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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 5669 Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022 761 

 Αριθμός  68 

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας 
Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
δυνάμει των άρθρων 6Α και 27 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, αφού κατατέθηκαν 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποποιήθηκε με  
τους  Νόμους 227  του  1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2021 

______________________ 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 6Α και 27 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με-  

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 115, 
6.5.2015,  
σ.11. 

(α) το Άρθρο 1(2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς», και 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 155, 
12.6.2019,  
σ.1. 

(β) το Άρθρο 3(3) και το Άρθρο 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά 
με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», 

32(I) του 2002 
133(Ι) του 2003 
159(Ι) του 2005 

48(Ι) του 2006 
58(Ι) του 2012 
59(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2012 
163(Ι) του 2017 
171(I) του 2019 
105(Ι) του 2021. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 6Α και 27 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, εκδίδει τους 
ακόλουθους Κανονισμούς:  



Συνοπτικός 
τίτλος. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

17.11.2017. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων
Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Συσκευασιών και
Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς)
Κανονισμούς του 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί
κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συσκευασιών και
Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς)
Κανονισμοί του 2017 και 2022.

Τροποποίηση  
του Κανονισμού 2 
των βασικών 
κανονισμών.  

2. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την
προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

«“οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη” σημαίνει το πλαστικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα 
που, μέσω οξείδωσης, οδηγούν σε  διάσπαση του πλαστικού υλικού σε μικρά τμήματα ή σε χημική 
αποσύνθεση αυτού·».  

Τροποποίηση  
του Κανονισμού 5 
των βασικών 
κανονισμών. 

3. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 

«(α) Απαγορεύεται η διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές 
προϊόντων στα σημεία πώλησης.»· 

(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού· και 
(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 

«(δ) Απαγορεύεται η παραγωγή, η διανομή, η πώληση, η παροχή και η χρήση 
οξοδιασπώμενης πλαστικής σακούλας μεταφοράς, η οποία είναι 
κατασκευασμένη, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από οξοδιασπώμενη πλαστική 
ύλη.». 

Τροποποίηση  
του Κανονισμού 6 
των βασικών 
κανονισμών. 

4. Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 

«(1) Οι μεμονωμένοι πωλητές προϊόντων και τα οργανωμένα σύνολα πωλητών 
προϊόντων προβαίνουν σε δράσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2), 
για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη μείωση της χρήσης της 
λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.»· και 

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) αυτού, με την 
ακόλουθη υποπαράγραφο: 

«(α) (i) Τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού και εκδηλώσεων ή/και συναντήσεων σχετικά με την παροχή 
πληροφόρησης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αυξημένης 
χρήσης  ή/και τα περιβαλλοντικά οφέλη της μειωμένης χρήσης της 

λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς∙ και 

(ii) την ενθάρρυνση και προώθηση της χρήσης εναλλακτικών λύσεων,
όπως η χρήση επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας (πλαστικής,

χάρτινης, υφασμάτινης, σύμμεικτης)·».

Έναρξη της ισχύος 
των παρόντων 
Κανονισμών. 

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ ένα (1) χρόνο μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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 Κ.Δ.Π. 69/2022 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)    
Αρ. 5669, 18.2.2022   

Αριθμός 69 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΝΟΜΟΣ 
 (ΝΟΜΟΣ 59(Ι) ΤΟΥ 2017) 
____________________ 

Διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 29 του Νόμου 

59(Ι) του 2017. 
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
από το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών 
Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου του 2017, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών
Εναλλακτικών Καυσίμων (Τεχνικές απαιτήσεις σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων)
Διάταγμα του 2022.

Σκοπός. 2. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και
τεχνικών προδιαγραφών εγκατάστασης συσκευών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Ερμηνεία. 3.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια— 

«Διαχειριστής Σημείου Επαναφόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος (ΔΣΕΗΟ)» σημαίνει το νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση δημοσίως προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης  η οποία δυνατό να αφορά την εμπορική διαχείριση ή/και τη συντήρηση του 
σημείου αυτού˙  

«Νόμος» σημαίνει τον περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών 
Καυσίμων Νόμο του 2017, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙ 

«Σημείο Επαναφόρτισης (ΣΕ)» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Νόμο. 

