
 
 

Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

1. Oι περί του 
Συµβουλίου 
Αποχετεύσεων 
Λεµεσού-Αµαθούντας 
(∆ιάρθρωση και Όροι 
Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.003.
2005 

13.01.2005 12.03.2005 Η νοµοθετική ρύθµιση του 
δικαιώµατος εργοδότησης πολιτών 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Συµβούλιο 
Αποχευτέσεων Λεµεσού-Αµαθούντας 
προς συµµόρφωση µε το Άρθρο 39 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως αυτό ερµηνεύτηκε µε 
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Oι περί του Συµβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεµεσού-
Αµαθούντας (∆ιάρθρωση 
και Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

121/2005 24.02.2005 

2. Οι περί Υγείας των 
Ζώων (Κανόνες 
Συλλογής 
Πληροφοριών και 
Μέτρα Σχετικά µε 
Ορισµένες 
Ζωονόσους και τους 
Ζωονοσογόνους 
Παράγοντες και τα 
Μέτρα που Πρέπει να 
Λαµβάνονται) 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.007.
.2005 

13.01.2005 12.03.2005 Η πλήρης εναρµόνιση της κυπριακής 
κτηνιατρικής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον αφορά τη 
συλλογή πληροφοριών, την 
παρακολούθηση και τα µέτρα που 
πρέπει να λαµβάνονται για την 
προστασία της υγείας των ζώων και 
της δηµόσιας υγείας από ορισµένες 
ζωονόσους και ζωονοσογόνους 
παράγοντες.      

Η Οδηγία 92/117/ΕΟΚ που είχε 
µεταφερθεί στην κυπριακή νοµοθεσία 
µε τους υπό κατάργηση κανονισµούς, 
έχει αντικατασταθεί από την Οδηγία 
2003/99/ΕΚ, η οποία θα µεταφερθεί 
στην κυπριακή κτηνιατρική νοµοθεσία 
υπό τη µορφή Υπουργικού 
∆ιατάγµατος.  Σκοπός της ρύθµισης 
αυτής είναι η άµεση και έγκαιρη 
εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
στον υπό αναφορά τοµέα. 

Οι περί Υγείας των Ζώων 
(Κανόνες Συλλογής 
Πληροφοριών και Μέτρα 
Σχετικά µε Ορισµένες 
Ζωονόσους και τους 
Ζωονοσογόνους 
Παράγοντες και τα Μέτρα 
που Πρέπει να 
Λαµβάνονται) 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

128/2005 03.03.2005 

3. Οι περί Υγείας των 
Ζώων (Υγειονοµικοί 
Όροι που ∆ιέπουν το 
Εµπόριο Βοοειδών 
και Χοίρων) 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.008.
.2005 

13.01.2005 12.03.2005 Η πλήρης εναρµόνιση της κυπριακής 
κτηνιατρικής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον αφορά τους 
υγειονοµικούς όρους που διέπουν τις 
εµπορικές συναλλαγές βοοειδών και 
χοίρων µεταξύ των κρατών µελών, 
ώστε να συνάδει µε µεταγενέστερες 
τροποποιήσεις της αντίστοιχης 
κοινοτικής νοµοθεσίας και µε σχετικές 
συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κατόπιν εξέτασης των 
κανονισµών υπό τη µορφή πινάκων 
αντιστοιχίας.  Οι υπό αναφορά 
κανονισµοί θα καταργηθούν και οι 
πρόνοιές τους θα µεταφερθούν στην 
κυπριακή κτηνιατρική νοµοθεσία υπό 
τη µορφή Υπουργικού ∆ιατάγµατος. 

Οι περί Υγείας των Ζώων 
(Υγειονοµικοί Όροι που 
∆ιέπουν το Εµπόριο 
Βοοειδών και Χοίρων) 
(Καταργητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

127/2005 03.03.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

4. Οι περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.001.
2005 

13.01.2005 12.03.2005 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2002/85/ΕΚ  η οποία αναφέρεται στον 
τοµέα των συσκευών περιορισµού 
ταχύτητας ή συναφή συστήµατα 
περιορισµού της ταχύτητας 
ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε 
κινητήρα. Η Οδηγία αυτή είναι 
τροποποιητική της Οδηγίας 92/6/ΕΟΚ 
σχετικά µε την εγκατάσταση και τη 
χρήση διατάξεων περιορισµού της 
ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες 
οχηµάτων µε κινητήρα στην 
Κοινότητα.  

Ειδικότερα οι Κανονισµοί αυτοί 
στοχεύουν στην επέκταση του πεδίου 
εφαρµογής της Οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, αναφορικά µε τις 
συσκευές  περιορισµού ταχύτητας 
στα ελαφρότερα οχήµατα που 
µεταφέρουν πέραν των 8 επιβατών 
εκτός του οδηγού και φορτίο 3.500 
κιλών και άνω.  

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

146/2005 10.03.2005 

5. Οι περί της 
Εφαρµογής του 
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 
21/2004 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.009.
2005 

27.01.2005 

Επανακα-
τάθεση 

24.03.2005 

26.03.2005 Η πλήρης εναρµόνιση της κυπριακής 
κτηνιατρικής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο όσον αφορά την 
αναγνώριση και καταγραφή των 
αιγοπροβάτων, µε την κατάργηση του 
Κανονισµού 10 των εν ισχύ 
Κανονισµών, το οποίο δεν αφορά την 
αναγνώριση και καταγραφή των 
αιγοπροβάτων αλλά των βοοειδών. 

