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ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/42/ΕΚ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 
 
1. Γενικές πληροφορίες και διοικητικές ρυθµίσεις 
 
1.1. Υπεύθυνη αρχή για την παρούσα έκθεση: 
 

Ονοµασία Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας  

∆ιεύθυνση CY - 1493 Λευκωσία 

Αρµόδιος Λέανδρος Νικολαΐδης, ∆ιευθυντής 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση lnicolaides@dli.mlsi.gov.cy 

Τηλέφωνο 22405623 

 
1.2. Στο πλαίσιο της εφαρµογής της οδηγίας 2004/42/ΕΚ, παρακαλείστε να 

αναφέρετε την αρχή ή τις αρχές που έχουν οριστεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας και είναι υπεύθυνη (-ες) για: 

 
1. την κατάρτιση, τον συντονισµό και τη διαχείριση του προγράµµατος 

παρακολούθησης (σε εθνικό επίπεδο). 
 

 Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας  
 

2. τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων (σε 
περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο). 

 
 Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας  
 
3. την επιβολή των απαιτήσεων της οδηγίας σε περίπτωση 

παραβάσεων. 
 
 Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας  
 

2.  Πρόγραµµα παρακολούθησης (άρθρο 6 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ) 
 
2.1. Εάν υπάρχει γραπτή έκδοση του εθνικού προγράµµατος 

παρακολούθησης, παρακαλείστε να επισυνάψετε αντίγραφό του στο 
παράρτηµα της έκθεσης. 

 
 Επί του παρόντος δεν υπάρχει γραπτή έκδοση του εθνικού προγράµµατος 

παρακολούθησης.  Οι λεπτοµέρειες του προγράµµατος παρακολούθησης για 
το έτος 2007 φαίνονται στο σηµείο 2.2 πιο κάτω. 

 
2.2. Περιγράψτε εν συντοµία το πρόγραµµα που καταρτίστηκε για την 

παρακολούθηση και την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε την οδηγία 
2004/42/ΕΚ, αναφέροντας ιδιαίτερα τα ακόλουθα στοιχεία: 
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1. τις οριακές τιµές ΠΟΕ που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της 
οδηγίας. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2007 δόθηκε προτεραιότητα στην επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων εκείνων που  κατασκευάζουν προϊόντα (βερνίκια, 
χρώµατα, προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων ) στην Κύπρο, καθώς επίσης 
και στις εταιρείες εισαγωγής προϊόντων. 

   
 Κατά το 2007 διενεργήθηκαν δειγµατοληψίες προϊόντων των εταιρειών 

παραγωγής χρωµάτων / βερνικιών για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των 
οριακών τιµών Π.Ο.Ε που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. Συνολικά 
λήφθηκαν 33 δείγµατα από τις πέντε µεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής 
και  από µία εταιρεία εισαγωγής χρωµάτων / βερνικιών. Τα δείγµατα 
στάληκαν σε διαπιστευµένο εργαστήριο για χηµική ανάλυση 
(προσδιορισµός περιεκτικότητας των χρωµάτων / βερνικιών σε Π.Ο.Ε). 
Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε 
υπέρβαση στις µέγιστες οριακές τιµές Π.Ο.Ε. 

 
2. τις απαιτήσεις επισήµανσης που προβλέπονται στο άρθρο 4 της 

οδηγίας. 
   

 Κατά τη διάρκεια του 2007 διεξήχθησαν 8 επιθεωρήσεις σε εταιρείες 
παραγωγής χρωµάτων / βερνικιών, 13 επιθεωρήσεις σε εταιρείες 
εισαγωγής και 23 επιθεωρήσεις σε καταστήµατα λιανικής πώλησης (19 
καταστήµατα). Μετά τις επιθεωρήσεις αποστάληκαν 16 επιστολές µη 
συµµόρφωσης και στη συνέχεια 5 επιστολές απόσυρσης προϊόντων.  
Μετά και την αποστολή των επιστολών απόσυρσης προϊόντων όλες οι 
εταιρείες συµµορφώθηκαν πλήρως µε τις απαιτήσεις για τη σήµανση των 
προϊόντων τους.  