«Σημείο Επαναφόρτισης Κανονικής Ισχύος (ΣΕΚΙ)» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από τον Νόμο∙ 

«Σημείο Επαναφόρτισης Υψηλής Ισχύος (ΣΕΥΙ)» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από τον Νόμο. 

(2) Όροι που δεν απαντώνται ειδικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που αποδίδεται
σε αυτούς στο Νόμο. 

Ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση. 

4. Η ηλεκτρολογική μελέτη και η κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των σημείων
επαναφόρτισης (ΣΕ) ηλεκτρικών οχημάτων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του περί
Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και με
οποιουσδήποτε σχετικούς Κανονισμούς ή/και Διατάγματα εκδίδονται δυνάμει αυτού, εκτός και
εάν καθορίζεται διαφορετικά από το παρόν Διάταγμα.

Δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα 
κατηγορίας L. 

5. Για κάθε δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος για
ηλεκτρικά οχήματα της κατηγορίας L ισχύος μέχρι 3,7 kVA, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1745 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ. Τόσο για αυτά τα
ΣΕ όσο και για το ρευματολήπτη για τη διασύνδεση του οχήματος κατηγορίας L με το σημείο
φόρτισης θα πρέπει επιπρόσθετα να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Ηλεκτρισμού Νόμου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται καθώς και με  οποιουσδήποτε
Κανονισμούς ή/και Διατάγματα εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Απαιτήσεις για 
σημεία 
επαναφόρτισης  
ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. 

6.—(1) Οι αποδεκτές μέθοδοι επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης, εξαιρουμένης της ασύρματης επαναφόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, είναι η μέθοδος 3 («Mode 3 AC Charging») και η μέθοδος 4 («Mode 4 DC 
Charging»), όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο EN/IEC 61851-1 «Electric Vehicle 
Conductive Charging System». Νοείται ότι το καλώδιο σύνδεσης του ΣΕ με το ηλεκτρικό όχημα 
για τη μέθοδο 4 («Mode 4 DC Charging»), θα αποτελεί μέρος του ΣΕ και θα είναι μόνιμα 
εγκατεστημένο πάνω σε αυτό.  

(2) Οι αποδεκτοί ρευματολήπτες ή συνδετήρες των συσκευών επαναφόρτισης ηλεκτρικών
αυτοκινήτων καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου.
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(3) (α) Κάθε δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης διαθέτει κατάλληλη μετρητική
διάταξη η οποία μπορεί να καταμετρά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

(β) Η μετρητική διάταξη της παραγράφου (α) συμμορφώνεται με το πρότυπο CYS EN
50470-1 και εφαρμόζεται ακρίβεια Κλάσης 2 (Class 2) για ενεργό ισχύ σύμφωνα με το 
πρότυπο CYS EN 62053-21 (AC) και ακρίβεια Κλάσης 2 (Class 2) για άεργο ισχύ 
σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 62053-23. 

 Νοείται ότι η ακρίβεια κλάσης που εφαρμόζεται κατά περίπτωση είναι σύμφωνη με τους 
Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής. 

(4) Κάθε δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για
‘επί τούτω’ (ad hoc) χρέωση των χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Για το σκοπό αυτό κάθε δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης διαθέτει τουλάχιστον 
ένα από τα ακόλουθα τερματικά και συσκευές : 

i) συσκευές ανάγνωσης καρτών πληρωμής·

ii) συσκευές που διαθέτουν ανέπαφη λειτουργική δυνατότητα η οποία είναι τουλάχιστον
ικανή να διαβάζει κάρτες πληρωμών.

(5) Οι «Διαχειριστές Σημείου Επαναφόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος (ΔΣΕΗΟ)», διασφαλίζουν
τη διαθεσιμότητα των στατικών και δυναμικών δεδομένων για τις υποδομές επαναφόρτισης που
διαχειρίζονται οι ίδιοι και δύναται, εφόσον ζητηθεί, να αποστέλλουν τα στοιχεία αυτά στην
αρμόδια αρχή, σε ηλεκτρονική ή σε όποια άλλη μορφή ζητηθεί, χωρίς κόστος.

Νοείται ότι διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα κάθε άλλης πληροφορίας δυνατόν να καθορίζεται 
από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους ως απαιτούμενη για τη συμμόρφωση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.   

