
 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:  
Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς κανονισµούς κατά το 2006 

 
Κανονισµοί που εγκρίθηκαν (τελευταία ενηµέρωση 31η ∆εκεµβρίου 2006) 
 
Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

1. Οι περί 
Προστασίας από 
Ιονίζουσες 
Ακτινοβολίες 
(Έλεγχος 
Κλειστών Πηγών 
Υψηλής 
Ραδιενέργειας και 
Έκθετων Πηγών) 
Κανονισµοί του 
2005.  

23.03.139
.2005 

22.12.2005 Η εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 
2003/122/ΕΚ. 

Οι περί Προστασίας 
από Ιονίζουσες 
Ακτινοβολίες 
(Έλεγχος Κλειστών 
Πηγών Υψηλής 
Ραδιενέργειας και 
Έκθετων Πηγών) 
Κανονισµοί του 
2006 

30/2006 19.01.2006

2. Οι περί της Υγείας 
των Ζώων 
(Καταργητικοί) 
(Αρ.3) Κανονισµοί 
του 2005. 

23.03.143
.2005 

22.12.2005 Η κατάργηση των 
υφιστάµενων κανονισµών 
περί της Υγείας των Ζώων 
(Υγειονοµικοί όροι που 
∆ιέπουν το Εµπόριο 
Ορισµένων Ζώων) (Ειδικοί) 
Κανονισµοί του 2003. Η 
κατάργηση των 
υφιστάµενων κανονισµών 
κρίνεται απαραίτητη για την 
πλήρη εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά τους υγειονοµικούς 
όρους που διέπουν τις 
εµπορικές συναλλαγές 
ορισµένων ειδών ζώων 
µεταξύ των κρατών µελών, 
ώστε να συνάδει µε 
µεταγενέστερες 
τροποποιήσεις της 
αντίστοιχης κοινοτικής 
νοµοθεσίας, και ειδικότερα 
µε τον Κοινοτικό Κανονισµό 
998/2003/ΕΚ και την 
Κοινοτική Οδηγία 
2004/68/ΕΚ.  

Οι περί της Υγείας 
των Ζώων 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

29/2006 19.01.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

3. Οι περί 
Αντιµετώπισης 
των κινδύνων 
Ατυχηµάτων 
Μεγάλης 
Κλίµακας 
Σχετιζοµένων µε 
Επικίνδυνες 
Ουσίες 
Τροποποιητικοί)  
Κανονισµοί του 
2005. 

23.03.140
.2005 

22.12.2005 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
96/82/ΕΚ του Συµβουλίου 
της 9ης ∆εκεµβρίου 1996 για 
την αντιµετώπιση των 
κινδύνων µεγάλων 
ατυχηµάτων σχετιζόµενων 
µε επικίνδυνες ουσίες και 
την Οδηγία 2003/105/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης

∆εκεµβρίου 2003 για 
τροποποίηση της Οδηγίας 
96/82/ΕΚ του Συµβουλίου 
για την αντιµετώπιση των 
κινδύνων µεγάλων 
ατυχηµάτων σχετιζόµενων 
µε επικίνδυνες ουσίες. 

Οι περί 
Αντιµετώπισης των 
κινδύνων 
Ατυχηµάτων 
Μεγάλης Κλίµακας 
Σχετιζοµένων µε 
Επικίνδυνες Ουσίες 
Τροποποιητικοί)  
Κανονισµοί του 
2006. 

49/2006 26.01.2006

4. Οι περί της Υγείας 
των Ζώων 
(Υγειονοµικός 
Έλεγχος για 
Εµπορικές 
Συναλλαγές 
Προϊόντων µε 
βάση το Κρέας) 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006.  

23.03.010
.2006 

12.01.2006 Οι προτεινόµενοι 
καταργητικοί κανονισµοί 
στοχεύουν στην εναρµόνιση 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και ειδικότερα µε την οδηγία 
2004/41/ΕΚ και τους νέους 
κοινοτικούς Κανονισµούς 
Αριθ. 852/2004, 853/2004 
και 854/2004 που έχουν 
άµεση ισχύ από την 1ην 
Ιανουαρίου 2006. Με τους 
εν λόγω κανονισµούς 
καταργούνται οι υφιστάµενοι 
βασικοί κανονισµοί αφού οι 
πρόνοιες τους έχουν πλέον 
περιληφθεί στους 
προαναφερθέντες 
κοινοτικούς κανονισµούς.    

Οι περί της Υγείας 
των Ζώων 
(Υγειονοµικός 
Έλεγχος για 
Εµπορικές 
Συναλλαγές 
Προϊόντων µε βάση 
το Κρέας) 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

41/2006 26.01.2006

5. Οι περί της Υγείας 
των Ζώων 
(υγειονοµικός 
Έλεγχος στον 
Τοµέα του 
Εµπορίου Νωπών 
Κρεάτων) ( 
Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.011
.2006 

12.01.2006 Οι προτεινόµενοι 
καταργητικοί κανονισµοί 
στοχεύουν στην εναρµόνιση 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και ειδικότερα µε την οδηγία 
2004/41/ΕΚ και τους νέους 
κοινοτικούς Κανονισµούς 
Αριθ. 852/2004, 853/2004 
και 854/2004 που έχουν 
άµεση ισχύ από την 1ην 
Ιανουαρίου 2006. Με τους 
εν λόγω κανονισµούς 
καταργούνται οι υφιστάµενοι 
βασικοί κανονισµοί αφού οι 
πρόνοιες τους έχουν πλέον 
περιληφθεί στους 
προαναφερθέντες 
κοινοτικούς κανονισµούς.    

Οι περί της Υγείας 
των Ζώων 
(υγειονοµικός 
Έλεγχος στον 
Τοµέα του 
Εµπορίου Νωπών 
Κρεάτων) ( 
Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

42/2006 26.01.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

6. Οι περί της Υγείας 
των Ζώων ( Όροι 
Υγειονοµικού 
Ελέγχου που 
∆ιέπουν το 
Εµπόριο Νωπών 
Κρεάτων 
Πουλερικών) 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006.  

23.03.012
.2006 

12.01.006 Οι προτεινόµενοι 
καταργητικοί κανονισµοί 
στοχεύουν στην εναρµόνιση 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και ειδικότερα µε την οδηγία 
2004/41/ΕΚ και τους νέους 
κοινοτικούς Κανονισµούς 
Αριθ. 852/2004, 853/2004 
και 854/2004 που έχουν 
άµεση ισχύ από την 1ην 
Ιανουαρίου 2006. Με τους 
εν λόγω κανονισµούς 
καταργούνται οι υφιστάµενοι 
βασικοί κανονισµοί αφού οι 
πρόνοιες τους έχουν πλέον 
περιληφθεί στους 
προαναφερθέντες 
κοινοτικούς κανονισµούς.      