Οι περί της Εφαρµογής 
του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 
21/2004 (Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

184/2005 31.03.2005 

6. Οι περί των Μεθόδων 
∆ειγµατοληψίας και 
των Μεθόδων 
Ανάλυσης για τον 
Έλεγχο των Μέγιστων 
Περιεκτικοτήτων 
Κασσίτερου σε 
Κονσέρβες Τροφίµων 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.010.
2005 

27.01.2005 

 

Επανακα-
τάθεση 

24.03.2005 

26.03.2005 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
2004/16/ΕΚ για την καθιέρωση 
τρόπων δειγµατοληψίας και µεθόδων 
ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των 
µέγιστων περιεκτικοτήτων κασσίτερου 
σε κονσέρβες τροφίµων. 

Οι περί των Μεθόδων 
∆ειγµατοληψίας και των 
Μεθόδων Ανάλυσης για 
τον Έλεγχο των Μέγιστων 
Περιεκτικοτήτων 
Κασσίτερου σε 
Κονσέρβες Τροφίµων 
Κανονισµοί του 2005. 

188/2005 31.03.2005 

7. Οι περί των Βασικών 
Απαιτήσεων (Ενεργά 
Εµφυτεύσιµα Ιατρικά 
Βοηθήµατα) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.013.
2005 

10.02.2005 9.04.2005 Η τροποποίηση των περί Βασικών 
Απαιτήσεων (Ενεργά Εµφυτεύσιµα 
Ιατρικά Βοηθήµατα) Κανονισµών του 
2003, οι οποίοι εναρµονίζουν την 
Οδηγία 90/385/ΕΟΚ για τα Ενεργά 
Εµφυτεύσιµα Ιατρικά Βοηθήµατα. 
Απώτερος σκοπός της τροποποίησης 
είναι ο καθορισµός µίας από τις 
επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε ως της 
γλώσσας που θα χρησιµοποιηθεί για 
τις ενδείξεις στη συσκευασία των εν 
λόγω προϊόντων, καθώς επίσης και 
της Ελληνικής γλώσσας ως της 
γλώσσας στην οποία πρέπει να 
αναφέρονται οι οδηγίες χρήσεως για 
Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατρικά 
Βοηθήµατα όταν αυτά προορίζονται 
για χρήση από µη επαγγελµατίες της 
υγείας.   

Οι περί των Βασικών 
Απαιτήσεων (Ενεργά 
Εµφυτεύσιµα Ιατρικά 
Βοηθήµατα) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

185/2005 31.03.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 
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Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

8. Οι περί των Βασικών 
Απαιτήσεων 
(Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα µε 
χρησιµοποίηση ιστών 
ζωικής προέλευσης) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.014.
2005 

10.02.2005 9.04.2005 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2003/32/ΕΚ για τη θέσπιση 
λεπτοµερειών προδιαγραφών όσον 
αφορά τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
κατασκευάζονται µε χρησιµοποίηση 
ιστών ζωικής προέλευσης.   

Οι περί των Βασικών 
Απαιτήσεων 
(Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα µε 
χρησιµοποίηση ιστών 
ζωικής προέλευσης) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

187/2005 31.03.2005 

9. Οι περί των Βασικών 
Απαιτήσεων 
(Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.015.
2005 

10.02.2005 9.04.2005 α) Η τροποποίηση των περί Βασικών 
Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα) Κανονισµών του 2003, οι 
οποίοι εναρµονίζουν τις Οδηγίες 
93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, 98/79/ΕΟΚ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in 
vitro και 2000/70/ΕΚ όσον αφορά τα 
ιατρικά βοηθήµατα που 
περιλαµβάνουν σταθερά παράγωγα 
του ανθρώπινου αίµατος ή 
πλάσµατος.  

β) Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2003/13/ΕΚ για την ανακατάταξη των 
εµφυτευµάτων  στήθους στο πλαίσιο 
της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Οι περί των Βασικών 
Απαιτήσεων 
(Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

186/2005 31.03.2005 

10. Οι περί Σπόρων 
(Ελαιούχα και 
Κλωστικά Φυτά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.017.
2005 

17.02.2005 16.04.2005 Η πλήρης εναρµόνιση των βασικών 
κανονισµών µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, όσον αφορά τον 
περιορισµό της εµπορίας ορισµένων 
ειδών σπόρων Ελαιούχων και 
Κλωστικών Φυτών σε βασικούς και 
πιστοποιηµένους σπόρους, τη 
συµπερίληψη «συνδυασµού 
ποικιλιών», υβριδίων ηλιάνθου και 
φυτών πέραν του ηλιάνθου και 
επίσης την καθιέρωση των αναγκαίων 
ρυθµίσεων για τη διενέργεια των 
συγκριτικών κοινοτικών δοκιµών.  

Οι περί Σπόρων 
(Ελαιούχα και Κλωστικά 
Φυτά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

192/2005 31.03.2005 

11. Οι περί Σπόρων 
(Κτηνοτροφικά Φυτά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.018.
2005 

17.02.2005 16.04.2005 Η πλήρης εναρµόνιση των βασικών 
κανονισµών µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, όσον αφορά τον 
περιορισµό της εµπορίας ορισµένων 
ειδών σπόρων Κτηνοτροφικών Φυτών 
σε βασικούς και πιστοποιηµένους 
σπόρους, τη διάθεση σε «χύµα» 
σπόρων Κτηνοτροφικών Φυτών στον 
τελικό καταναλωτή, τη συµπερίληψη 
ορισµένων ειδών υβριδίων και την 
καθιέρωση των αναγκαίων 
ρυθµίσεων για τη διενέργεια των 
συγκριτικών κοινοτικών δοκιµών. 

Οι περί Σπόρων 
(Κτηνοτροφικά Φυτά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

191/2005 31.03.2005 

12. Οι περί Σπόρων 
(Σιτηρά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.019.
2005 

17.02.2005 16.04.2005 Η πλήρης εναρµόνιση των βασικών 
κανονισµών µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, όσον αφορά τη διάθεση σε 
«χύµα» σπόρων Σιτηρών στον τελικό 
καταναλωτή και την καθιέρωση των 
αναγκαίων ρυθµίσεων για τη 
διενέργεια των συγκριτικών 
κοινοτικών δοκιµών. 

Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

189/2005 31.03.2005 
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13. Οι περί Σπόρων 
(Λαχανικά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.020.
2005 

17.02.2005 16.04.2005 Η πλήρης εναρµόνιση των βασικών 
κανονισµών µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, όσον αφορά την 
καθιέρωση των αναγκαίων 
ρυθµίσεων για τη διενέργεια των 
συγκριτικών κοινοτικών δοκιµών. 

Οι περί Σπόρων 
(Λαχανικά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

190/2005 31.03.2005 

14. Οι περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί)  
(Αρ. 4) Κανονισµοί 
του 2005 

23.03.272.
2004 

17.02.2005 16.04.2005 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 2002/7/ΕΚ, έτσι ώστε να 
καθοριστούν οι µέγιστες διαστάσεις 
και βάρη στα οχήµατα διεθνών και 
εθνικών µεταφορών.  

Οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί)  (Αρ. 2) 
Κανονισµοί του 2005 

194/2005 31.03.2005 

15. Οι περί Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Προϊόντων (Τέλη) 
Κανονισµοί του 2005  

23.03.223.
2004 

24.03.2005 24.03.2005 Η κατάργηση και αντικατάσταση των 
αντίστοιχων κανονισµών του 2001 
(Κ∆Π 324/2001), έτσι ώστε να µην 
απαιτείται η επιπρόσθετη καταβολή 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στα 
προβλεπόµενα τέλη, αφού οι πράξεις 
που διενεργούνται στα πλαίσια της 
άσκησης δηµόσιας εξουσίας και δε 
δηµιουργούν στρέβλωση του 
ανταγωνισµού, δεν υπόκεινται σε 
επιβάρυνση ΦΠΑ. 

Ο περί Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Προϊόντων (Τέλη) 
Κανονισµοί του 2005 

204/2005 07.04.2005 

16. Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης 
Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα 
Φυτά και τα Φυτικά 
Προϊόντα 
(Καθορισµός των 
Υποδειγµάτων 
Φυτοϋγειονοµικών 
Πιστοποιητικών) 
Κανονισµοί του 2005.  

23.03.040.
2005 

07.04.2005 06.06.2005 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο που αφορά τα µέτρα 
προστασίας κατά της εισαγωγής και 
εξάπλωσης οργανισµών επιβλαβών 
για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα µε 
την υιοθέτηση της Οδηγίας 
2004/105/ΕΚ για τον καθορισµό των 
υποδειγµάτων φυτοϋγειονοµικών 
πιστοποιητικών επανεξαγωγής που 
συνοδεύουν τα φυτά, φυτικά 
προϊόντα ή άλλα αντικείµενα από 
τρίτες χώρες και τα οποία 
απαριθµούνται στην Οδηγία 
2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου. 

 

Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα Φυτά 
και τα Φυτικά Προϊόντα 
(Καθορισµός των 
Υποδειγµάτων 
Φυτοϋγειονοµικών 
Πιστοποιητικών) 
Κανονισµοί του 2005. 

227/2005 21.04.2005 

17. Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης 
Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα 
Φυτά και τα Φυτικά 
Προϊόντα (Έλεγχοι 
Φυτών, Φυτικών 
Προϊόντων και Άλλων 
Αντικειµένων που 
∆ιενεργούνται σε 
Τόπο ∆ιαφορετικό 
από το Σηµείο 
Εισόδου στη 
∆ηµοκρατία ή σε 
Παρακείµενο Τόπο) 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.041.
2005 

07.04.2005 06.06.2005 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο που αφορά τα µέτρα 
προστασίας κατά της εισαγωγής και 
εξάπλωσης οργανισµών επιβλαβών 
για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα µε 
την υιοθέτηση της Οδηγίας 
2004/103/ΕΚ σχετικά µε τους 
ελέγχους ταυτότητας και τους 
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειµένων που απαριθµούνται στο 
µέρος Β του παραρτήµατος V της 
Οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, 
οι οποίοι µπορεί να διενεργηθούν σε 
τόπο διαφορετικό από το σηµείο 
εισόδου στην Κοινότητα ή σε 
παρακείµενο τόπο, καθώς και σχετικά 
µε τον καθορισµό των όρων για τους 
εν λόγω ελέγχους.  

 

Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα Φυτά 
και τα Φυτικά Προϊόντα 
(Έλεγχοι Φυτών, Φυτικών 
Προϊόντων και Άλλων 
Αντικειµένων που 
∆ιενεργούνται σε Τόπο 
∆ιαφορετικό από το 
Σηµείο Εισόδου στη 
∆ηµοκρατία ή σε 
Παρακείµενο Τόπο) 
Κανονισµοί του 2005. 

229/2005 21.04.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

18. Οι περί Παραγωγής 
και Εµπορίας του 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού Οπωροφόρων 
Φυτών και 
Οπωροφόρων 
∆ένδρων Κανονισµοί 
του 2005.  

23.03.042.
2005  

07.04.2005 06.06.2005 Σκοπός των προτεινόµενων 
Κανονισµών είναι ο εκσυγχρονισµός 
και η εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας στον τοµέα της 
παραγωγής και εµπορίας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού των 
οπωροφόρων φυτών και δένδρων. 
Σύµφωνα µε τους εν λόγω 
Κανονισµούς η Κυπριακή ∆ηµοκρατία  
πρέπει να εναρµονιστεί µε την οδηγία 
92/34/ΕΚ του Συµβουλίου για την 
εµπορία του πολλαπλασιαστικού 
υλικού οπωροφόρων φυτών και 
δένδρων που προορίζονται για την 
παραγωγή φρούτων, όπως 
τροποποιήθηκε µέχρι και την οδηγία 
2003/111/ΕΚ της Επιτροπής. Οι 
κανονισµοί καθορίζουν τους 
επίσηµους έλεγχους που εκτελούνται 
για την αποδοχή και πιστοποίηση του 
υλικού αυτού και τις προϋποθέσεις 
για τους σχετικούς ελέγχους. 
Εποµένως, απώτερος σκοπός των 
προτεινόµενων Κανονισµών είναι η 
προστασία της παραγωγής 
οπωροφόρων της Κύπρου µε τη 
χρήση του κατάλληλου υλικού.      