Νοείται επίσης ότι θα παρέχονται τα ακόλουθα είδη συγκεντρωτικών ή/και δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο: 

(α) η κατανάλωση ενέργειας από τα σημεία επαναφόρτισης,  

(β) το μείγμα ενέργειας που χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, 

(γ) η διαθεσιμότητα του κάθε ΣΕ, (κατειλημμένο/ελεύθερο) 

(δ) πληροφορίες χρέωσης,  

(ε) ad hoc τιμή. 

(6) Για σκοπούς ενημέρωσης των χρηστών, για κάθε δημοσίως προσβάσιμο σημείο
επαναφόρτισης ο ΔΣΕΗΟ να δύναται να αποστείλει, όταν και εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια
αρχή, σε πραγματικό χρόνο, τουλάχιστον τα πιο κάτω δεδομένα:

α) τη γεωγραφική θέση, 

β) τη διαθεσιμότητα, 

γ) τον τύπο και αριθμό ρευματοληπτών και συνδετήρων, 

δ) τη μέθοδο επαναφόρτισης  

ε) την εγκατεστημένη ισχύ του ΣΕ, 

ε) το ωράριο λειτουργίας, 

στ) τον τρόπο πληρωμής και τη χρέωση  (ευρώ/kW, ευρώ/λεπτό χρήσης κτλ.), 

ζ) τα στοιχεία επικοινωνίας του ΔΣΕΗΟ.   

(7) Για σκοπούς εφαρμογής των εδαφίων (5) και (6), η διαθεσιμότητα και η
πρόσβαση/αποστολή αυτών των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται στη βάση
διεθνών/ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων τα οποία διασφαλίζουν τη διεπικοινωνία και
διαλειτουργικότητα.

(8) Η συλλογή και διαθεσιμότητα/αποστολή των στατικών και δυναμικών δεδομένων
συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.

(9) Σε όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης τοποθετείται κατάλληλη σήμανση
σύμφωνα με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμου και Κανονισμών
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται.
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____________________ 

Έγινε στις 3 Φεβρουαρίου, 2022. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ, 
Υπουργός Μεταφορών,  

Επικοινωνιών και Έργων. 

Σύνδεση με το 
δίκτυο διανομής 
ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

7. Οι απαιτήσεις σύνδεσης του κάθε ΣΕ με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
καθορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου,
καθώς και του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς, Διατάγματα, Ρυθμιστικές Αποφάσεις,
Αποφάσεις και Κανόνες εκδίδονται δυνάμει αυτών.

Έλεγχος της 
εγκατάστασης  
δημοσίως 
προσβάσιμου 
σημείου 
επαναφόρτισης. 

8. Πριν την έναρξη λειτουργίας κάθε  δημοσίως προσβάσιμου ΣΕ, η εγκατάσταση υπόκειται σε
έγκριση από την Αρμόδια Αρχή που θα ελέγξει κατά πόσο πληρούνται οι πρόνοιες της
νομοθεσίας. Ο εγκαταστάτης των συσκευών επαναφόρτισης μαζί με το αίτημα για έγκριση από
την αρμόδια αρχή, θα υποβάλει πιστοποιητικό επιθεώρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης με
βάση τον περί Ηλεκτρισμού Νόμο και Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται, τα σχετικά σχέδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τεχνικά χαρακτηριστικά
του εξοπλισμού όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του κατά νόμο υπευθύνου εγκαταστάτη ότι
η εγκατάσταση αυτή εκτελέστηκε σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες και το παρόν Διάταγμα.
Η αρμόδια αρχή δύναται να προβεί σε δειγματολογικό έλεγχο των ΣΕ.

9. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, η εγκατάσταση ΣΕ υπόκειται στην
εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης έγκρισης ή άδειας που απαιτείται από οποιαδήποτε άλλη
εθνική νομοθεσία και της υποχρέωσης συμμόρφωσής της με τις σχετικές νομοθετικές
διατάξεις.

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

10. Όλα τα υφιστάμενα ΣΕ οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος
Διατάγματος εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του.

Εξαίρεση από πρόνοιες του παρόντος Διατάγματος, δύναται να δοθεί από την Αρμόδια Αρχή, 
στις περιπτώσεις ΣΕ τα οποία έχουν εγκατασταθεί πριν την ημερομηνία ισχύος του παρόν 
Διατάγματος μετά από σχετικό γραπτό αίτημα του οικείου ΔΣΕΗΟ για τεχνοοικονομικούς 
λόγους.   