Οι περί της Υγείας 
των Ζώων ( Όροι 
Υγειονοµικού 
Ελέγχου που 
∆ιέπουν το 
Εµπόριο Νωπών 
Κρεάτων 
Πουλερικών) 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

43/2006 26.01.2006

7. Οι περί Σπόρων 
(Λαχανικά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.006
.2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο στον
τοµέα των σπόρων προς 
σπορά και ειδικότερα µε την 
Οδηγία 2004/117/ΕΚ όσον 
αφορά τις εξετάσεις που 
διενεργούνται υπό επίσηµη 
εποπτεία και την ισοδυναµία 
των σπόρων προς σπορά 
που παράγονται σε τρίτες 
χώρες. 

Οι περί Σπόρων 
(Λαχανικά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

45/2006 26.01.2006

8. Οι περί Σπόρων 
(Σιτηρά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006.  

23.03.007
.2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο στον 
τοµέα των σπόρων προς 
σπορά και ειδικότερα µε την 
Οδηγία 2004/117/ΕΚ όσον 
αφορά τις εξετάσεις που 
διενεργούνται υπό επίσηµη 
εποπτεία και την ισοδυναµία 
των σπόρων προς σπορά 
που παράγονται σε τρίτες 
χώρες. 

Οι περί Σπόρων 
(Σιτηρά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

46/2006 26.01.2006

9. Οι περί Σπόρων 
(Κτηνοτροφικά 
Φυτά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί 2006. 

23.03.008
.2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο στον 
τοµέα των σπόρων προς 
σπορά και ειδικότερα µε την 
Οδηγία 2004/117/ΕΚ όσον 
αφορά τις εξετάσεις που 
διενεργούνται υπό επίσηµη 
εποπτεία και την ισοδυναµία 
των σπόρων προς σπορά 
που παράγονται σε τρίτες 
χώρες. 
 

Οι περί Σπόρων 
(Κτηνοτροφικά 
Φυτά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί 2006. 

47/2006 26.01.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

10. Οι περί Σπορών 
(Ελαιούχα και 
Κλωστικά Φυτά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.009
.2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο στον 
τοµέα των σπόρων προς 
σπορά και ειδικότερα µε την 
Οδηγία 2004/117/ΕΚ όσον 
αφορά τις εξετάσεις που 
διενεργούνται υπό επίσηµη 
εποπτεία και την ισοδυναµία 
των σπόρων προς σπορά 
που παράγονται σε τρίτες 
χώρες. 
 

Οι περί Σπορών 
(Ελαιούχα και 
Κλωστικά Φυτά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

48/2006 26.01.2006

11. Οι περί Ελέγχου 
της Ρύπανσης της 
Ατµόσφαιρας 
(Περιορισµός των 
Εκποµπών 
Πτητικών 
Οργανικών 
Ενώσεων από τη 
Χρήση Οργανικών 
∆ιαλυτών σε 
Ορισµένες 
∆ραστηριότητες 
και 
Εγκαταστάσεις) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2005. 

23.03.124
.2005 

27.10.2005 Η τροποποίηση των 
βασικών κανονισµών για 
εναρµόνιση µε το άρθρο 13 
της κοινοτικής Οδηγίας 
2004/42/ΕΚ. 

Οι περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της 
Ατµόσφαιρας 
(Περιορισµός των 
Εκποµπών 
Πτητικών 
Οργανικών 
Ενώσεων από τη 
Χρήση Οργανικών 
∆ιαλυτών σε 
Ορισµένες 
∆ραστηριότητες και 
Εγκαταστάσεις) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2005. 

51/2006 02.02.2006

12. Οι περί Έγκρισης 
Τύπου Γεωργικών 
και ∆ασικών 
Ελκυστήρων ( 
Κατηγορίες Τ.C.R 
και S), των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, 
Συστηµάτων και 
Χωριστών 
Τεχνικών 
Μονάδων τους 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.013
.2006 

12.01.2006 Η τροποποίηση των 
βασικών κανονισµών για την 
έγκριση τύπου γεωργικών ή 
δασικών ελκυστήρων µε 
στόχο την εναρµόνιση µε 
την Οδηγία 2005/13/ΕΚ, η 
οποία τροποποιεί τόσο  την 
Οδηγία 2000/25/ΕΚ όσο και 
το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 
2003/37/ΕΚ, µε τις οποίες 
εναρµονίστηκαν οι βασικοί 
κανονισµοί που αφορούν το 
πιο πάνω θέµα, αναφορικά 
µε τον καθορισµό των 
πληροφοριών που πρέπει 
να υποβάλλονται από τον 
κατασκευαστή ελκυστήρα σε 
αρµόδια αρχή κράτους 
µέλους σε σχέση µε τη 
µηχανή και τους ρύπους 
που εκπέµπονται από αυτή, 
µε σκοπό την εξασφάλιση 
έγκρισης τύπου 
ολοκληρωµένου ελκυστήρα.

Οι περί Έγκρισης 
Τύπου Γεωργικών 
και ∆ασικών 
Ελκυστήρων ( 
Κατηγορίες Τ.C.R 
και S), των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, 
Συστηµάτων και 
Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

54/2006 02.02.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

13. Οι περί Οδικής 
Μεταφοράς 
Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων 
(Έλεγχοι)(Τροποπ
οιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.014
.2006 

12.01.2006 Η τροποποίηση των 
βασικών περί Οδικής 
Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων (Έλεγχοι) 
Κανονισµών [Κ∆Π 
117/2004], έτσι ώστε τα 
Παραρτήµατα των βασικών 
κανονισµών να 
αντικατασταθούν µε τα 
προτεινόµενα Παραρτήµατα, 
τα οποία προβλέπονται από 
την κοινοτική νοµοθεσία και 
συγκεκριµένα την Οδηγία 
2004/112/ΕΚ. 
 

Οι περί Οδικής 
Μεταφοράς 
Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων 
(Έλεγχοι)(Τροποπο
ιητικοί) Κανονισµοί 
του 2006. 

53/2006 02.02.2006

14. Οι περί 
Προσωπικού της 
Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2005. 

23.03.120
.2005 

20.10.2005 
 

Επανακατά
θεση 

08.12.2005 

Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας ώστε να 
εναρµονιστεί µε την παρ. 4 
του άρθρου 39 της 
Συνθήκης για την ΄Ιδρυση 
της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.  Ειδικότερα, µε 
τους προτεινόµενους 
Κανονισµούς παρέχεται 
στους πολίτες κρατών 
µελών της ΕΕ το δικαίωµα 
διορισµού ή προαγωγής σε 
κενές θέσεις της ΑΤΗΚ, 
νοουµένου ότι δεν πρόκειται 
για θέσεις οι οποίες 
καθορίζονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο ως 
θέσεις οι οποίες 
συνεπάγονται άµεση ή 
έµµεση συµµετοχή στην 
άσκηση δηµόσιας εξουσίας 
και στη διαφύλαξη των 
γενικών συµφερόντων της 
ΑΤΗΚ, στις οποίες µόνο 
πολίτες της ∆ηµοκρατίας 
µπορούν να διορίζονται ή να 
προάγονται. 

