
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

 Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Κοινοτικού 

Κανονισμού (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια 

συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 

διαχείρισης και ελέγχου (ΕΕ L 114 της 24.4.2001 σ.1). 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

Τίτλος. 
1. Ο παρών Νόμος αναφέρεται ως ο περί Εκούσιας 

Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής 

Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμος του 2004. 
  
Ερμηνεία. 2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από 

το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 
  
 «αρμόδιος φορέας» σημαίνει την Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος· 
  
 «Κανονισμός 761/2001» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) 

761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή 

οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης  

και ελέγχου (ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ.1)· 
  
 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος· 
  
 

 
«φορέας διαπίστευσης» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό 
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156(Ι) του 2002. 
Προώθησης  Ποιότητας ο οποίος ιδρύεται με βάση τον περί 

Τυποποίησης Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης 

Νόμο του 2002  ή οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή επιτροπή 

στην οποία εκχωρείται τέτοια αρμοδιότητα από τον Κυπριακό 

Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας.  
  
       (2) Οι όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα 

Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον 

Κανονισμό 761/2001. 
  
Σύστημα 

Διαπίστευσης. 
3.  Ο φορέας διαπίστευσης ασκεί τις αρμοδιότητες που 

καθορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού 761/2001 σχετικά 

με το σύστημα διαπίστευσης. 
  
Ευθύνες  

αρμόδιου  

φορέα. 

4.  Ο αρμόδιος φορέας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή 

του άρθρου 5 του Κανονισμού 761/2001 και, ειδικότερα έχει 

την ευθύνη: 
  
 (α) να ορίζει τις διαδικασίες για την εξέταση των 

ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τους 

καταχωρημένους οργανισμούς, και  
  
 (β) για την άρνηση καταχώρησης, τη διαγραφή ή την 

αναστολή της καταχώρησης των οργανισμών. 
  
Ποινές. 5.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο: 
  
 (α) χρησιμοποιεί το λογότυπο που ορίζεται στο 

Παράρτημα IV του Κανονισμού 761/2001 χωρίς να 

έχει καταχωρηθεί στο μητρώο όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 7 του Κανονισμού 761/2001, ή 
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 (β) δηλώνει ψευδή στοιχεία στην περιβαλλοντική 

δήλωση που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 

Κανονισμού 761/2001,  
  
    είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης,   

υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις 

δέκα χιλιάδες λίρες. 
  
      (2)  Οποιοδήποτε διαπιστευμένο πρόσωπο το οποίο 

εκτελεί καθήκοντα επαλήθευσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 

V του Κανονισμού 761/2001 δηλώνει ψευδή στοιχεία σε 

σχέση με:  
  
 (α)  τον οργανισμό, ή 
  
 (β) την περιβαλλοντική δήλωση που επαληθεύεται,  
  
 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε ποινή προστίμου η 

οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες. 
  
Έκδοση 

διατάγματος. 
6.-(1)  Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διάταγμα το οποίο 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 

στο οποίο να καθορίζει: 
  
 (α) τέλος για την υποβολή της αίτησης καταχώρησης του 

οργανισμού στο μητρώο και το οποίο θεωρείται 

επαρκές για την κάλυψη των δαπανών που θα 

συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης, 
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 (β) ετήσιο τέλος ανανέωσης της εγγραφής του 

οργανισμού στο μητρώο το οποίο δεν θα υπερβαίνει 

τις δαπάνες που συνεπάγεται ο έλεγχος των 

προνοιών του συστήματος οικολογικής διαχείρισης 

και οικολογικού ελέγχου του οργανισμού. 
  
Κατευθυντήριες 

γραμμές. 
7. Ο αρμόδιος φορέας δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες 

γραμμές για την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού 

761/2001.  
  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

8.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  
 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.130.2004 
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