Οι περί Παραγωγής και 
Εµπορίας του 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού Οπωροφόρων 
Φυτών και Οπωροφόρων 
∆ένδρων Κανονισµοί του 
2005. 

230/2005 21.04.2005 

19. Οι περί Παραγωγής 
και Εµπορίας Αγενούς 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού της Αµπέλου 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.043.
2005 

07.04.2005 06.06.2005 Σκοπός των προτεινόµενων 
Κανονισµών είναι ο εκσυγχρονισµός 
και η εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας στον τοµέα της 
παραγωγής και εµπορίας του αγενούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού της 
αµπέλου. Σύµφωνα µε τους εν λόγω 
Κανονισµούς η Κυπριακή ∆ηµοκρατία  
πρέπει να εναρµονιστεί µε την οδηγία 
2003/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης 
Ιουνίου 2003 που αφορά τις 
κοινοτικές συγκριτικές δοκιµές και την 
οδηγία 2004/29/ΕΚ της Επιτροπής της 
4ης Μαρτίου 2004 για καθορισµό των 
χαρακτηριστικών και των ελάχιστων 
προϋποθέσεων για τον έλεγχο 
ποικιλιών αµπέλου. Οι κανονισµοί 
καθορίζουν τους επίσηµους έλεγχους 
που εκτελούνται για την αποδοχή και 
πιστοποίηση του υλικού αυτού και τις 
προϋποθέσεις για τους σχετικούς 
ελέγχους. Εποµένως, απώτερος 
σκοπός των προτεινόµενων 
Κανονισµών είναι η προστασία της 
παραγωγής αµπελώνων της Κύπρου 
µε τη χρήση του κατάλληλου υλικού.     

Οι περί Παραγωγής και 
Εµπορίας Αγενούς 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού της Αµπέλου 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

228/2005 21.04.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

20. Οι περί Υλικών και 
Αντικειµένων για 
Επαφή µε Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.045.
2005 

14.04.2005 09.06.2005 Η τροποποίηση των βασικών 
κανονισµών περί Υλικών και 
Αντικειµένων για Επαφή µε Τρόφιµα 
µε στόχο την περαιτέρω εναρµόνιση 
µε: 

α) τον Κοινοτικό Κανονισµό 
1935/2004 που αφορά τα υλικά και 
αντικείµενα που προορίζονται να 
έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα και 
ειδικότερα µε το άρθρο 26 του εν 
λόγω Κανονισµού το οποίο καταργεί 
τις Οδηγίες 80/590/ΕΟΚ και 
89/109/ΕΟΚ που αφορούν τον ίδιο 
τοµέα και µε τις οποίες είχαν 
εναρµονιστεί οι βασικοί κανονισµοί 
και, 

β) την Οδηγία 2004/13/ΕΚ η οποία 
τροποποιεί την Οδηγία 2002/16/ΕΚ, 
µε την οποία είχαν εναρµονιστεί οι 
πιο πάνω βασικοί κανονισµοί και 
αφορά τη χρήση ορισµένων 
εποξεικών παραγώγων σε υλικά και 
αντικείµενα που προορίζονται να 
έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα. 

Οι περί Υλικών και 
Αντικειµένων για Επαφή 
µε Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

225/2005 21.04.2005 

21. Οι περί Γλυκαντικών 
Ουσιών στα Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

. 

23.03.046.
2005 

14.04.2005 09.06.2005 Η τροποποίηση των βασικών 
κανονισµών περί Γλυκαντικών 
Ουσιών µε στόχο την εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
2003/115/ΕΚ που τροποποιεί την 
Οδηγία 94/35/ΕΚ, µε την οποία 
εναρµονίστηκαν οι προαναφερθέντες 
βασικοί κανονισµοί, και σκοπεί στον 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο των 
τροφίµων που περιέχουν γλυκαντικές 
ουσίες καθώς επίσης και στη µείωση 
των αποδεκτών ηµερήσιων δόσεων 
τέτοιων γλυκαντικών ουσιών ώστε να 
εξασφαλίζεται ψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
και επιπλέον αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
των υπό αναφορά προϊόντων. 

Οι περί Γλυκαντικών 
Ουσιών στα Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

226/2005 21.04.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

22. Οι περί Παραγωγής 
και Εµπορίας Φυτικού 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.051.
2005 

21.04.2005 20.06.2005 Σκοπός των προτεινόµενων 
Κανονισµών είναι ο εκσυγχρονισµός 
και η εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας στον τοµέα της 
παραγωγής και εµπορίας του φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 
Επιπλέον, οι Κανονισµοί καθορίζουν 
τους επίσηµους έλεγχους που 
εκτελούνται για την αποδοχή και 
πιστοποίηση του υλικού αυτού και τις 
προϋποθέσεις για τους σχετικούς 
ελέγχους. Εποµένως, απώτερος 
σκοπός των προτεινόµενων 
Κανονισµών είναι η προστασία της 
παραγωγής φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού της 
Κύπρου µε τη χρήση του κατάλληλου 
υλικού. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι 
προτεινόµενοι Κανονισµοί καταργούν 
τους Κανονισµούς 13, 14, 15, 16, 19 
και 22 και τον Πίνακα Ι του 
Παραρτήµατος ΙΙ των περί 
Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόµων 
του 1994 µέχρι 2002.  