Οι περί 
Προσωπικού της 
Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2005 

66/2006 09.02.2006

15. Οι περί 
Αιµοδοσίας 
(Λήψη, Ασφάλεια, 
Έλεγχος και 
Μετάγγιση 
Αίµατος 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.003
.2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και 
ειδικότερα µε την κοινοτική 
Οδηγία 2004/33/ΕΚ που 
καθορίζει τις απαιτούµενες 
ειδικές τεχνικές απαιτήσεις 
για σκοπούς εφαρµογής της 
Οδηγίας 2002/98/Εκ. 

Οι περί Αιµοδοσίας 
(Λήψη, Ασφάλεια, 
Έλεγχος και 
Μετάγγιση Αίµατος 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

4/2006 09.02.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

16. Οι περί 
Κατάργησης των 
περί Προδρόµων 
Ουσιών 
(Παρασκευή και 
Εµπορία) 
Κανονισµών του 
2001 έως 2004, 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.037
.2006 

Επανακατά
θεση 

26.01.2006 

Η κατάργηση των εθνικών 
διατάξεων σχετικών µε τη 
ρύθµιση των πρόδροµων 
ουσιών έτσι ώστε να ισχύσει 
µόνο ο Κανονισµός (ΕΚ) 
273/2004 για τις πρόδροµες 
ουσίες των ναρκωτικών. 

Οι περί 
Κατάργησης των 
περί Προδρόµων 
Ουσιών 
(Παρασκευή και 
Εµπορία) 
Κανονισµών του 
2001 έως 2004, 
Κανονισµοί του 
2006. 

72/2006 09.02.2006

17. Οι περί Υγιεινής 
Παραγωγής και 
∆ιάθεσης στην 
Αγορά Κρέατος 
Κουνελιών και 
Κρέατος 
Εκτρεφόµενων 
Θηραµάτων 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006.  

23.03.031
.2006 

26.01.2006 Η πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
την νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί Υγιεινής 
Παραγωγής και 
∆ιάθεσης στην 
Αγορά Κρέατος 
Κουνελιών και 
Κρέατος 
Εκτρεφόµενων 
Θηραµάτων 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

70/2006 09.02.2006

18. Οι περί των 
Υγειονοµικών 
Συνθηκών για την 
Παραγωγή και τη 
∆ιάθεση στην 
Αγορά Ζώντων 
∆ίθυρων 
Μαλακίων 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006.  

23.03.032
.2006 

26.01.2006 Η πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
την νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί των 
Υγειονοµικών 
Συνθηκών για την 
Παραγωγή και τη 
∆ιάθεση στην 
Αγορά Ζώντων 
∆ίθυρων Μαλακίων 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

69/2006 09.02.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

19. Οι περί 
Καθορισµού 
Υγειονοµικών 
Όρων Παραγωγής 
και ∆ιάθεσης στην 
Αγορά Νωπού 
Κρέατος 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.033
.2006 

26.01.2006 Η πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
την νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί Καθορισµού 
Υγειονοµικών 
Όρων Παραγωγής 
και ∆ιάθεσης στην 
Αγορά Νωπού 
Κρέατος 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

68/2006 09.02.2006

20. Οι περί 
Υγειονοµικών 
Προβληµάτων 
Παραγωγής και 
∆ιάθεσης στην 
Αγορά Νωπού 
Κρέατος 
Πουλερικών 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.034
.2006 

26.01.2006 Η πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
την νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί 
Υγειονοµικών 
Προβληµάτων 
Παραγωγής και 
∆ιάθεσης στην 
Αγορά Νωπού 
Κρέατος 
Πουλερικών 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

71/2006 09.02.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

21. Οι περί 
Υγειονοµικού 
Ελέγχου του 
Κρέατος Άγριων 
Θηραµάτων 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006.  

23.03.035
.2006 

26.01.2006 Η πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
την νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί 
Υγειονοµικού 
Ελέγχου του 
Κρέατος Άγριων 
Θηραµάτων 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006.  

74/2006 09.02.2006

22. Οι περί 
Καθορισµού 
Υγειονοµικών 
Κανόνων για την 
Παραγωγή και 
∆ιάθεση στην 
Αγορά Κιµά 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006.   

23.03.036
.2006 

26.01.2006 Η πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
την νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί Καθορισµού 
Υγειονοµικών 
Κανόνων για την 
Παραγωγή και 
∆ιάθεση στην 
Αγορά Κιµά 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006.   

73/2006 09.02.2006

23. Οι περί Πολιτικής 
Άµυνας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2005. 

23.03.080
.2005 

16.06.2005 
 

Απόσυρση 
14.07.2005 

 
Επανακατά

θεση 
06.10.2005 

 

Η ολοκλήρωση της 
εναρµόνισης µε την Οδηγία 
2003/105/ΕΚ για 
τροποποίηση της Οδηγίας 
96/82/ΕΚ για την 
αντιµετώπιση των κινδύνων 
µεγάλων ατυχηµάτων 
σχετιζόµενων µε επικίνδυνες 
ουσίες. 

Οι περί Πολιτικής 
Άµυνας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

97/2006 23.02.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

24. Οι περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας 
Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.026
.2006 

19.01.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2003/27/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 3ης Απριλίου 2003 για 
την προσαρµογή της 
Οδηγίας 96/96/ΕΚ στην 
τεχνική πρόοδο όσον αφορά 
τις δοκιµές των εκποµπών 
καυσαερίων των 
µηχανοκινήτων οχηµάτων. 

Οι περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

125/2006 09.03.2006

25. Oι περί 
Ζωοτροφών και 
Προσθετικών των 
Ζωοτροφών 
(Έλεγχος 
Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Χρήσεως) 
(Τροποποιητικοι) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.066
.2006 

16.02.2006 Καθορίζονται τα σηµεία 
εισόδου στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία για εισαγωγές 
από τρίτες χώρες, η δήλωση 
των συστατικών των 
σύνθετων ζωοτροφών και ο 
έλεγχος της παρασκευής και 
κυκλοφορίας τόσο των 
αυτούσιων προσθετικών 
που ανήκουν στα 
κοκκιδιαστικά και λοιπές 
φαρµακευτικές ουσίες, στις 
ιστοµονοστατικές ουσίες και 
ουσίες προάγουσες την 
ανάπτυξη, όσο και των 
προµιγµάτων των 
προαναφερθέντων ουσιών. 
Οδηγία 95/53 και 2002/2 

Oι περί Ζωοτροφών 
και Προσθετικών 
των Ζωοτροφών 
(Έλεγχος 
Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Χρήσεως) 
(Τροποποιητικοι) 
Κανονισµοί του 
2006 

124/2006 09.03.2006

26. Οι περί 
Λιπασµάτων 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.071
.2006 

16.02.2006 Η υιοθέτηση δοµών, 
διαδικασιών και τεχνικών 
προδιαγραφών ώστε να 
διασφαλίζεται η εφαρµογή 
του Νόµου καθώς και του 
δεσµευτικού κοινοτικού 
κεκτηµένου και 
συγκεκριµένα του 
Κοινοτικού Κανονισµού 
2003/2003/ΕΚ.  

