
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων -   
   
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 218, 
13.8.2008, σ. 30. 

(α) αποτελεσματικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας 
της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου», και 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 376, 
27.12.2006, σ. 36 

(β) συμβατότητας με το Άρθρο 16 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», και 

  
 

72(Ι) του 2003 
174(Ι) του 2004. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 204, 
21.07.1998, σ.37. 

Επειδή ο παρών Νόμος συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τον περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης  
Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμο, ο οποίος μεταφέρει στο κυπριακό δίκαιο 
την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 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 των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας των πληροφοριών», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και 

  
 Συνεπώς, ο παρών Νόμος παραπέμπει στον προαναφερόμενο νόμο, όπως απαιτεί το άρθρο 9 

αυτού, και στην προαναφερόμενη Οδηγία, όπως απαιτεί το άρθρο 12 αυτής, 
  
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
 

30(Ι) του 2002 
29(Ι) του 2003 

258(Ι) του 2004 
89(Ι) του 2005 

71(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων Νόμους του 2002 έως 2009, (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται 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 έως 2011. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

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

   
 (α) Με την  προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων  όρων και 

των ορισμών τους:  
    
   ««ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην 

επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον τελικό 
χρήστη· 

    
   «διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προσφορά προϊόντος 

για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην Κοινοτική αγορά στο 
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν· 

    
  156(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2010. 
«διαπίστευση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 
άρθρο 2 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής 
Πληροφόρησης Νόμου· 

    
   «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία 
των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
339/93 του Συμβουλίου», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 
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   «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού»· 

   
 (β)  με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «διάθεση στην αγορά» και 

«κοινοποιημένος οργανισμός» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα: 
   
   «»διάθεση στην αγορά» σημαίνει την  πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν 

καθίσταται διαθέσιμο στην Κοινοτική αγορά· ο όρος “διαθέτω στην αγορά” 
τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας· 

   
    «κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό και 

κάθε οργανισμό ο οποίος εγκρίνεται και 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 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 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.». και 

   
 (γ) με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός», 

αμέσως μετά τη λέξη «οποίος» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «εγκρίνεται δυνάμει των 
προνοιών του Μέρους IV και».    

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

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

  
  «(2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που 

αφορούν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού.». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

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

   
 «Σκοπός του 

παρόντος Νόμου. 
4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι: 

   
  (α) η διασφάλιση της διάθεσης στην αγορά και/ή της θέσης σε 

λειτουργία προϊόντων τα οποία δε θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και υγεία των προσώπων, ή την προστασία του 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων, 
ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, νοουμένου ότι τα 
προϊόντα αυτά εγκαθίστανται, συντηρούντα και 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους 
προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, 
χρησιμοποιούνται με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη 
συμπεριφορά του τελικού χρήση, όπως αυτό καθορίζεται σε 
Κανονισμούς. 

    
  (β) η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 

765/2008.».  
    
Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

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

  
  «(4)  Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και 

συντήρησης και τις απαραίτητες προειδοποιήσεις, γραπτώς με σαφή και ευκόλως 
κατανοητό τρόπο στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης 
επιπρόσθετης γλώσσας, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σε Κανονισμούς.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «θεωρείται» (τρίτη 

γραμμή), της φράσης «, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς,»∙ και 
   
 (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.   
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 6Α 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, της παύλας της παρένθεσης και του αριθμού 1, 

στην αρχή του εδαφίου (1) αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «της 
κοινωνίας των πληροφοριών» (δέκατη γραμμή), της φράσης «εκτός αν προνοείται 
διαφορετικά στους Κανονισμούς»∙ και 

   
 (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού.   
   
Αντικατάσταση  
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

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

 «Δημοσίευση  
τεχνικών  
προδιαγραφών. 

7.  Εξαιρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 6, ο τίτλος και ο αριθμός των 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 Δημοκρατίας από την 
αρμόδια αρχή.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 11Γ 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
  «(3)  Για σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ο εισαγωγέας θεωρείται 

κατασκευαστής, 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 
θίξει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις, υπόκειται στις υποχρεώσεις του 
κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11Α.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 11Δ 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
  «(4)  Για σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ο διανομέας θεωρείται 

κατασκευαστής 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 
θίξει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις, υπόκειται στις υποχρεώσεις του 
κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11Α.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 12  
του βασικού 
νόμου. 