 
 Το ποσοστό των υποστατικών που επιθεωρήθηκε για σκοπούς ελέγχου 

της κατάλληλης σήµανσης φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα: 
 

 
Εµπλεκόµενοι 

 
Αριθµός 

Υποστατικών

 
Αριθµός 

υποστατικών 
που 

επιθεωρήθηκαν
το 2007 

 
Ποσοστό 

υποστατικών που 
επιθεωρήθηκε  

το 2007 

 
Κατασκευαστές 

 
10 

 
8 

 
80% 

 
Εισαγωγείς 

 
22 

 
13 

 
59% 

 
Καταστήµατα 
λιανικής 
πώλησης 

 
43 

 
19 

 
44% 
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2.3.  Αναφέρατε εάν διενεργούνται επιθεωρήσεις στις ακόλουθες επιχειρήσεις: 
 

1. σε παραγωγούς των προϊόντων που καλύπτονται από την οδηγία 
2004/42/ΕΚ. 

 

 Στην Κύπρο λειτουργούν 10 βιοµηχανικές µονάδες οι οποίες παράγουν 
προϊόντα που καλύπτονται από την Οδηγία 2004/42/ΕΚ.  Οι µονάδες 
αυτές επιθεωρούνται από Επιθεωρητές του Τµήµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας. 

 
2. σε εισαγωγείς των προϊόντων που καλύπτονται από την οδηγία 

2004/42/ΕΚ. 

 
 Στην Κύπρο υπάρχουν 22 εταιρείες εισαγωγής προϊόντων που 

καλύπτονται από την Οδηγία 2004/42/ΕΚ. Οι µονάδες αυτές 
επιθεωρούνται από Επιθεωρητές του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας.  

 
3. σε χονδρεµπόρους, λιανεµπόρους, επαγγελµατίες τελικούς χρήστες 

των ελεγχόµενων προϊόντων ή άλλες επιχειρήσεις, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται, π.χ. εγκαταστάσεις φανοποιίας αυτοκινήτων, 
που δεν καλύπτονται πλέον από την οδηγία 1999/13/ΕΚ του 
Συµβουλíου. 

 
 Στην Κύπρο λειτουργούν περίπου 43 καταστήµατα λιανικής πώλησης 

προϊόντων που καλύπτονται από την Οδηγία και περίπου 197 βαφεία 
αυτοκινήτων.  Οι µονάδες αυτές επιθεωρούνται από Επιθεωρητές του 
Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας.  Συστηµατικές επιθεωρήσεις στα 
βαφεία αυτοκινήτων θα διενεργηθούν το α΄ εξάµηνο του 2008.  

 
Επιπλέον, εάν διενεργούνται οι ανωτέρω επιθεωρήσεις, περιγράψτε εν 
συντοµία: 
 
1. το είδος των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν (επιτόπιες 

επισκέψεις, δειγµατοληψίες και αναλύσεις προϊόντων, εξακρίβωση 
των δεδοµένων για αποθέµατα και πωλήσεις, έλεγχοι της 
επισήµανσης, άλλα).  

 
 Οι επιθεωρήσεις που έγιναν την υπό αναφορά περίοδο (2007) ήταν κατά 

κύριο λόγο επιτόπου επισκέψεις σε υποστατικά κατά τη διάρκεια των 
οποίων διενεργήθηκαν δειγµατοληψίες προϊόντων και έλεγχος της 
σήµανσης τους.  Σε µερικές περιπτώσεις ζητήθηκε η υποβολή από το 
φορέα εκµετάλλευσης του υποστατικού τιµολογίων αγοράς ή πώλησης 
συγκεκριµένων προϊόντων µε σκοπό την εξακρίβωση της ηµεροµηνίας 
κατασκευής ή και διάθεσης προϊόντων στην αγορά. 