Οι περί 
Λιπασµάτων 
Κανονισµοί του 
2006 

118/2006 09.03.2006

27. Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(Παρουσίαση και 
Περιεχόµενο 
Αίτησης Έκδοσης 
Άδειας 
Κυκλοφορίας) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.060
.2006 

16.02.2006 Εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και η εξασφάλιση 
ότι τα κυπριακά 
φαρµακευτικά προϊόντα που 
κυκλοφορούν στη 
∆ηµοκρατία είναι ασφαλή, 
αποτελεσµατικά και καλής 
ποιότητας. Παράρτηµα Ι 
Οδηγίας 2001/82/ΕΚ όπως 
έχει τροποποιηθεί από την 
Οδηγία 2004/28/ΕΚ 

Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(Παρουσίαση και 
Περιεχόµενο 
Αίτησης Έκδοσης 
Άδειας 
Κυκλοφορίας) 
Κανονισµοί του 
2006 

134/2006 16.03.06 



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

28. Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(∆ιαδικασία και 
Περιεχόµενο 
Εξετάσεων για 
Άδεια 
Χονδρεµπορίου) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.061
.2006 

16.02.2006 Καθορισµός της διαδικασίας 
και του περιεχοµένου των 
εξετάσεων για την 
εξασφάλιση Άδειας 
Χονδρεµπορίου 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών Προϊόντων. 
∆εν υπάρχει σχετική 
κοινοτική Οδηγία. 

Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(∆ιαδικασία και 
Περιεχόµενο 
Εξετάσεων για 
Άδεια 
Χονδρεµπορίου) 
Κανονισµοί του 
2006 

133/2006 16.03.06 

29. Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων (Τέλη) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.062
.2006 

16.02.2006 Καταβολή τελών όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις 
του περί Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών Προϊόντων 
(Έλεγχος, Εγγραφή, 
Κυκλοφορία, Παρασκευή, 
Χορήγηση και Χρήση) 
Νόµου του 2006.  

Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων (Τέλη) 
Κανονισµοί του 
2006 

132/2006 16.03.06 

30. Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(Κανόνες Καλής 
Παρασκευής) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.063
.2006 

16.02.2006 Η εναρµόνιση της 
Κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και 
σχετίζονται µε τον 
καθορισµό των αρχών και 
κατευθυντήριων γραµµών 
που αφορούν τους κανόνες 
καλής παρασκευής 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών Προϊόντων. 
Οδηγία 91/412.  

Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(Κανόνες Καλής 
Παρασκευής) 
Κανονισµοί του 
2006 

131/2006 16.03.06 

31. Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(Χρωστικές 
Ουσίες) 
Κανονισµοί του 
2006) 

23.03.064
.2006 

16.02.2006 Η εναρµόνιση της 
Κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και 
αφορά τις ουσίες που 
δύνανται να προστεθούν 
στα Κτηνιατρικά 
Φαρµακευτικά Προϊόντα για 
τον χρωµατισµό τους. 
Οδηγία 78/65/ΕΚ όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την Οδηγία 
81/464/ΕΚ.  

Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(Χρωστικές Ουσίες) 
Κανονισµοί του 
2006) 

135/2006 16.03.06 

32. Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(Φαρµακευτικές 
Ζωοτροφές) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.065
.2006 

16.02.2006 Η εναρµόνιση της 
Κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και 
αφορούν την Παρασκευή, τη 
διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση των φαρµακούχων 
ζωοτροφών στην Κοινότητα. 
Οδηγία 90/167/ΕΚ. 

Oι περί 
Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Πραϊόντων 
(Φαρµακευτικές 
Ζωοτροφές) 
Κανονισµοί του 
2006 

136/2006 16.03.06 



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

33. Οι περί των 
Μεθόδων 
∆ειγµατοληψίας 
και Ανάλυσης για 
τον Έλεγχο των 
Μεγίστων 
Περιεκτικοτήτων 
Βενζο(α) πυρενίου 
στα Τρόφιµα 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.081
.2006 

23.02.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2005/10/ΕΚ για την 
καθιέρωση τρόπων 
δειγµατοληψίας και µεθόδων 
ανάλυσης για τον επίσηµο 
έλεγχο των µεγίστων 
περιεκτικοτήτων 
βενζο(α)πυρενίου στα 
τρόφιµα. 

Οι περί των 
Μεθόδων 
∆ειγµατοληψίας και 
Ανάλυσης για τον 
Έλεγχο των 
Μεγίστων 
Περιεκτικοτήτων 
Βενζο(α) πυρενίου 
στα Τρόφιµα 
Κανονισµοί του 
2006 

143/2006 16.03.2006

34. Οι περί της 
Πρόσβασης στο 
Επάγγελµα του 
Οδικού 
Μεταφορέα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.054
.2006 

09.02.2006 Η αντικατάσταση του 
Τέταρτου Παραρτήµατος 
των βασικών κανονισµών, 
το οποίο περιλαµβάνει τα 
πληρωτέα τέλη, έτσι ώστε 
να περιληφθεί το σωστό 
τέλος των £10 για την 
υλοποίηση έγκρισης για 
µεταβίβαση άδειας «Α». 

Οι περί της 
Πρόσβασης στο 
Επάγγελµα του 
Οδικού Μεταφορέα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

145/2006 16.03.2006

35. Οι περί Πολιτικής 
Αεροπορίας 
(Ασφάλεια 
Αεροσκαφών 
Τρίτων Χωρών τα 
οποία 
Χρησιµοποιούν 
Αερολιµένες της 
∆ηµοκρατίας) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.077
.2006 

23.02. 006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2004 σχετικά µε 
την ασφάλεια των 
αεροσκαφών τρίτων χωρών, 
τα οποία χρησιµοποιούν 
κοινοτικούς αερολιµένες. 

Οι περί Πολιτικής 
Αεροπορίας 
(Ασφάλεια 
Αεροσκαφών 
Τρίτων Χωρών τα 
οποία 
Χρησιµοποιούν 
Αερολιµένες της 
∆ηµοκρατίας) 
Κανονισµοί του 
2006. 