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

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 15  
του βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 
(η) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  
  «(η) το όνομα, τη διεύθυνση και το χαρακτηριστικό αριθμό αναγνώρισης του 

κοινοποιημένου οργανισμού, όπου αυτό εφαρμόζεται.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 18  
του βασικού 

13. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή  από το εδάφιο (2) αυτού, 
της φράσης «, με βάση ειδική έκθεση αξιολόγησης η οποία ετοιμάζεται από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας» (τρίτη και τέταρτη γραμμή). 
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νόμου. 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 19  
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1)· 
   
 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), όπως αυτό αναριθμήθηκε, της φράσης «που 

δυνατόν να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «που καθορίζεται με γνωστοποίηση του 
Υπουργού»· 

   
 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του νέου εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη 

νέα παράγραφο: 
   
   «(γ) το πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο εκδόθηκε από τον Κυπριακό 

Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους 
Κανονισμούς, δια του οποίου τεκμηριώνεται ότι ο οργανισμός πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 17»· και 

   
 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2) 

και (3): 
   
   «(2)  Με την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποχρεούται να 

καταβάλει στο Υπουργείο τέλος, το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς, για την 
εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης από την Επιτροπή Έγκρισης. 

   
   (3)   Η Επιτροπή Έγκρισης δέχεται αιτήσεις μόνο από ενδιαφερόμενους 

οργανισμούς που είναι νομικά πρόσωπα και είναι εγκατεστημένα στη 
Δημοκρατία.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 20  
του βασικού 
νόμου. 

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

   
 «Οργανισμοί 

εγκατεστημένοι  
σε άλλο κράτος 
μέλος. 

20.  Οργανισµοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος µέλος και οι 
οποίοι επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν εντός του πεδίου εφαρµογής του 
παρόντος Νόµου, οφείλουν να-  

   
  (α) είναι κοινοποιηµένοι για το σκοπό αυτό από το κράτος µέλος στο 

οποίο έχουν την έδρα τους· και 
    
  (β) ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή του κράτους μέλους αυτού για 

την  πρόθεση τέτοιας δραστηριοποίησής τους, η οποία αρχή πρέπει 
να είναι σε θέση να διασφαλίζει την παρακολούθηση της συνολικής 
δραστηριότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της  
εκτός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 21  
του βασικού 
νόμου. 

16. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «μέσα σε τρεις μήνες από τη 

χορήγηση των αριθμών αναγνώρισης από την Επιτροπή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) 
με τη φράση «, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει 
και διαχειρίζεται η Επιτροπή.»· 

   
 (β) με τη διαγραφή της 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 για 
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οποιεσδήποτε επακόλουθες  αλλαγές στην κοινοποίηση.». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 26  
του βασικού 
νόμου. 

17. Το εδάφιο (2) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
άνω και κάτω τελείας (πέμπτη γραμμή) με τελεία και τη διαγραφή της επακόλουθης επιφύλαξης. 

  
Προσθήκη του 
νέου άρθρου 31Α 
στο βασικό νόμο. 

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 31 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 31Α: 

  
 «Εφαρμογή των 

Κεφαλαίων ΙΙΙ και IV 
του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 
765/2008. 

31Α.-(1)(α)  Η αρμόδια αρχή ενεργεί ως αρχή εποπτείας της αγοράς -  

    
   (i) σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008, και 
 

(ii) για τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

    
  (β) Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αρμόδια αρχή 

αναφορικά με συγκεκριμένο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙΙ ή/και IV του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, το Υπουργείο ενεργεί 
ως αρχή εποπτείας της αγοράς 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) Άρθρο 17∙ 
    
  (β) άρθρο 18, παράγραφοι 5 και 6∙ και 
    
  (γ) άρθρο 22. 
    
   (3)  Τα λοιπά άρθρα του παρόντος Μέρους και το Μέρος VIII του 

παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για  
σκοπούς εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008. 

   
   (4)  Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ενεργεί ως η αρχή που 

είναι αρμόδια για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με το 
Τμήμα 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.». 