 
2. τη συχνότητα των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν (συστηµατικές 

ετήσιες επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις που περιορίστηκαν στους 
σηµαντικότερους παραγωγούς / εισαγωγείς, δειγµατοληπτικές 
επιθεωρήσεις, άλλες). 
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 Κατά την υπό αναφορά περίοδο (2007) ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη 
συστηµατική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων εκείνων που 
κατασκευάζουν προϊόντα που εµπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας 
καθώς επίσης και στις εταιρείες εισαγωγής τέτοιων προϊόντων.  Οι 
επιθεωρήσεις περιλάµβαναν δειγµατοληψία προϊόντων για χηµική 
ανάλυση µε σκοπό τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας τους σε 
πτητικές οργανικές ενώσεις καθώς επίσης και για έλεγχο της 
συµµόρφωσης τους µε την απαιτούµενη από το άρθρο 4 της Οδηγίας 
σήµανση.  Κατά τη διάρκεια του 2008 οι επιθεωρήσεις θα επεκταθούν και 
θα καλύψουν καταστήµατα λιανικής πώλησης και βαφεία αυτοκινήτων. 

 
2.4. Αναφέρατε τον αριθµό επιχειρήσεων, που ασχολούνται µε την 

παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, στις οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν επιθεωρήσεις το 2007 και, εάν είναι δυνατόν, τον 
αριθµό επιθεωρήσεων που έχουν προγραµµατιστεί για το 2008, κατά 
προτίµηση συµπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα.  Εάν υπάρχουν 
διαθέσιµα σχετικά δεδοµένα, αναφέρατε κατ΄ εκτίµηση τον συνολικό 
αριθµό επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την παραγωγή και τη διάθεση 
των προϊόντων στην αγορά, καθώς και τις συνολικές ποσότητες των 
σχετικών προϊόντων (που παρήχθησαν και διατέθηκαν στην αγορά το 
2007 στο συγκεκριµένο κράτος µέλος): 

 
 

Είδος 
επιχειρήσεων

 
Συνολικός 
αριθµός 

επιχειρήσεων

 
Αριθµός 

επιχειρήσεων 
που 

επιθεωρήθηκαν 
το 2007 

 
Συνολικές 
ποσότητες 
προϊόντων 

που 
καλύπτονται 
από την 
οδηγία 

2004/42/ΕΚ 
(kg) 

 

 
Προγραµµατισµός 
επιθεωρήσεων 
για το 2008 

Παραγωγοί 10 8 7.489 τόνοι 5 

Εισαγωγείς 22 13 3.548 τόνοι 10 

Άλλοι * 240 19 ---- 100 

 
*  Περιλαµβάνονται βαφεία αυτοκινήτων (197) και καταστήµατα λιανικής 
πώλησης (43).  Οι ποσότητες προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε 
αυτά καλύπτονται από τις ποσότητες που έχουν δηλωθεί για τους 
παραγωγούς και εισαγωγείς. 

 
2.5. Πώς εξακριβώνουν οι αρµόδιες αρχές ότι υπάρχει συµµόρφωση, 

χρησιµοποιώντας τις µεθόδους αναφοράς για τις µετρήσεις, οι οποίες 
περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2004/42/ΕΚ; 

 
 Για σκοπούς ανάλυσης της περιεκτικότητας των προϊόντων σε πτητικές 

οργανικές ενώσεις διεξάγονται δειγµατοληψίες και τα δείγµατα αποστέλλονται 
σε διαπιστευµένο εργαστήριο για ανάλυση τους µε βάση τις µεθόδους που 



 

 

5

αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ.  Το αποτέλεσµα της 
χηµικής ανάλυσης συγκρίνεται από την αρµόδια αρχή µε τη µέγιστη 
επιτρεπόµενη συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων που καθορίζεται 
στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας. 