Οι ΔΣΕΗΟ δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που έχουν 
εγκατασταθεί αποδεδειγμένα πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόν Διατάγματος, θα 
αποστείλουν κατάλογο των σημείων αυτών προς την Αρμόδια Αρχή εντός 3 μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Διατάγματος.  
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 Κ.Δ.Π. 70/2022 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)    
Αρ. 5669, 18.2.2022   

Αριθμός 70 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 2002 έως 2012 
______________________ 

Γνωστοποίηση βάσει του Άρθρου 5 του Βασικού Νόμου 156(Ι)/2002 
και του Άρθρου 6 του Τροποποιητικού Νόμου 57(Ι)/2011 

Με το παρόν γνωστοποιείται ότι βάσει των Άρθρων 5 του βασικού Νόμου 156(Ι) του 2002 και 6 του τροποποιητικού 
Νόμου 57(Ι)/2011 που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες της Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης, ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δημοσιεύει ως Κυπριακά πρότυπα τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά πρότυπα: 

STANDARDS FROM EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (CEN) 

01 Generalities. Terminology. Standardization. Documentation 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
16559:2022 

Solid biofuels - Vocabulary (ISO 16559:2022) 01.040.27 

S/S CYS 
EN ISO 
16559:2014
=W/D 

03 
Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. 

Sociology 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS CEN 
ISO/TS 
24283-1:2022 

Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and 
assessment - Part 1: Qualified technician and qualified operator 
(ISO/TS 24283-1:2022) 

03.100.30 

CYS CEN 
ISO/TS 
24283-3:2022 

Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and 
assessment - Part 3: Qualified enterprise (ISO/TS 24283-3:2022) 

03.100.30 

CYS CEN 
ISO/TS 
24283-2:2022 

Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and 
assessment - Part 2: Responsible expert (ISO/TS 24283-2:2022) 

03.100.30 

CYS EN 
ISO/IEC 
27007:2022 

Information security, cybersecurity and privacy protection - 
Guidelines for information security management systems auditing 
(ISO/IEC 27007:2020) 

03.120.20 

07 Natural and applied sciences 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
21363:2022 

Nanotechnologies - Measurements of particle size and shape 
distributions by transmission electron microscopy (ISO 
21363:2020) 

07.120 

CYS EN ISO 
4833-1:2013 
/A1:2022 

Microbiology of the food chain - Horizontal method for the 
enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 °C by 
the pour plate technique - Amendment 1: Clarification of scope 
(ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022) 

07.100.30 
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CYS EN ISO 
4833-2:2013 
/A1:2022 

Microbiology of the food chain - Horizontal method for the 
enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 °C by 
the surface plating technique - Amendment 1: Clarification of scope 
(ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022) 

07.100.30 

11 Health care technology 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
20776-2:2022 

Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - 
Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of 
performance of antimicrobial susceptibility test devices - Part 2: 
Evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test 
devices against reference broth micro-dilution (ISO 20776-2:2021) 

11.100.20 
S/S CYS EN 
ISO 20776-
2:2007=W/D 

CYS EN ISO 
10993-7:2008 
/A1:2022 

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide 
sterilization residuals - Amendment 1: Applicability of allowable 
limits for neonates and infants (ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019) 

11.100.20 

CYS EN ISO 
9713:2022 

Neurosurgical implants - Self-closing intracranial aneurysm clips 
(ISO 9713:2022) 

11.040.40 

S/S CYS 
EN ISO 
9713:2009 
=W/D 

13 Environment. Health protection. Safety 

CYS EN 
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS CEN 
ISO/TR  
9241-393:2022 

Ergonomics of human-system interaction - Part 393: Structured 
literature review of visually induced motion sickness during 
watching electronic images (ISO/TR 9241-393:2020) 

13.180 

CYS EN 
15967:2022 

Determination of maximum explosion pressure and the maximum 
rate of pressure rise of gases and vapours 

13.230 
S/S CYS EN 
15967:2011 
=W/D 

17 Metrology and measurement. Physical phenomena 

CYS EN  
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
21920-1:2022 

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile 
- Part 1: Indication of surface texture (ISO 21920-1:2021)

17.040.40 

S/S CYS 
EN ISO 
1302:2002 
=W/D 

CYS EN ISO 
21920-2:2022 

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile 
- Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO
21920-2:2021)