Οι περί Παραγωγής και 
Εµπορίας Φυτικού 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού (Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

265/2005 26.05.2005 

23. Οι περί Πολιτικής 
Αεροπορίας 

(Καθορισµός Μέτρων 
Εφαρµογής για τον 
Κανονισµό [(ΕΚ) 
261/2004] Κανονισµοί 
του 2005. 

23.03.063.
2005 

19.05.2005 12.07.2005 Η λήψη µέτρων εφαρµογής του 
Κοινοτικού Κανονισµού 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζηµίωσης των επιβατών 
αεροπορικών µεταφορών και παροχή 
βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση 
άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή 
µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης. 

Οι περί Πολιτικής 
Αεροπορίας 

(Καθορισµός Μέτρων 
Εφαρµογής για τον 
Κανονισµό [(ΕΚ) 
261/2004] Κανονισµοί του 
2005. 

286/2005 02.06.2005 

24. Oι περί Έγκρισης 
Τύπου Οχηµάτων 
(Κατηγορίες Μ, Ν και 
Ο) των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, 
Συστηµάτων και 
Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.048.
2005 

21.04.2005 20.06.2005 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και ειδικότερα µε τις 
οδηγίες 70/156/ΕΟΚ, 97/68/ΕΚ, 
2002/24/ΕΚ, 2003/37/ΕΚ που 
αφορούν την έγκριση τύπου 
οχηµάτων. 

Oι περί Έγκρισης Τύπου 
Οχηµάτων (Κατηγορίες Μ, 
Ν και Ο) των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, Συστηµάτων 
και Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους 
Κανονισµοί του 2005. 

285/2005 02.06.2005 

25. Oι περί Έγκρισης 
Τύπου Οχηµάτων 
(Κατηγορίας L1e 
µέχρι L7e) των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, 
Συστηµάτων και 
Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.049.
2005 

21.04.2005 20.06.2005 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και ειδικότερα µε τις 
οδηγίες 70/156/ΕΟΚ, 97/68/ΕΚ, 
2002/24/ΕΚ, 2003/37/ΕΚ που 
αφορούν την έγκριση τύπου 
οχηµάτων. 

Oι περί Έγκρισης Τύπου 
Οχηµάτων (Κατηγορίας 
L1e µέχρι L7e) των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, Συστηµάτων 
και Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους 
Κανονισµοί του 2005 

284/2005 02.06.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

26. Oι περί Έγκρισης 
Τύπου Γεωργικών και 
∆ασικών Ελκυστήρων 
(Κατηγορίες T, C, R 
και S) των των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, 
Συστηµάτων και 
Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους 
Κανονισµοί του 2005   

23.03.050.
2005 

21.04.2005 20.06.2005 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και ειδικότερα µε τις 
οδηγίες 70/156/ΕΟΚ, 97/68/ΕΚ, 
2002/24/ΕΚ, 2003/37/ΕΚ που 
αφορούν την έγκριση τύπου 
οχηµάτων. 

Oι περί Έγκρισης Τύπου 
Γεωργικών και ∆ασικών 
Ελκυστήρων (Κατηγορίες 
T, C, R και S) των των 
Κατασκευαστικών 
Στοιχείων, Συστηµάτων 
και Χωριστών Τεχνικών 
Μονάδων τους 
Κανονισµοί του 2005   

286/2005 02.06.2005 

27. Οι περί 
Υπολειµµάτων 
Γεωργικών Φαρµάκων 
πάνω ή µέσα στα 
Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.057.
2005 

12.05.2005 11.07.2005 H τροποποίηση των βασικών 
κανονισµών που αφορούν τα 
υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων 
πάνω ή µέσα στα τρόφιµα για τη 
ρύθµιση της χρήσης ειδικά 
καθορισµένων ουσιών ή κατηγορίας 
ουσιών σε τρόφιµα µε προορισµό την 
πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση.  
Οι τροποποιήσεις που επιφέρονται µε 
τους προτεινόµενους κανονισµούς 
εντάσσονται στο γενικότερο πνεύµα 
της κοινοτικής Οδηγίας 97/41/ΕΚ. 

 

Οι περί Υπολειµµάτων 
Γεωργικών Φαρµάκων 
πάνω ή µέσα στα 
Τρόφιµα (Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

294/2005 09.06.2005 

28. Οι περί Επικίνδυνων 
Ουσιών (Ταξινόµηση, 
Συσκευασία και 
Σήµανση 
Επικίνδυνων Ουσιών 
και 
Παρασκευασµάτων) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

 

 

 

23.03.052.
2005 

12.05.2005 11.07.2005 Η τροποποίηση των βασικών 
κανονισµών για τις επικίνδυνες 
ουσίες  µε στόχο την εναρµόνιση µε 
15 Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες 
τροποποιούν τις βασικές οδηγίες µε 
τις οποίες εναρµονίστηκαν οι πιο 
πάνω βασικοί κανονισµοί. Επίσης, µε 
τους προτεινόµενους κανονισµούς 
εισάγονται τροποποιήσεις µε τις 
οποίες γίνεται πιο εύκολη η µεταφορά 
µελλοντικών Οδηγιών οι οποίες θα 
τροποποιούν υφιστάµενες Οδηγίες 
πάνω στα θέµατα της ταξινόµησης, 
συσκευασίας και σήµανσης 
επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασµάτων. Επιπρόσθετα, 
εισάγεται τροποποίηση σχετικά µε τη 
σήµανση µικρών συσκευασιών 
επικίνδυνων χηµικών ουσιών και 
παρασκευασµάτων η οποία κρίθηκε 
αναγκαία για να αντιµετωπισθούν 
προβλήµατα που έχουν εντοπισθεί 
κατά την επιτήρηση της αγοράς για 
εφαρµογή των προνοιών της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι σχετικές 
Οδηγίες είναι οι ακόλουθες: 
2004/10/ΕΚ, 2004/98/ΕΚ, 2004/96/ΕΚ, 
2004/73/ΕΚ, 2004/66/ΕΚ, 2004/21/ΕΚ, 
2003/53/ΕΚ, 2003/36/ΕΚ, 2003/34/ΕΚ, 
2003/11/ΕΚ, 2003/3/ΕΚ, 2003/2/ΕΚ, 
2002/62/ΕΚ, 2002/61/ΕΚ, και 
2002/45/ΕΚ. 