   

Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 

19. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά την φράση 

«δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή/και τη σήμανση 
συμμόρφωσης»· και 

   
 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «, από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από τον εισαγωγέα ή, αν προνοείται διαφορετικά στους 
Κανονισμούς, από το διανομέα». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 34 του 

20. Το εδάφιο (1) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή από τις 
παραγράφους (β), (γ) και (δ) αυτού της αρχικής λέξης «να» (πρώτη γραμμή). 
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βασικού νόμου. 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 35 του 
βασικού νόμου. 

21. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού  με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
   
   «Αγορά προϊόντος για σκοπούς δοκιμής ή/και εξέτασης»· 
   
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «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, αμέσως μετά τη φράση «τα προϊόντα σε 

δοκιμή» (δέκατη τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή/και εξέταση.». 
   
Τροποποίηση του 
άρθρου 40 του 
βασικού νόμου. 

22. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εισαγωγέα» (τέταρτη 

γραμμή) της φράσης «ή στο διανομέα»· 
   
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«εισαγωγέας» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «ή ο διανομέας»· 
   
 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«εισαγωγέας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή ο διανομέας»· 
   
 (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   
   «(γ) προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη των δέκα ημερών και στην οποία ο 

κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να διαβιβάσει γραπτώς τις 
απόψεις του για την παράβαση στην αρμόδια αρχή.»· 

   
 (ε) με την προσθήκη, αμέσως 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 κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, 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 συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει 

οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
παράβασης, νοουμένου ότι άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δε θεωρούνται 
ικανοποιητικά.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 41 του 
βασικού νόμου. 

23. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (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 συμμόρφωσης, βεβαιωμένα εμπερικλείουν ουσιαστικούς 
και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των προσώπων, των 
κατοικίδιων ζώων και των αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος ακόμα 
και εάν τα προϊόντα αυτά είναι ορθά κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και 
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συντηρημένα και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους 
προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος, με άλλο προβλεπτό 
τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήστη· 

   
    (β)  Σε περίπτωση που σύμφωνα με τους Κανονισμούς δεν απαιτείται η 

επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης, τα προϊόντα συνοδεύονται από τη Δήλωση 
ΕΚ Συμμόρφωσης ή από οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά που καθορίζονται 
στους Κανονισμούς.»· και 

   
 (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (3):  
   
   «(3) Όταν η αρμόδια αρχή επικαλείται τη ρήτρα διασφάλισης, ενημερώνει 

σχετικά το Υπουργείο για σκοπούς του άρθρου 44.». 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 42 του 
βασικού νόμου. 

24. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «απόσυρσης» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «ή ανάκλησης»· 

   
 (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 διασφαλίσεως δυνάμει του άρθρου 41, 
επιδίδει στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή 
στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση- 

     
   (α) ειδοποίηση αναστολής η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο 

οποίο επιδίδεται, για όση περίοδο καθορίζεται σε αυτήν που δεν 
υπερβαίνει όμως τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία επίδοσης 
της ειδοποίησης, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη διαθεσιμότητα 
στην αγορά του προϊόντος ή/και τη θέση του σε λειτουργία, χωρίς 
τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, ή 

     
   (β) ειδοποίηση απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, ή 
     
   (γ) ειδοποίηση ανάκλησης του προϊόντος από την αγορά.»· 
   
 (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ή απόσυρσης» 

(πρώτη γραμμή) της φράσης «ή ανάκλησης»·  
   
 (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
   «(3) Η ειδοποίηση αναστολής ή η ειδοποίηση απόσυρσης ή η ειδοποίηση 

ανάκλησης, η οποία επιδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1), 
δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται, να την τηρεί 
ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις 
ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες 
για το χρονικό διάστημα της αναστολής ή της απόσυρσης ή της ανάκλησης.»· και 

   
 (ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «περαιτέρω 

ειδοποίησης» (δεύτερη γραμμή), της λέξης «αναστολής». 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 43 του 
βασικού νόμου. 

25. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά τη φράση «δύναται σε περίπτωση» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «εφαρμογής 
του εδαφίου (4) του άρθρου 40 ανεξαρτήτως της».  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 46 του 
βασικού νόμου. 

26. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, 
αμέσως μετά τη λέξη «απόσυρσης» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή ανάκλησης». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 47 

27. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
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του βασικού 
νόμου. 
   
 «Ιεραρχική 

προσφυγή  
εναντίον 
ειδοποίησης 
αναστολής ή 
απόσυρσης. 