17.040.40 

S/S CYS 
EN ISO 
4287:1998 
(+AC:2008 
& A1:2009), 
CYS EN ISO 
13565-
3:2000, 
CYS EN ISO 
13565-
2:1998, 
CYS EN ISO 
12085:1998 
(+AC:2008) 
=W/D 
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CYS EN ISO 
12179:2022 

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile 
method - Calibration of contact (stylus) instruments (ISO 
12179:2021) 

17.040.30 

S/S CYS 
EN ISO 
12179:2001 
(+AC:2008) 
=W/D 

CYS EN ISO 
21920-3:2022 

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile 
- Part 3: Specification operators (ISO 21920-3:2021)

17.040.40 

S/S CYS 
EN ISO 
4288:1998 
=W/D 

CYS EN ISO 
25178-2:2022 

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - 
Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 
25178-2:2021) 

17.040.20 
S/S CYS EN 
ISO 25178-
2:2012=W/D 

23 Fluid systems and components for general use 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
11114-5:2022 

Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with 
gas contents - Part 5: Test methods for evaluating plastic liners 
(ISO 11114-5:2022) 

23.020.35 

CYS EN ISO 
3501:2022 

Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and 
pressure pipes - Test method for resistance to pull-out under 
constant longitudinal force (ISO 3501:2021) 

23.040.60 

S/S CYS 
EN ISO 
3501:2015 
=W/D 

49 Aircraft and space vehicle engineering 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS CEN/TR 
17603-32-
01:2022 

Space engineering - Structural materials handbook - Part 1: 
Overview and material properties and applications 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-32-
02:2022 

Space engineering - Structural materials handbook - Part 2: Design 
calculation methods and general design aspects 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-32-
03:2022 

Space engineering - Structural materials handbook - Part 3: Load 
transfer and design of joints and design of structures 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-32-
04:2022 

Space engineering - Structural materials handbook - Part 4: 
Integrity control, verification guidelines and manufacturing 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-32-
05:2022 

Space engineering - Structural materials handbook - Part 5: New 
advanced materials, advanced metallic materials, general design 
aspects and load transfer and design of joints 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-32-
06:2022 

Space engineering - Structural materials handbook - Part 6: 
Fracture and material modelling, case studies and design and 
integrity control and inspection 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-32-
07:2022 

Space engineering - Structural materials handbook - Part 7: 
Thermal and environmental integrity, manufacturing aspects, in-
orbit and health monitoring, soft materials, hybrid materials and 
nanotechnologies 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-32-
08:2022 

Space engineering - Structural materials handbook - Part 8: 
Glossary 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-20-
06:2022 

Space engineering - Assessment of space worst case charging 
handbook 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-20-
07:2022 

Space engineering - Electromagnetic compatibility handbook 49.140 
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CYS CEN/TR 
17603-20-
20:2022 

Space engineering - Guidelines for electrical design and interface 
requirements for power supply 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-20-
21:2022 

Space engineering - Guidelines for electrical design and interface 
requirements for actuators 

49.140 

CYS CEN/TR 
17603-31-
17:2022 

Space engineering - Thermal analysis handbook 49.140 

CYS CEN/TR 
17603-60:2022 

Space engineering - Control engineering handbook 49.140 

CYS CEN/TR 
17603-60-
10:2022 

Space engineering - Control performance guidelines 49.140 

55 Packaging and distribution of goods 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
8611-1:2022 

Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 1: Test methods 
(ISO 8611-1:2021) 

55.180.20 
S/S CYS EN 
ISO 8611-
1:2012=W/D 

CYS EN ISO 
8611-2:2022 

Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 2: Performance 
requirements and selection of tests (ISO 8611-2:2021) 

55.180.20 

S/S CYS EN 
ISO 8611-
2:2012 
(+A1:2016) 
=W/D 

65 Agriculture 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
17962:2015 
/A1:2022 

Agricultural machinery - Equipment for sowing - Minimization of the 
environmental effects of fan exhaust from pneumatic systems - 
Amendment 1 (ISO 17962:2015/Amd 1:2021) 

65.060.30 

CYS CEN/TR 
14061:2021 
/AC:2022 

Fertilizers - Determination of dust content 65.080 

75 Petroleum and related technologies 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
8222:2020 
/A1:2022 

Petroleum measurement systems - Calibration - Volumetric 
measures, proving tanks and field measures (including formulae for 
properties of liquids and materials) - Amendment 1: Correction of 
two typographical errors (ISO 8222:2020/Amd 1:2022) 