Οι περί Επικίνδυνων 
Ουσιών (Ταξινόµηση, 
Συσκευασία και Σήµανση 
Επικίνδυνων Ουσιών και 
Παρασκευασµάτων) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

301/2005 16.06.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

29. Οι περί Μέτρων και 
Σταθµών 
(Συσκευασµένα 
Αγαθά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.034.
2005 

31.03.2005 

Επανακατά
θεση 

26.05.2005 

30.05.2005 H εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 
75/106/ΕΟΚ και 76/211/ΕΟΚ όπως 
τροποποιήθηκαν που αφορούν την 
προσυσκευασία κατ΄ όγκον 
ορισµένων προσυσκευασµένων 
υγρών και προπαρασκευή σε µάζα ή 
όγκο ορισµένων προϊόντων σε 
συσκευασία 

Οι περί Μέτρων και 
Σταθµών (Συσκευασµένα 
Αγαθά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

309/2005 23.06.2005 

30. Οι περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Απαλλαγές στα 
Εισαγόµενα Αγαθά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.064.
2005 

26.05.2005 20.07.2005 Η ρύθµιση της µη επιβολής ΦΠΑ επί 
της εισαγωγής στη ∆ηµοκρατία 
αερίου, µέσω του συστήµατος 
διανοµής φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Απαλλαγές στα 
Εισαγόµενα Αγαθά) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

337/2005 07.07.2005 

31. Οι περί Πολιτικής 
Αεροπορίας 
(Αναφορά 
Περιστατικών) 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.076.
2005 

16.06.2005 12.08.2005 Η εναρµόνιση της ηµεδαπής 
νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 
2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2003 που ρυθµίζει την 
αναφορά περιστατικών στην πολιτική 
αεροπορία.  

 

Οι περί Πολιτικής 
Αεροπορίας (Αναφορά 
Περιστατικών) Κανονισµοί 
του 2005 

334/2005 07.07.2005 

32. Οι περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία 
από Κραδασµούς) 
Κανονισµοί του 2005 

 

23.03.085.
2005 

16.06.2005 12.08.2005 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2002, περί των 
ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και 
ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση 
των εργαζοµένων σε κινδύνους 
προερχόµενους από φυσικούς 
παράγοντες (κραδασµοί) 

Οι περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία από 
Κραδασµούς) Κανονισµοί 
του 2005 

332/2005 07.07.2005 

33. Οι  περί Παραγωγής 
και Εµπορίας 
Φυταρίων και 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού Κηπετυτικών 
εκτός των Σπόρων 
προς Σπορά 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.086.
2005 

16.06.2005 12.08.2005 Σκοπός των προτεινόµενων 
Κανονισµών είναι ο εκσυγχρονισµός 
και η εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας στον τοµέα της 
παραγωγής και εµπορίας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού των 
κηπευτικών που τίθενται σε εµπορία 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. Επιπλέον, µε τους 
προτεινόµενους Κανονισµούς 
σκοπείται ο καθορισµός των 
χαρακτηριστικών και ελάχιστων 
προϋποθέσεων για τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση του σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο.  Εποµένως, 
απώτερος σκοπός των 
προτεινόµενων Κανονισµών είναι η 
προστασία της παραγωγής των 
κηπευτικών της Κύπρου µε τη χρήση 
του κατάλληλου υλικού. 

 

Οι  περί Παραγωγής και 
Εµπορίας Φυταρίων και 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού Κηπετυτικών εκτός 
των Σπόρων προς Σπορά 
Κανονισµοί του 2005 

336/2005 07.07.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

34. Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης 
Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα 
Φυτά και τα Φυτικά 
Προϊόντα (Επιβολή 
Φυτουγειονοµικών 
Τελών) Κανονισµοί 
του 2005. 

23.03.073.
2005 

09.06.2005 08.08.2005 Η εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας στον τοµέα της 
φυτουγείας µε το Ευρωπαϊκό 
Κεκτηµένο και ειδικά µε την Οδηγία 
2002/89/ΕΚ µε στόχο την 
αποτελεσµατική προστασία της 
γεωργικής παραγωγής της Κύπρου 
από επιβλαβείς οργανισµούς. 
Καθορίζεται επίσης η επιβολή τέλους 
κατά το φυτουγειονοµικό έλεγχο 
προϊόντων που εισάγονται από τρίτες 
χώρες. Επιπλέον γίνεται εναρµόνιση 
µε την Οδηγία 2000/29/ΕΚ σύµφωνα 
µε ορισµένες παρατηρήσεις που 
έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο κείµενο του βασικού νόµου του 
2003. 

Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα Φυτά 
και τα Φυτικά Προϊόντα 
(Επιβολή 
Φυτουγειονοµικών Τελών) 
Κανονισµοί του 2005. 

335/2005 07.07.2005 

35. Οι περί Βεβαιώσεως 
και Εισπράξεως 
Φόρων (Παροχή 
Πληροφοριών 
αναφορικά µε Τόκους) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.067.
2005 

02.06.2005 31.07.2005 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 

2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης 
Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των 
υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από 
αποταµιεύσεις. 