141/2006 16/3/2006

36. Οι περί Ελέγχου 
των Κρατικών 
Ενισχύσεων 
(Ενισχύσεις 
Ήσσονος 
Σηµασίας στους 
Τοµείς της 
Γεωργίας και της 
Αλιείας) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.052
.2006 

09.02.2006 Σκοπός των κανονισµών 
αυτών είναι η πλήρης 
εφαρµογή του Κανονισµού 
1860/2004 της Ε.Ε. σχετικά 
µε την εφαρµογή των 
άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης της Ε.Κ. στις 
ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας στους τοµείς της 
γεωργίας και αλιείας.1  
 

Οι περί Ελέγχου 
των Κρατικών 
Ενισχύσεων 
(Ενισχύσεις 
Ήσσονος Σηµασίας 
στους Τοµείς της 
Γεωργίας και της 
Αλιείας) Κανονισµοί 
του 2006 

178/2006 6.04.2006

37. Οι περί Ελέγχου 
των Κρατικών 
Ενισχύσεων 
(Ενισχύσεις 
Ήσσονος 
Σηµασίας) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.053
.2006 

09.02.2006 Σκοπός των κανονισµών 
αυτών είναι η τροποποίηση 
των βασικών κανονισµών 
περι Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις 
Ήσσονος Σηµασίας) (Κ.∆.Π 
772/2004) ώστε να 
βελτιωθεί η λειτουργικότητα 
τους βάσει των εµπειριών 
που αποκτήθηκαν από τη 
µέχρι τώρα πρακτική 
εφαρµογή τους από τον 
Έφορο Κρατικών 
Ενισχύσεων.  
 

Οι περί Ελέγχου 
των Κρατικών 
Ενισχύσεων 
(Ενισχύσεις 
Ήσσονος Σηµασίας) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

179/2006 6.04.2006

                                                      
1 Ε.Ε. L 325, 28/10/2004, σελ.4-9 



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

38. Οι περί 
Προβληµάτων 
Υγείας και 
Υγιεινής στην 
Παραγωγή και 
Εµπορία 
Προϊόντων Αυγών 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.097
.2006 

8.6.2006 H πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
 
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
τη νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί 
Προβληµάτων 
Υγείας και Υγιεινής 
στην Παραγωγή και 
Εµπορία Προϊόντων 
Αυγών 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

226/2006 15.06.2006

39. Οι περί των 
Υγειονοµικών 
όρων για την 
Παραγωγή και τη 
∆ιάθεση στην 
Αγορά Αλιευτικών 
Προϊόντων 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.098
.2006 

8.6.2006 H πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
 
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
τη νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί των 
Υγειονοµικών όρων 
για την Παραγωγή 
και τη ∆ιάθεση στην 
Αγορά Αλιευτικών 
Προϊόντων 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

265/2006 15.06.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

40. Οι περί 
Καθορισµού 
Υγειονοµικών 
Κανόνων για την 
Παρασκευή και τη 
∆ιάθεση στην 
Αγορά 
Παρασκευασµάτω
ν Κρέατος 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.099
.2006 

8.6.2006 H πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
 
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
τη νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί Καθορισµού 
Υγειονοµικών 
Κανόνων για την 
Παρασκευή και τη 
∆ιάθεση στην 
Αγορά 
Παρασκευασµάτων 
Κρέατος 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

263/2006 15.06.2006

41. Οι περί των 
Προϊόντων µε 
βάση το Κρέας 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.100
.2006 

8.6.2006 H πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
 
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
τη νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί των 
Προϊόντων µε βάση 
το Κρέας 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

262/2006 15.06.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

42. Οι περί Υγιεινής 
του Γάλακτος και 
των Προϊόντων µε 
βάση το Γάλα 
(Παραγωγή, 
Παρασκευή και 
Εµπορία) και 
Ελέγχου των 
Υποστατικών 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.101
.2006 

8.6.2006 H πλήρης εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον 
αφορά την υγιεινή 
παραγωγή τροφίµων.  
 
Ειδικότερα, η κατάργηση 
των προτεινόµενων 
κανονισµών κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι οι 
Οδηγίες µε τις οποίες 
εναρµονίζονταν οι εν λόγω 
κανονισµοί καταργούνται µε 
τη νεότερη Οδηγία 
2004/41/ΕΚ. Επιπρόσθετα, 
εφαρµόζονται νέοι κοινοτικοί 
κανονισµοί που αφορούν 
την υγιεινή παραγωγή των 
τροφίµων, στους οποίους 
ενσωµατώθηκαν οι πρόνοιες 
των καταργηθέντων 
Οδηγιών.  Οι κοινοτικοί 
κανονισµοί τυγχάνουν 
άµεσης ισχύς από την 1η

Ιανουαρίου 2006. 
 

Οι περί Υγιεινής του 
Γάλακτος και των 
Προϊόντων µε βάση 
το Γάλα 
(Παραγωγή, 
Παρασκευή και 
Εµπορία) και 
Ελέγχου των 
Υποστατικών 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

264/2006 15.06.2006

43. Οι περί Έγκρισης 
Τύπου Γεωργικών 
και ∆ασικών 
Ελκυστήρων 
(Κατηγορίες T,C,R 
και S), των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων 
Συστηµάτων και 
Χωριστών 
Τεχνικών 
Μονάδων τους 
(Τροποποιητικοί) 
(Αρ.2) Κανονισµοί 
του 2006 

23.03.102
.2006 

8.6.2006 Η εναρµόνιση της ηµεδαπής 
νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες 
της κοινοτικής Οδηγίας 
2005/67/ΕΚ, που αφορά την 
τροποποίηση, µε σκοπό την 
προσαρµογή τους, των 
Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της 
Οδηγίας 86/298/ΕΟΚ, των 
Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της 
Οδηγίας 87/402/ΕΟΚ και 
των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και 
ΙΙΙ της Οδηγίας 2003/37/ΕΚ, 
σχετικά µε την έγκριση 
τύπου γεωργικών ή δασικών 
ελκυστήρων. 

Οι περί Έγκρισης 
Τύπου Γεωργικών 
και ∆ασικών 
Ελκυστήρων 
(Κατηγορίες T,C,R 
και S), των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων 
Συστηµάτων και 
Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους 
(Τροποποιητικοί) 
(Αρ.2) Κανονισµοί 
του 2006 

269/2006 15.06.2006

44. Οι περί Υλικών 
και Αντικειµένων 
για Επαφή µε 
Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.112
.2006 

8.6.2006 Η συµβατότητα της εθνικής 
νοµοθεσίας µε τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1895/2005 της Επιτροπής 
για περιορισµό της χρήσης 
ορισµένων εποξεικών 
παραγώγων σε υλικά και 
αντικείµενα που 
προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή µε τρόφιµα. 

Οι περί Υλικών και 
Αντικειµένων για 
Επαφή µε Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

291/2006 29.06.2006

45. Οι περί Υλικών 
και Αντικειµένων 
για Επαφή µε 
Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
(Αρ.2) Κανονισµοί 
του 2006. 