75.180.30 

CYS EN ISO 
16486-4:2022 

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - 
Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing 
and mechanical jointing - Part 4: Valves (ISO 16486-4:2022) 

75.200 
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87 Paint and colour industries 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
17463:2022 

Paints and varnishes - Guidelines for the determination of 
anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic 
electrochemical technique (ISO 17463:2022) 

87.040 

S/S CYS 
EN ISO 
17463:2014
=W/D 

91 Construction materials and building 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN 
13126-1:2022 

Building hardware - Hardware for windows and door height 
windows - Requirements and test methods - Part 1: Requirements 
common to all types of hardware 

91.190 
S/S CYS EN 
13126-
1:2011=W/D 

CYS EN 
13126-13:2022 

Building hardware - Hardware for windows and door height 
windows - Requirements and test methods - Part 13: Sash 
balances 

91.190 

S/S CYS EN 
13126-
13:2012 
=W/D 

CYS EN 
13126-14:2022 

Building hardware - Hardware for windows and door height 
windows - Requirements and test methods - Part 14: Sash 
fasteners 

91.190 

S/S CYS EN 
13126-
14:2012 
=W/D 

CYS EN 
13126-4:2022 

Building hardware - Hardware for windows and door height 
windows - Requirements and test methods - Part 4: Espagnolettes 

91.190 
S/S CYS EN 
13126-
4:2008=W/D 

CYS EN 
12350-7:2019 
/AC:2022 

Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods 91.100.30 

CYS EN ISO 
3382-3:2022 

Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 3: 
Open plan offices (ISO 3382-3:2022) 

91.120.20 
S/S CYS EN 
ISO 3382-
3:2012=W/D 

97 Domestic and commercial equipment. Entertainment. Sports 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN ISO 
22044:2022 

Commercial beverage coolers - Classification, requirements and 
test conditions (ISO 22044:2021) 

97.130.20 
S/S CYS EN 
16902:2016
=W/D 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

STANDARD 
REFERENCE 

TITLE MODIFICATIONS 

CYS EN ISO 
22553-13:2021 

Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 13: 
Determination of re-solving behaviour (ISO 22553-13:2021, 
Corrected version 2021-11) 

ISO has published 
(Corrected version 2021-11) 
of ISO 22553-13:2021 in 
French version. 
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 Κ.Δ.Π. 71/2022 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)    
Αρ. 5669, 18.2.2022   

Αριθμός 71 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2012 
___________________ 

Γνωστοποίηση βάσει του Άρθρου 5 του Βασικού Νόμου 156(Ι)/2002 
και του Άρθρου 6 του Τροποποιητικού Νόμου 57(Ι)/2011 

Με το παρόν γνωστοποιείται ότι βάσει των Άρθρων 5 του βασικού Νόμου 156(Ι) του 2002 και 6 του τροποποιητικού 
Νόμου 57(Ι)/2011 που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες της Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης, ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δημοσιεύει ως Κυπριακά πρότυπα τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά πρότυπα: 

STANDARDS FROM EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION (CENELEC) 

17 Metrology and measurement. Physical phenomena 

CYS EN  
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN IEC 
61557-12:2022 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V 
AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or 
monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and 
monitoring devices (PMD) 

17.220.20 

S/S CYS EN 
61557-
12:2008 
=W/D 

CYS EN IEC 
61557-12:2022 
/A1:2022 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V 
AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or 
monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and 
monitoring devices (PMD) 

17.220.20 

27 Energy and heat transfer engineering 

CYS EN  
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN 
61400-13:2016 
/A1:2022 

Wind turbines - Part 13: Measurement of mechanical loads 27.180 

29 Electrical engineering 

CYS EN   
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS CLC/TS 
50238-3:2022 

Railway applications - Compatibility between rolling stock and train 
detection systems - Part 3: Compatibility with axle counters 

29.280 
S/S CLC/TS 
50238-
3:2019=W/D 

CYS EN IEC 
63182-5:2022 

Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the limits 
of surface irregularities - Part 5: Cylinder-cores 

29.100.10 

CYS EN IEC 
63182-4:2022 

Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the limits 
of surface irregularities - Part 4: Block-cores 

29.100.10 

CYS EN IEC 
61439-1:2021 
/AC:2022-01 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: 
General rules 

29.130.20 

CYS EN IEC 
62271-
100:2021 
/AC:2022-01 

High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-
current circuit-breakers 