 

Οι περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων 
(Παροχή Πληροφοριών 
αναφορικά µε Τόκους) 
Κανονισµοί του 2005 

360/2005 14.07.2005 

36. Οι περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς 
Αστικών Ταξί) 
Κανονισµοί του 2005   

23.03.069.
2005 

02.06.2005 31.07.2005 Η θέσπιση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 
για τα αστικά ταξί, µε βάση διακριτική 
ευχέρεια που παρέχεται από το 
άρθρο 24 της Έκτης Κοινοτικής 
Οδηγίας αναφορικά µε το φόρο 
κύκλου εργασιών (77/388/ΕΟΚ). 

 

Οι περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς 
Αστικών Ταξί) Κανονισµοί 
του 2005   

357/2005 14.07.2005 

37. Οι περί Αλιείας 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005. 

23.03.064.
2004 

19.05.2005 12.07.2005 Η εναρµόνιση µε τις κοινοτικές αρχές 
της ελευθερίας εγκατάστασης (άρθρο 
43-49) και της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών (άρθρα 49-55)της 
Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και 
τους Κοινοτικούς Κανονισµούς 
2090/1998/ΕΚ, 2371/2002/ΕΚ, 
2847/93/ΕΚ, 1626/94/ΕΚ και 
2244/2003/ΕΚ. 

  14.07.2005 

38. Οι περί Ποικίλων 
Ουσιών στα Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.084.
2005 

16.06.2005 12.08.2005 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και ειδικότερα µε την Οδηγία 
2004/45/ΕΚ για τροποποίηση της 
Οδηγίας 96/77/ΕΚ σχετικά µε τη 
θέσπιση ειδικών κριτηρίων 
καθαρότητας για τα πρόσθετα 
τροφίµων πλην των χρωστικών και 
γλυκαντικών ουσιών. 

Οι περί Ποικίλων Ουσιών 
στα Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

352/2005 14.07.2005 

39. Οι περί Χρωστικών 
Ουσιών στα Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

 
 
 
 
 
 
 

23.03.087.
2005 

16.06.2005 12.08.2005 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
2004/47/ΕΚ για τροποποίηση της 
Οδηγίας 95/45/ΕΚ όσο αφορά τα 

µίγµατα καροτενίων [Ε 160 α (i)] και 

το καροτένιο β- καροτένιο [ Ε 160 (α) 

(ii)]. 

Οι περί Χρωστικών 
Ουσιών στα Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

353/2005 14.07.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

40. Οι περί Σήµανσης 
Παρουσίασης και 
∆ιαφήµισης 
Τροφίµων (Γενικοί) 
(Τροποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

 

23.03.104.
2005 

06.10.2005 01.12.2005 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/77/ΕΚ που τροποποιεί την 
Οδηγία 94/54/ΕΚ, µε την οποία 
εναρµονίστηκαν οι βασικοί 
κανονισµοί στον τοµέα αυτό, και 
αφορά την επισήµανση ορισµένων 
τροφίµων που περιέχουν 
γλυκυρριζικό οξύ και το µετά το άλας 
του. 

Οι περί Σήµανσης 
Παρουσίασης και 
∆ιαφήµισης Τροφίµων 
(Γενικοί) (Τροποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

492/2005 13.10.2005 

41. Οι περί Ποικίλων 
Ουσιών στα Τρόφιµα 
(Τροποιητικοί) (Αρ.2) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.105.
2005 

06.10.2005 01.12.2005 α)Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2003/114/ΕΚ όσο αφορά την 
τροποποίηση της Οδηγίας 95/2/ΕΚ 
για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των 
χρωστικών και των γλυκαντικών και  

β) η καλύτερη διατύπωση 
συγκεκριµένης διάταξης στον Πίνακα 
του Μέρους 1 του Πέµπτου 
Παραρτήµατος των βασικών 
Κανονισµών, ο οποίος καθορίζει 
τρόφιµα και µέγιστα επίπεδα.   

Οι περί Ποικίλων Ουσιών 
στα Τρόφιµα 
(Τροποιητικοί) (Αρ.2) 
Κανονισµοί του 2005 

493/2005 13.10.2005 

42. Οι περί Επιβολής 
Ποιοτικού Ελέγχου 
των Γεωργικών 
Προϊόντων 
(Τροποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.101.
2005 

06.10.2005 01.12.2005 Η υιοθέτηση συµπληρωµατικών 
µέτρων εφαρµογής του Κοινοτικού 
Κανονισµού 1148/2001/ΕΚ σχετικά µε 
τους ελέγχους τήρησης των 
προδιαγραφών εµπορίας που 
εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών 
οπωροκηπευτικών 

Οι περί Επιβολής 
Ποιοτικού Ελέγχου των 
Γεωργικών Προϊόντων 
(Τροποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

517/2005 03.11.2005 

43. Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
εξάπλωσης 
Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης 
Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα 
Φυτά και τα Φυτικά 
Προϊόντα (∆ιαδικασία 
Έκδοσης 
Φυτουγειονοµικών 
∆ιαβατηρίων) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005  

23.03.112.
2005 

06.10.2005 01.12.2005 Οι προτεινόµενοι κανονισµοί 
εναρµονίζονται µε την Οδηγία 
2005/17/ΕΚ. 
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις 
αφορούν τη διαδικασία έκδοσης 
φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για 
συγκεκριµένα είδη σπόρων, έτσι ώστε 
να αποφεύγεται ο κίνδυνος 
εισαγωγής νέων εχθρών.  