23.03.117
.2006 

8.6.2006 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας  µε την Οδηγία 
2005/13/ΕΚ όσον αφορά τη 
δήλωση συµµόρφωσης και τα 
κριτήρια επίδοσης της µεθόδου 
ανάλυσης για τα κεραµικά 
αντικείµενα που προορίζονται να 
έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα.  

Οι περί Υλικών και 
Αντικειµένων για 
Επαφή µε Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
(Αρ.2) Κανονισµοί 

του 2006. 

292/2006 29.06.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

46. Οι περί της 
Ευρωπαϊκής 
∆ηµόσιας 
Εταιρείας 
Περιορισµένης 
Ευθύνης (SE) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.131
.2006 

22.06.2006 Η υιοθέτηση εθνικών 
εφαρµοστικών διατάξεων 
που θα διευκολύνουν την 
εφαρµογή του Κοινοτικού 
Κανονισµού 2157/2001 που 
επιτρέπει την δηµιουργία 
Ευρωπαϊκής Εταιρίας 
(Societas Europeae, εφεξής 
SE). 

Οι περί της 
Ευρωπαϊκής 
∆ηµόσιας Εταιρείας 
Περιορισµένης 
Ευθύνης (SE) 
Κανονισµοί του 
2006. 

290/2006 06.07.2006

47. Οι περί 
Ρυθµίσεως της 
Αγοράς Φυσικού 
Αερίου (Έκδοση 
Αδειών) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.125
.2006 

22.06.2006 Η εναρµόνιση µε την Oδηγία 
2003/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 26ης

Ιουνίου 2003, σχετικά µε 
τους κοινούς κανόνες για 
την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και την 
κατάργηση της Οδηγίας 
98/30/ΕΚ. 

Οι περί Ρυθµίσεως 
της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου 
(Έκδοση Αδειών) 
Κανονισµοί του 
2006 

298/2006 06.07.2006

48. Οι περί Ρυθµίσης 
της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου 
(Τέλη) Κανονισµοί 
του 2006. 

23.03.127
.2006 

22.06.2006 Η εναρµόνιση µε την Oδηγία 
2003/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 26ης

Ιουνίου 2003, σχετικά µε 
τους κοινούς κανόνες για 
την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και την 
κατάργηση της Οδηγίας 
98/30/ΕΚ. 

Οι περί Ρυθµίσης 
της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου 
(Τέλη) Κανονισµοί 
του 2006. 

299/2006 06.07.2006

49. Οι περί Ρύθµισης 
της Αγοράς 
Φυσικού 
Αερίου(∆ιεξαγωγή 
Ερευνών) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.128
.2006 

22.06.2006 Η εναρµόνιση µε την Oδηγία 
2003/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 26ης

Ιουνίου 2003, σχετικά µε 
τους κοινούς κανόνες για 
την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και την 
κατάργηση της Οδηγίας 
98/30/ΕΚ. 

Οι περί Ρύθµισης 
της Αγοράς 
Φυσικού 
Αερίου(∆ιεξαγωγή 
Ερευνών) 
Κανονισµοί του 
2006. 

297/2006 06.07.2006

50. Οι περί των 
Βασικών 
Απαιτήσεων 
(Εκποµπή 
Θορύβου στο 
Περιβάλλον από 
Εξοπλισµό προς 
Χρήσης σε 
Εξωτερικούς 
Χώρους) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.105
.2006 

8.6.2006 Η τροποποίηση των 
βασικών κανονισµών που 
αφορούν τις βασικές 
απαιτήσεις σχετικά µε τις 
εκποµπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισµό 
προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους για εναρµόνιση µε 
τη  κοινοτική Οδηγία 
2005/88/ΕΚ. 

Οι περί των 
Βασικών 
Απαιτήσεων 
(Εκποµπή Θορύβου 
στο Περιβάλλον 
από Εξοπλισµό 
προς Χρήσης σε 
Εξωτερικούς 
Χώρους) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

303/2006 06.07.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

51. Οι περί Φυσικών 
Μεταλλικών 
Νερών 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.118
.2006 

8.6.2006 Η τροποποίηση των 
υφιστάµενων Κανονισµών 
περί Φυσικών Μεταλλικών 
Νερών 2002 και 2004, µε 
τους οποίους υιοθετήθηκαν 
οι οδηγίες 80/777/ΕΟΚ και
2003/40/ΕΚ. Απώτερος 
σκοπός της προτεινόµενης 
τροποποίησης είναι η 
ορθότερη εναρµόνιση της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε 
την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
και ειδικότερα, µε τις οδηγίες 
80/777/ΕΟΚ και 
2003/40/ΕΚ.  
 

Οι περί Φυσικών 
Μεταλλικών Νερών 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

304/2006 06.07.2006

52. Οι περί Βασικών 
Απαιτήσεων 
(Σκάφη 
Αναψυχής) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 
 

 

23.03.142
.2006 

29.06.2006 Η τροποποίηση των 
υφιστάµενων βασικών περί 
Βασικών Απαιτήσεων 
(Σκάφη Αναψυχής) 
Κανονισµών µε στόχο την 
ορθή και πλήρη µεταφορά 
εκείνων των προνοιών της 
Οδηγίας 2003/44/ΕΚ οι 
οποίες εκ παραλείψεως δεν 
συµπεριλήφθηκαν µε την 
ενσωµάτωση της 
προαναφερθείσας οδηγίας 
στους κανονισµούς µε αριθ. 
∆ηµοσίευσης Κ∆Π 
537/2004. Επιπλέον, µε τον 
τρόπο αυτό θα αποφευχθεί 
η τυχόν διαδικασία 
παράβασης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.  

Οι περί Βασικών 
Απαιτήσεων (Σκάφη 
Αναψυχής) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

302/2006 06.07.2006

53. Οι περί 
Ασφάλειας και 
Υγείας στην 
Εργασία 
(Προστασία από 
τον Αµίαντο) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.103
.2006 

8.6.2006 Η εναρµόνιση µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και 
ειδικότερα µε την Οδηγία 
2003/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 27ης

Μαρτίου 2003 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 
83/477/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου για την 
προστασία των 
εργαζοµένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται 
στην έκθεσή τους στον 
αµίαντο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 

Οι περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην 
Εργασία 
(Προστασία από 
τον Αµίαντο) 
Κανονισµοί του 
2006 

316/2006 13.07.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

54. Οι περί Υγιεινής 
και του Επίσηµου 
Ελέγχου των 
Τροφίµων 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.095
.2006 

8.6.2006 Α) Η εναρµόνιση µε τι 
ακόλουθες πράξεις της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε 
τίτλο: Οδηγία 96/3/Ευράτοµ, 
ΕΚΑΧ, ΕΚ της Επιτροπής 
για την παρέκκλιση από 
ορισµένες διατάξεις της 

Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ για την 
υγιεινή των τροφίµων, όσον 

αφορά τη θαλάσσια 
µεταφορά χύδην υγρών 

ελαίων και λιπών,  
Οδηγία 98/28/ΕΚ της 

Επιτροπής, για τη χορήγηση 
παρέκκλισης από ορισµένες 

διατάξεις της Οδηγίας 
93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

για την υγιεινή των 
τροφίµων, όσον αφορά τη 
θαλάσσια µεταφορά χύδην 
ακατέργαστης ζάχαρης και 
Οδηγία 2004/4/ΕΚ της 
Επιτροπής, για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 
96/3/ΕΚ για τη χορήγηση 

παρέκκλισης από ορισµένες 
διατάξεις της οδηγίας 

93/43/ΕΟΚ.  
Β) Η συµβατότητα και 
µερική εφαρµογή των 
ακόλουθων πράξεων µε 

τίτλο: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
852/2004 για την υγιεινή των 

τροφίµων όπως αυτή 
διορθώθηκε και Κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη 

διενέργεια επίσηµων 
ελέγχων της συµµόρφωσης 
προς τη νοµοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίµων 
και προς τους κανόνες για 
την καλή διαβίωση των 

ζώων όπως αυτή 
διορθώθηκε.  

 

Οι περί Υγιεινής και 
του Επίσηµου 
Ελέγχου των 
Τροφίµων 
Κανονισµοί του 
2006 

320/2006 13.07.2206

55. Οι περί 
Αποζηµίωσης 
Θυµάτων Βίαιων 
Εγκληµάτων 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.104
.2006 

8.6.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για περαιτέρω 
εναρµόνιση µε την Κοινοτική 
Οδηγία 80/2004/ΕΚ που 
προνοεί για την αποζηµίωση 
των θυµάτων εγκληµατικών 
πράξεων. 

Οι περί 
Αποζηµίωσης 
Θυµάτων Βίαιων 
Εγκληµάτων 
(Υπόθεση 
∆ιασυνοριακού 
Χαρακτήρα) 
Κανονισµοί του 
2006 

328/2006 13.07.2206



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

56. Οι περί 
Ασφάλειας και 
Υγείας στην 
Εργασία 
(Προστασία από 
το Θόρυβο) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.110
.2006. 

8.6.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2003/10/ΕΚ περί ελάχιστων 
προδιαγραφών υγείας και 
ασφάλειας για την έκθεση 
των εργαζοµένων σε 
κινδύνους προερχόµενους 
από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος). Στόχος των 
προτεινόµενων κανονισµών 
είναι προστασία των 
εργαζοµένων από τους 
κινδύνους για την ασφάλεια 
και την υγεία τους που 
προκύπτουν ή ενδέχεται να 
προκύψουν λόγω της 
έκθεσης στο θόρυβο, και 
συγκεκριµένα από τους 
κινδύνους για την ακοή. 

Οι περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην 
Εργασία 
(Προστασία από το 
Θόρυβο) 
Κανονισµοί του 
2006 

317/2006 13.07.2006

57. Οι περί 
Φαρµάκων 
Ανθρώπινης 
Χρήσης (Ορθή 
Κλινική Πρακτική) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.111
.2006 

8.6.2006 Η µερική εναρµόνιση µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και 
ειδικότερα µε την Οδηγία 
2005/28/ΕΚ  αναφορικά µε 
τον καθορισµό αρχών και 
κατευθυντήριων γραµµών 
για την ορθή κλινική 
πρακτική. Τα υπόλοιπα 
άρθρα της πιο πάνω 
Οδηγίας υιοθετούνται µε τον 
περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και Τιµών) 
(Τροποποιητικό)(Αρ.3) 
Νόµο του 2006.  
 

Οι περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης 
Χρήσης (Ορθή 
Κλινική Πρακτική) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

318/2006 13.07.2006

58. Οι περί 
Οργανισµού 
Γεωργικής 
Ασφάλισης 
(∆ιάρθρωση και 
όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.133
.2006 

29.06.2006 Η εναρµόνιση µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 
39 της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας έτσι ώστε οι 
πολίτες των κρατών µελών 
της ΕΕ να έχουν δικαίωµα 
διορισµού ή προαγωγής σε 
κενές θέσεις στο ΟΓΑ 
νοουµένου ότι δεν πρόκειται 
για θέσεις οι οποίες 
καθορίζονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο ως 
θέσεις οι οποίες
συνεπάγονται άµεση ή 
έµµεση συµµετοχή στην 
άσκηση δηµόσιας εξουσίας 
και στη διαφύλαξη των 
γενικών συµφερόντων του 
ΟΓΑ στις οποίες µόνο 
πολίτες της ∆ηµοκρατίας 
µπορούν να διορίζονται ή να 
προάγονται. 

Οι περί Οργανισµού 
Γεωργικής 
Ασφάλισης 
(∆ιάρθρωση και 
όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

313/2006 13.07.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

59. Οι περί των 
Βασικών 
Απαιτήσεων που 
πρέπει να 
πληρούν 
Καθορισµένες 
Κατηγορίες 
Προϊόντων 
(Όργανα 
Μέτρησης) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.140
.2006 

29.06.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
της Νέας Προσέγγισης 
2004/22/ΕΚ για τα όργανα 
µέτρησης. 

Οι περί των 
Βασικών 
Απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν 
Καθορισµένες 
Κατηγορίες 
Προϊόντων (Όργανα 
Μέτρησης) 
Κανονισµοί του 
2006 

311/2006 13.07.2006

60. Οι περί 
Παραγωγής και 
Εµπορίας 
Πολλαπλασιαστικ
ού Υλικού 
Καλλωπιστικών 
Φυτών 
Κανονισµοί του 
2006 
 

23.03.139
.2006 

29.06.2006 
 
Επανακατά

θεση 
05.10.2006 

Ο εκσυγχρονισµός και η 
εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας στον τοµέα της 
παραγωγής και εµπορίας 
του πολλαπλασιαστικού 
υλικού των καλλωπιστικών 
φυτών. Οι κανονισµοί 
εναρµονίζονται µε τις 
Οδηγίες 98/56/ΕΚ, 
93/49/ΕΟΚ, 1999/66/ΕΚ, 
1999/68/ΕΚ και 2003/61/ΕΚ.

Οι περί Παραγωγής 
και Εµπορίας 
Πολλαπλασιαστικο
ύ Υλικού 
Καλλωπιστικών 
Φυτών Κανονισµοί 
του 2006 
 

407/2006 12.10.2006

61. Οι περί Οδών και 
0ικοδοµών 
(Ενεργειακή 
Απόδοση των 
Κτιρίων) 
Κανονισµοί του 
2006 
 
 
 
 
 

23.03.096
.2006 

8.6.2006 
 

Επανακατά
θεση 

05.10.2006 

Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2002/91/ΕΚ για την 
ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων.  
 