29.130.10 

CYS EN 
62133-2:2017 
/A1:2021 
/AC:2022-01 

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 
electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary 
cells, and for batteries made from them, for use in portable 
applications - Part 2: Lithium systems 

29.220.30 
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31 Electronics 

CYS EN 
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN IEC 
60749-39:2022 

Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - 
Part 39: Measurement of moisture diffusivity and water solubility in 
organic materials used for semiconductor components 

31.080.01 

S/S CYS EN 
60749-
39:2006 
=W/D 

33 Telecommunications. Audio and video engineering 

CYS EN 
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS EN IEC 
60794-1-
219:2022 

Optical fibre cables - Part 1-219: Generic specification - Basic 
optical cable test procedures - Material compatibility test, method 
F19 

33.180.10 

CYS EN IEC 
62037-6:2022 

Passive RF and microwave devices, intermodulation level 
measurement - Part 6: Measurement of passive intermodulation in 
antennas 

33.040.20 
S/S CYS EN 
62037-
6:2013=W/D 

CYS EN 
61000-3-
3:2013 
/A2:2021 
/AC:2022-01 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation 
of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-
voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per 
phase and not subject to conditional connection 

33.100.10 

97 Domestic and commercial equipment. Entertainment. Sports 

CYS EN  
Document: 

Title ICS1 Withdrawn 

CYS 
EN IEC 
63174:2022 

Electrically operated toothbrushes - Methods for measuring the 
performance 

97.030 
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 Κ.Δ.Π. 72/2022 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)    
Αρ. 5669, 18.2.2022   

Αριθμός 72 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2012 
____________________ 

Γνωστοποίηση βάσει του Άρθρου 5 του Βασικού Νόμου 156(Ι)/2002 
και του Άρθρου 6 του Τροποποιητικού Νόμου 57(Ι)/2011 

Με το παρόν γνωστοποιείται ότι βάσει των Άρθρων 5 του βασικού Νόμου 156(Ι) του 2002 και 6 του τροποποιητικού 
Νόμου 57(Ι)/2011 που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες της Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης, ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δημοσιεύει το πιο κάτω Ευρωπαϊκό CEN Workshop Agreement (CWA), 
έγγραφο το οποίο έχει εκδώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης CEN: 

Document 
Reference: 

Title ICS1  

CWA 
17835:2022 

Guidelines for the development and use of safety testing 
procedures in human-robot collaboration 

25.040.30 
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 Κ.Δ.Π. 73/2022 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)    
Αρ. 5669, 18.2.2022   

Αριθμός 73 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 68(Ι) ΤΟΥ 2014) 
______________________ 

Διάταγμα δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 31 

68(Ι) του 2014. 
Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας της εξουσίες που του χορηγούνται από τις διατάξεις του 
άρθρου 31(ε) του Νόμου,  εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος και οι 
υποχρεώσεις που θα έχουν πρόσωπα που επιθυμούν να συλλέξουν αναλώσιμα είδη.   

Συνοπτικός τίτλος 1.-(1) Διάταγμα με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος συλλογής αναλώσιμων ειδών για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Ερμηνεία 2.-(1) Στον παρόν διάταγμα η ερμηνεία είναι αυτή που προκύπτει από τον Νόμο και 
επιπρόσθετα: 

  «αναλώσιμα είδη» σημαίνει είδη μικρής χρηματικής αξίας που η διάρκεια ζωής τους δεν 
ξεπερνά τους 12 μήνες και περιλαμβάνουν είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιγνίδια 
μικρής αξίας και είδη πρώτης ανάγκης που καταναλώνονται ως τρόφιμα.  

«Διοργανωτής συλλογής αναλωσίμων» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να 
συλλέξει αναλώσιμα είδη για φιλανθρωπικούς σκοπούς και δεν περιλαμβάνει εμπορευόμενους 
των αναλώσιμων ειδών που συλλέγονται. 

«κατά νόμον υπεύθυνος νομικού προσώπου» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη 
λειτουργίας του Νομικού προσώπου και αν το Νομικό Πρόσωπο είναι σωματείο ή Ίδρυμα ή 
Ομοσπονδία ή Ένωση τότε είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν το Νομικό 
Πρόσωπο είναι Εταιρεία/επιχείρηση τότε είναι  το ανώτατο  διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας 
ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

«Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ΠΣΕΕ» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που 
λειτουργεί με βάση τον περί Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο.  