47.-(1) Εναντίον της απόφασης για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης ή 
οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 42, 
επιτρέπεται να ασκηθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της σχετικής ειδοποίησης, 
ιεραρχική προσφυγή - 

   
  (α) ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η αρμόδια 

αρχή είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το 
Υπουργείο Εσωτερικών· ή 

    
  (β) ενώπιον του Υπουργού σε κάθε άλλη περίπτωση. 
   
   (2)  Η απόφαση επί της ιεραρχικής προσφυγής εκδίδεται μέσα σε εξήντα 

(60) ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.». 
   
Τροποποίηση του 
άρθρου 50 του 
βασικού νόμου. 

28. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 
(α) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   
 «41(Ι) του 2004 

85(Ι) του 2009 
22(Ι) του 2010. 

(α)  καταναλωτικών προϊόντων κατά την έννοια του περί της Γενικής 
Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει του 
εν λόγω νόμου και τα οποία εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω νόμου σε 
σχέση ιδίως με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών·». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 52 του 
βασικού νόμου. 

29. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   
 «Ποινικά 

αδικήματα. 
52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 40, πρόσωπο 
το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις, διαπράττει 
αδίκημα: 

   
  (α) Διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόν το οποίο δε 

συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή/και των 
Κανονισμών· ή/και 

    
  (β) χρησιμοποιεί τη σήμανση συμμόρφωσης ή/και οποιοδήποτε 

πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο που εκδίδεται από κοινοποιημένο 
οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, 
χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή/και παραπλανητικά· ή/και 

    
  (γ) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν, χωρίς την 

απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και με ψευδή ή/και μη 
εξουσιοδοτημένη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση· ή/και 

    
  (δ) επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο δεν εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου· ή/και 
    
  (ε) επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο εν γνώσει του 

δε συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο ή/και τους Κανονισμούς· 
ή/και 

    
  (στ) εκδίδει πιστοποιητικά ή/και άλλα έγγραφα σε σχέση με τη διαδικασία 

εκτίμησης της συμμόρφωσης, χωρίς να είναι εγκεκριμένος και 
κοινοποιημένος οργανισμός. 

    
   (2)  Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω 

πράξεις, διαπράττει αδίκημα: 
    
  (α) πλαστογραφεί ή/και παραποιεί οποιοδήποτε από τα έγγραφα που 

αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) ή/και τη σήμανση 
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συμμόρφωσης· ή/και 
    
  (β) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά  οποιοδήποτε προϊόν, χωρίς την 

απαιτούμενη  σήμανση συμμόρφωσης· ή/και  
    
  (γ) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή/και απόσυρσης ή/και 

ανάκλησης προϊόντος που επιδίδεται δυνάμει του άρθρου 42· ή/και 
    
  (δ) παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της αρμόδιας αρχής. 
   
   (3)  Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε σοβαρή παράβαση ή σε σοβαρή 

παράλειψη να συμμορφωθεί με το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 διαπράττει αδίκημα. 

   
   (4)  Πρόσωπο το οποίο διαπράττει αδίκημα δυνάμει των εδαφίων (1), (2) 

ή/και (3) υπόκειται- 
   
  (α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 
είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο ποινές μαζί. και 

    
  (β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση 

για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) 
ή/και στις δύο ποινές μαζί.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 53 του 
βασικού νόμου. 

30. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   
 «Επιβολή 

διοικητικού 
προστίμου για 
παραβάσεις  
του Νόμου. 

53.-(1) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε 
προσώπου, η  αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο που δεν 
υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) και, σε περίπτωση διάπραξης 
παρόμοιας παράβασης κατά το παρελθόν, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 
δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000) - 

   
  (α) στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή 

στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε 
περίπτωση που δεν παραχωρούν σε αυτή, μέσα σε τακτή 
προθεσμία, δείγματα του προϊόντος ή/και πληροφορίες για το 
χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις 
ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται 
αποθηκευμένες, ή/και τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης, ή/και τη 
σήμανση συμμόρφωσης ή/και τα απαιτούμενα έγγραφα ή/και 
πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της 
συμμόρφωσης, ή/και την τεχνική τεκμηρίωση, ή/και που 
εμποδίζουν ή/και παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τις 
διαδικασίες αυτές, ή που παραχωρούν ψευδείς ή/και 
παραπλανητικές πληροφορίες· 