Οι περί Οδών και 
0ικοδοµών 
(Ενεργειακή 
Απόδοση των 
Κτιρίων) 
Κανονισµοί του 
2006 
 

429/2006 02.11.2006

62. Οι περί Σπόρων 
(Κατάλογοι 
Ποικιλιών των 
Καλλιεργούµενων 
Γεωργικών Ειδών) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.149
.2006 

05.10.2006 Η εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και 
ειδικότερα µε την Οδηγία 
2005/91/ΕΚ µε την οποία 
έπρεπε να εναρµονιστούµε 
µέχρι την 1η Απριλίου 2006.
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Οι περί Σπόρων 
(Κατάλογοι 
Ποικιλιών των 
Καλλιεργούµενων 
Γεωργικών Ειδών) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

 16.11.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

63. Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά 
της Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης 
Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα 
Φυτά και Φυτικά 
Προϊόντα (Άδεια 
Εγκατάστασης και 
Σήµανσης 
Ξύλινων Μέσων 
Συσκευασίας 
σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Πρότυπο 
ISPM 5) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.148
.2006 

05.10.2006 H ενσωµάτωση των διεθνώς 
αποδεκτών 
φυτουγειονοµικών µέτρων, 
του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Γεωργίας και Τροφίµων 
(FAO), κατά το ∆ιεθνές 
Πρότυπο ISPM 15, για την 
εξάλειψη του κινδύνου 
εισαγωγής και διάδοσης 
επιβλαβών οργανισµών 
καραντίνας που σχετίζονται 
µε τα ξύλινα µέσα 
συσκευασίας. 

Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά 
της Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης 
Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα 
Φυτά και Φυτικά 
Προϊόντα (Άδεια 
Εγκατάστασης και 
Σήµανσης Ξύλινων 
Μέσων 
Συσκευασίας 
σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Πρότυπο 
ISPM 5) Κανονισµοί 
του 2006. 

 16.11.2006

64. Οι περί Τροφίµων 
Βαθείας 
Κατάψυξης 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.153
.2006 

05.10.2006 Η εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε 
τον Κοινοτικό Κανονισµό ΕΚ 
αριθ.37/2005 σε σχέση µε 
τον έλεγχο της 
θερµοκρασίας στα µέσα 
µεταφοράς και στους 
χώρους αποθήκευσης και 
φύλαξης τροφίµων βαθείας 
κατάψυξης που 
προορίζονται για τη 
διατροφή του ανθρώπου., Ο 
εν λόγω Κανονισµός 
καταργεί την Οδηγία 
92/1/ΕΟΚ µε την οποία 
εναρµονίστηκαν οι βασικοί 
κανονισµοί στον τοµέα αυτό.

Οι περί Τροφίµων 
Βαθείας Κατάψυξης 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

 16.11.2006

65. Οι περί 
Παραγωγής και 
Εµπορίας 
Αγενούς 
Πολλαπλασιαστικ
ού Υλικού της 
Αµπέλου 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.160
.2006 

05.10.2006 Ο εκσυγχρονισµός και η 
εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας στον τοµέα τη 
παραγωγής και εµπορίας 
του αγενούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού 
της αµπέλου και ο 
καθορισµός των 
προϋποθέσεων παραγωγής 
και εµπορίας του σύµφωνα 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και ειδικότερα µε την Οδηγία 
2005/43/ΕΚ. 

Οι περί Παραγωγής 
και Εµπορίας 
Αγενούς 
Πολλαπλασιαστικο
ύ Υλικού της 
Αµπέλου 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

 16.11.2006



 

Νο
. 

Τίτλος 
προτεινόµενου 
 Κανονισµού 

Αριθµός  
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 
Κανονισµού

Ηµεροµ. 
έγκρισης 

66. Οι περί Έγκρισης 
Τύπου Οχηµάτων 
(Κατηγορίες Μ, Ν 
και Ο), των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, 
Συστηµάτων και 
Χωριστών 
Τεχνικών 
Μονάδων τους 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

23.03.161
.2006 

05.10.2006 Η εναρµόνιση της ηµεδαπής 
νοµοθεσίας µε µέρος της 
Οδηγίας 2005/64/ΕΚ 
σχετικά µε την έγκριση 
τύπου οχηµάτων µε 
κινητήρα όσον αφορά τη 
δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης και 
ανάκτησής τους, καθώς και 
για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, καθώς επίσης 
και η εναρµόνιση µε µέρος 
της Οδηγίας 2005/66/ΕΚ 
σχετικά µε τη χρήση 
συστηµάτων µετωπικής 
προστασίας στα οχήµατα µε 
κινητήρα και την 
τροποποίηση της Οδηγίας 
70/156/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου. 

Οι περί Έγκρισης 
Τύπου Οχηµάτων 
(Κατηγορίες Μ, Ν 
και Ο), των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, 
Συστηµάτων και 
Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006. 

468/2006 30.11.06 

67. Οι περί των 
Βασικών 
Απαιτήσεων (Νέοι 
Λέβητες Ζεστού 
Νερού 
Τροφοδοτούµενοι 
µε Υγρά ή Αέρια 
Καύσιµα) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

23.03.169
.2006 

26.10.2006 Η τροποποίηση των 
βασικών κανονισµών για τις 
βασικές απαιτήσεις νέων 
λέβητων ζεστού νερού 
τροφοδοτούµενων µε υγρά 
ή αέρια καύσιµα µε στόχο 
την εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και 
συγκεκριµένα µε το άρθρο 
16 της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ 
που αφορά την προώθηση 
της συµπαραγωγής 
ενέργειας βάσει της ζήτησης 
για χρήσιµη θερµότητα στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας 
και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/42/ΕΟΚ. 

Οι περί των 
Βασικών 
Απαιτήσεων (Νέοι 
Λέβητες Ζεστού 
Νερού 
Τροφοδοτούµενοι 
µε Υγρά ή Αέρια 
Καύσιµα) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 
2006 

 14.12.06 

68. Οι περί Υλικών 
και Αντικειµένων  
για Επαφή µε 
Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
(Αρ.3) Κανονισµοί 
του 2006 

23.03.158
.2006 

05.10.2006 Η τροποποίηση των 
βασικών κανονισµών για τα 
υλικά και αντικείµενα µε 
στόχο την περαιτέρω 
εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και ειδικότερα µε 
την Οδηγία 2005/79/ΕΚ 
σχετικά µε τα πλαστικά 
υλικά και αντικείµενα που 
προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή µε τρόφιµα. 

Οι περί Υλικών και 
Αντικειµένων  για 
Επαφή µε Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
(Αρ.3) Κανονισµοί 
του 2006 

 22.12.06 

 