 

Οι περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
εξάπλωσης Εισαγωγής 
και Εξάπλωσης 
Οργανισµών Επιβλαβών 
για τα Φυτά και τα Φυτικά 
Προϊόντα (∆ιαδικασία 
Έκδοσης 
Φυτουγειονοµικών 
∆ιαβατηρίων) 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

516/2005 03.11.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

44. Οι περί Κυπριακού 
Οργανισµού 
Αναπτύξεως Γης 
(∆ιάρθρωση και όροι 
Υπηρεσίας) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.103.
2005 

06.10.2005 01.12.2005 Είναι η τροποποίηση των περί 
Κυπριακού Οργανισµού Αναπτύξεως 
Γης (∆ιάρθρωση και ΄Οροι 
Υπηρεσίας) Κανονισµών του 1982, 
όπως αυτοί τροποποιήθηκαν, αφενός, 
για να παρέχεται η δυνατότητα 
διορισµού ή προαγωγής πολιτών 
κρατών µελών της Ε.Ε. σε κενές 
θέσεις στον εν λόγω Οργανισµό, 
νοουµένου ότι δεν πρόκειται για 
θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο ως θέσεις 
άσκησης δηµόσιας εξουσίας, στις 
οποίες µόνο πολίτες της ∆ηµοκρατίας 
µπορούν να διορίζονται ή προάγονται 
και, αφετέρου, για να θεσπιστεί η 
υποχρέωση των υπαλλήλων του 
Οργανισµού να αναφέρουν εγγράφως 
στον Γενικό ∆ιευθυντή την γνώση ή 
υποψία τους ότι άλλος υπάλληλος 
ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς ή 
δωροδοκίας κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, τεκµηριώνοντας τον 
ισχυρισµό τους.   

   

45. Οι περί Λογιστικής 
∆ιαχείρισης ∆απανών 
για Έργα Υποδοµής 
στον Τοµέα των 
Μεταφορών 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.106.
2005 

06.10.2005 01.12.2005 Η εφαρµογή του Κοινοτικού 
Κανονισµού 1108/70/ΕΟΚ περί 
καθιερώσεως λογιστικής των 
δαπανών που αφορούν τα έργα 
υποδοµής στον τοµέα των 
σιδηροδροµικών, οδικών και 
εσωτερικών πλωτών µεταφορών. 

Οι περί Λογιστικής 
∆ιαχείρισης ∆απανών για 
Έργα Υποδοµής στον 
Τοµέα των Μεταφορών 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

 17.11.2005 

46. Οι περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου  
Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.078.
2005 

16.06.2005 

 

Απόσυρση 

14.07.2005 

 

Επανακατά
θεση 

06.10.2005 

 

12.08.2005 

 

 

 

 

01.12.2005 

Η  τροποποίηση των βασικών 
Κανονισµών ούτως ώστε να 
προσαρµοστούν µε το νέο νοµοθετικό 
πλαίσιο που ετοιµάστηκε µε σκοπό 
την περαιτέρω εναρµόνιση µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο. 

 Οι περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου  Αξιών 
Κύπρου (Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

559/2005 24.11.2005 

47. Οι περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισµού 
(∆ιαδικασία 
Υποβολής 
Παραπόνων) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.116.
2005 

20.10.2005 19.12.2005 Η ολοκλήρωση της εναρµόνισης µε 
την Οδηγία 2003/54/ΕΚ. 

Οι περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισµού 
(∆ιαδικασία Υποβολής 
Παραπόνων) Κανονισµοί 
του 2005. 

570/2005  

48. Οι περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισµού 
(∆είκτες Απόδοσης) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.117.
2005 

20.10.2005 19.12.2005 Η ολοκλήρωση της εναρµόνισης µε 
την Οδηγία 2003/54/ΕΚ. 

Οι περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισµού 
(∆είκτες Απόδοσης) 
Κανονισµοί του 2005. 

571/2005  

49. Οι περί Υλικών και 
Αντικειµένων για 
Επαφή µε Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) 
(Αρ.2) Κανονισµοί του 
2005. 

23.03.126.
2005 

10.11.2005 05.01.2006 Η τροποποίηση των βασικών 
κανονισµών µε στόχο την εναρµόνιση 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα 
των τροφίµων και ειδικότερα µε τις 
Οδηγίες 2004/1/ΕΚ, 2004/14/ΕΚ και 
2004/19/ΕΚ. 

Οι περί Υλικών και 
Αντικειµένων για Επαφή 
µε Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) (Αρ.2) 
Κανονισµοί του 2005. 

575/2006 08.12.2005 



Νο. Τίτλος προτεινόµενου 

 Κανονισµού 

Αριθµός 

Φακέλου 

Ηµεροµ. 

κατάθεσης 

Ηµεροµ. 

Λήξης 

Σκοπός 

 

Εγκρίθηκαν µε τίτλο Αριθµός 

Κανονισµού 

Ηµεροµ. 

έγκρισης 

50. Οι περί Προσφύγων 
(Συνθήκες Υποδοχής 
Αιτητών) Κανονισµοί 
του 2005 

23.03.071.
2005 

02.06.2005 

 

Απόσυρση 

14.07.2005 

 

 

 

Επανακατά
θεση 

06.10.2005 

 

 

Επανακατά
θεση 

01.12.2005 

 

 

31.07.2005 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2005 

 

 

 

26.01.2006 

 

Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την 
υποδοχή των αιτητών ασύλου στα 
κράτη µέλη. 

Οι περί Προσφύγων 
(Συνθήκες Υποδοχής 
Αιτητών) Κανονισµοί του 
2005 

598/2005 22.12.2005 

51. Οι περί Αναπτύξεως 
Ηλεκτρισµού 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

23.03.122.
2005 

27.10.2005 22.12.2005 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τη βασική αρχή του 
κοινοτικού δικαίου που προβλέπει ότι 
οι πολίτες των κρατών µελών της Ε.Ε. 
θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης 
µεταχείρισης µε τους πολίτες του 
κράτους µέλους της Ε.Ε. στο οποίο 
διαµένουν. 

Οι περί Αναπτύξεως 
Ηλεκτρισµού 
(Τροποποιητικοί) 
Κανονισµοί του 2005 

599/2005 22.12.2005 

 

 

 