    
  (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρίς την 

απαιτούμενη από τον παρόντα Νόμο έγκριση, ως κοινοποιημένος 
οργανισμός· 

    
  (γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, 

πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από 
κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης 
της συμμόρφωσης· 

    
  (δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής ή/και 
οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό ο οποίος ενεργεί κατ’ 
εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· 

    
  (ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε 

προϊόν χωρίς την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και 
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την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης· 
    
  (στ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση 

της αρμόδιας αρχής∙ 
    
  (ζ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει το Άρθρο 30 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
    
   (2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να 

επιβάλλει πρόστιμο από εκατόν μέχρι και διακόσια ευρώ (€100-€200) για κάθε 
ημέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 54 του 
βασικού νόμου. 

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

   
  «(4) Εναντίον της απόφασης για επιβολή προστίμου επιτρέπεται να ασκηθεί, μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση 
της σχετικής απόφασης, ιεραρχική προσφυγή - 

   
  (α) ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχής 

είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Υπουργείο 
Εσωτερικών· ή 

    
  (β) ενώπιον του Υπουργού, σε κάθε άλλη περίπτωση. 
  
   (5)  Το ποσό του προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν περάσει 

άπρακτη η προθεσμία προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
των εβδομήντα πέντε (75) ημερών-  

   
  (α)       από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή ποινής προστίμου ή,  
    
  (β) σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή σύμφωνα με το εδάφιο (4), από την 

κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης.». 
   
Τροποποίηση του 
άρθρου 55 του 
βασικού νόμου. 

32. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου σε εδάφιο (1)∙ και 
   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), όπως αυτό αναριθμήθηκε του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (2): 
   
   «(2)(α)  Όταν οποιαδήποτε προϊόντα υποβάλλονται σε εξέταση ή δοκιμή 

ή/και έγγραφα υποβάλλονται σε έλεγχο, και, βάσει των πορισμάτων της 
εξέτασης, δοκιμής ή/και ελέγχου, η αρμόδια αρχή επιδίδει ειδοποίηση 
αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης δυνάμει του άρθρου 42, η αρμόδια 
αρχή ζητεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή 
τον εισαγωγέα ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, να της καταβάλει 
οποιαδήποτε έξοδα έχει υποστεί για την αγορά, εξέταση ή/και δοκιμή του 
προϊόντος ή/και τον έλεγχο εγγράφων. 

    
   (β)  Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη στην παράγραφο (α) 

ειδοποίηση ανακληθεί από την αρμόδια αρχή ή ακυρωθεί από το Ανώτατο 
Δικαστήριο, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, η αρμόδια αρχή 
επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό εισέπραξε βάσει της παραγράφου (α) στο 
πρόσωπο το οποίο το κατέβαλε.». 

  
Προσθήκη νέου 
άρθρου 56Α στο 
βασικό νόμο. 

33. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 56 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 56Α: 

   
 «Προστασία των 

Λειτουργών 
αρμόδιας αρχής 
από πολιτική ή 

56Α. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση αγωγής ή η ποινική δίωξη εναντίον 
οποιουδήποτε λειτουργού αρμόδιας αρχής, σε σχέση με οτιδήποτε έπραξε ή 
διετάχθη να πράξει, καλή τη πίστη με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και τους 
Κανονισμούς.».  
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ποινική δίωξη. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 57 του 
βασικού νόμου. 

34. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή/και το Άρθρο 30 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008»∙ 

   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «δυνάμει του παρόντος 

Νόμου» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή/και του Άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 58 του 
βασικού νόμου. 

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

  
  «(γ) την ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες αξιολόγησης και κοινοποίησης των 

εγκεκριμένων οργανισμών, την παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων 
οργανισμών, καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές∙». 

    
Τροποποίηση του 
άρθρου 60 του 
βασικού νόμου. 

36. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με τη διαγραφή της φράσης «Υπουργικό Συμβούλιο.» από τον πλαγιότιτλο αυτού και 

αντικατάστασή της με τη φράση «τον Υπουργό.»· και 
   

 (β) με τη διαγραφή της φράσης «Το Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή) και την 
αντικατάστασή της με τη φράση «Ο Υπουργός». 

 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.170-2010 
 
 
 
 
ΝΚ/ΜΑΧ 
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