρμονισμένων προτύπων, ή  

 

(γ)  σε ελλείψεις των σχετικών εναρμονισμένων 

προτύπων.»  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 46 του 

βασικού νόμου. 

29. Το εδάφιο (1) του άρθρου 46 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις «στην αγορά ή» 

(τρίτη γραμμή), των λέξεων «τη θέση τους σε λειτουργία ή». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 47 του 

βασικού νόμου.  

30. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλο αυτού της λέξης «ενώπιον» 

με τη λέξη «εναντίον».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 48 του 

βασικού νόμου.  

31. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 48 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων 

«σοβαρή αμφιβολία» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «εύλογη 

υποψία». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 52 του 

βασικού νόμου.  

32. Το εδάφιο (1) του άρθρου 52 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Πρόσωπο το 

οποίο» (πρώτη γραμμή) με τη φράση: «Τηρουμένων των 

διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 40, πρόσωπο το οποίο».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 53 του 

βασικού νόμου.  

33. Το εδάφιο (1) του άρθρου 53 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Η αρμόδια 

αρχή» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Τηρουμένων των 

διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 40, η αρμόδια αρχή». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 59 του 

βασικού νόμου.  

34. Το εδάφιο (2) του άρθρου 59 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α)  Με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) μετά τις λέξεις 

«αρμόδια αρχή» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «ή το 

Υπουργικό Συμβούλιο»· και 

   

  (β)  με την προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων νέων 

παραγράφων: 

   

   «(ι) την έκδοση εγκρίσεως ή συγκαταθέσεων  

μεταφοράς και διαμετακομίσεως σε σχέση με 

συγκεκριμένα προϊόντα 

 

 (ια) την εξουσία κατάσχεσης και δήμευσης 

συγκεκριμένων προϊόντων από την αρμόδια αρχή σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης με διατάξεις που 

αφορούν τη μεταφορά και διαμετακόμιση των 

προϊόντων αυτών 

 

 (ιβ) τον καθορισμό τελών τα οποία εισπράττει η 

αρμόδια αρχή για την έκδοση εγκρίσεων, αδειών ή 

την παραχώρηση δικαιωμάτων, όπου αυτό απαιτείται 

από του Κανονισμούς 

 

 (ιγ) τη δημιουργία ποινικών αδικημάτων για την 

παράβαση ειδικότερων προνοιών των Κανονισμών 

σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα.». 

  

Τροποποίηση του 

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

35. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του αριθμού «50» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό 

«59». 
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Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

36. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με ∆ιάταγμα του Υπουργικού 

Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας, εκτός από το άρθρο 34 το οποίο τίθεται σε ισχύ με 

τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα 

της ∆ημοκρατίας.  
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