 «περιουσιακά στοιχεία» σημαίνει είδη που δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό των 
αναλώσιμων ειδών. 

«φιλανθρωπικοί σκοποί» είναι σκοποί που εμπίπτουν στις περιπτώσεις που με βάση το άρθρο 
(11) του Νόμου, επιτρέπεται η διενέργεια εράνου.

Απαιτείται άδεια 
εράνου για συλλογή 
περιουσιακών 
στοιχείων. 

3.-(1) Δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του παρόντος διατάγματος για την συλλογή  περιουσιακών 
στοιχείων για τα οποία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας εράνου από την κατά περίπτωση «Αρχή 
Αδειών» σύμφωνα με το άρθρο (5) του Νόμου.  

Συλλογή 
αναλώσιμων ειδών. 

4.-(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να συλλέξει αναλώσιμα είδη για φιλανθρωπικούς σκοπούς 
μπορεί να το πράξει και θεωρείται ότι για τούτο έχει εξασφαλίσει την σχετική Άδεια της κατά 
περίπτωση Αρχής Αδειών, νοουμένου ότι προβαίνει σε ανακοίνωση σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες παραθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) Θα καθορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ή ένα νομικό πρόσωπο ως διοργανωτής συλλογής 
αναλωσίμων: 

Νοείται ότι δεν μπορεί να ενεργεί ως διοργανωτής συλλογής αναλώσιμων ειδών, 
εμπορευόμενος που διαθέτει προς πώληση τέτοια είδη: 

Νοείται ότι δεν μπορεί ο διοργανωτής να πωλεί τα αναλώσιμα είδη αλλά μόνο να τα παρέχει 
δωρεά. 

(β) Σε περίπτωση που ο διοργανωτής  συλλογής αναλωσίμων είναι φυσικό πρόσωπο θα 
ανακοινώνεται το ονοματεπώνυμο και η Επαρχία διαμονής του. 

(γ) Σε περίπτωση που ο διοργανωτής συλλογής αναλωσίμων είναι νομικό πρόσωπο θα 
ανακοινώνεται η επωνυμία του νομικού προσώπου και το ονοματεπώνυμο του κατά Nόμον 
υπεύθυνου του νομικού προσώπου.  

(δ) Θα ανακοινώνονται τα αναλώσιμα είδη που θα συλλέγονται: 

Νοείται ότι δεν μπορεί μέσα στα πλαίσια συλλογής αναλώσιμων ειδών να συλλέγονται χρήματα ή 
περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία απαιτείται άδεια διενέργειας εράνου με βάση τον Νόμο. 

 (ε) Θα ανακοινώνεται ο τρόπος αξιοποίησης των αναλώσιμων ειδών που θα συλλέγονται ή ποιοι 
είναι οι δικαιούχοι. 
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(2) Ο διοργανωτής συλλογής αναλώσιμων ειδών φέρει την ευθύνη ελέγχου της ποιότητας, της
υγιεινής και ασφαλούς χρήσης των αναλώσιμων ειδών.

Νοείται ότι απαγορεύεται η συλλογή οποιονδήποτε φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

(4) Με το πέρα της συλλογής των αναλώσιμων ειδών ο διοργανωτής συλλογής αναλώσιμων
ειδών θα προβαίνει σε νέα ανακοίνωση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες στην οποία θα ανακοινώνει
ότι τα αναλώσιμα είδη έχουν παραχωρηθεί για τους σκοπούς που έχουν συλλεγεί.

(5) Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης στη Δημοκρατία, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ, η
συλλογή και η διανομή αναλώσιμων ειδών θα γίνεται υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του
ΠΣΕΕ.

Περιπτώσεις 
παραβίασης του 
περί Εράνων 
Νόμου. 

5.-(1) Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου (4) ή στην περίπτωση που 
διοργανωτής συλλογής αναλωσίμων προχωρήσει μέσα στα πλαίσια της συλλογής αναλωσίμων 
στην συλλογή χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων χωρίς να έχει εξασφαλίσει την νενομισμένη 
άδεια εράνου με βάση τον Νόμο, τότε ο διοργανωτής της συλλογής αναλωσίμων αν πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο ή ο κατά νόμον υπεύθυνος αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, θεωρείται ότι 
παραβιάζει την πρόνοιες του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου.   

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ, 
Υπουργός Εσωτερικών. 

_______________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00  το καθένα. 
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