 
2.6. Εάν ασχολούνται διάφορες αρχές µε την εφαρµογή της οδηγίας 

2004/42/ΕΚ (πρβλ. σηµείο 1.2 ανωτέρω), αναφέρατε τα µέτρα που 
λήφθηκαν για να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν οµοιόµορφη εφαρµογή 
της οδηγίας σε ολόκληρη την επικράτεια. 

 
 Με την εφαρµογή της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ ασχολείται µόνο µία αρχή που είναι 

το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
2.7. Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών 

διατάξεων που θεσπίζονται κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 10 της παρούσας 
οδηγίας; 

 
 Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του Νόµου είναι ένοχο 

αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 17100 
Ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και τις δύο αυτές 
ποινές.   

 
 Επίσης η αρµόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο που δεν 

υπερβαίνει τα 3420 Ευρώ σε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να 
συµµορφωθεί προς τις διατάξεις του Νόµου. 

 
 Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω η νοµοθεσία προνοεί για (α)  την επίδοση 

ειδοποίησης συµµόρφωσης, (β) την επίδοση ειδοποίησης αναστολής ή 
απόσυρσης προϊόντος από την αγορά καθώς και (γ) για την έκδοση 
διατάγµατος δήµευσης από το δικαστήριο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε 
ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης.  Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει 
ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται στις 
ποινές που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο πιο πάνω. 

 
2.8. Εάν είναι δυνατόν, αναφέρατε κατ΄ εκτίµηση τον συνολικό αριθµό µελών 

του προσωπικού που ασχολούνται µε την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο, τα προσόντα τους, καθώς και την κατ΄ εκτίµηση ετήσια δαπάνη 
για την παρακολούθηση, σε ευρώ (προσωπικό, δειγµατοληψία και 
ανάλυση, έλεγχοι επισήµανσης, επιβολή, άλλες δαπάνες). 

 
 Με την εφαρµογή της Οδηγίας ασχολείται πλήρως ένας Επιθεωρητής 

Εργασίας ο οποίος κατέχει πανεπιστηµιακό δίπλωµα στη χηµεία.  
Επιπρόσθετα µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας ασχολούνται µερικώς 
Επιθεωρητές Εργασίας οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στα Επαρχιακά Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας.  Η ετήσια δαπάνη για την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
συµπεριλαµβάνει τους µισθούς των Επιθεωρητών, τα υπερκεφαλικά έξοδα και 
το οικονοµικό κόστος χηµικής ανάλυσης των προϊόντων.  Αναλυτικότερα η 
ετήσια δαπάνη είναι: 
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  1   Επιθεωρητής Εργασίας (ετήσιος µισθός)   :  15600 Ευρώ 
10   Επιθεωρητές Εργασίας (ένα εικοστό 
                                            ετήσιου µισθού)     : 

 
10 Χ 780 = 7800   Ευρώ 

       Υπερκεφαλικά έξοδα                                  : 15% Χ 23400 = 3510 Ευρώ 
       Κόστος Χηµικών Αναλύσεων                     :   5100                   Ευρώ 
       Οδοιπορικά   1800                    Ευρώ 
                                 
                                 Συνολική ετήσια δαπάνη : 

--------- 
33810      Ευρώ 

  
3. Βασικά αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης που 

εφαρµόστηκε το 2007 (άρθρο 7 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ) 
 
 3.1. Σε σύγκριση µε τον συνολικό αριθµό ελέγχων που διενεργήθηκαν, πόσα 

περιστατικά µη συµµόρφωσης (%) µε τις οριακές τιµές ΠΟΕ του 
παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2004/42/ΕΚ εντοπίστηκαν το 2007;  Εάν 
είναι δυνατόν, να αναφερθούν: 

 
1. κατηγορίες του σχετικού προϊόντος σύµφωνα µε το εν λόγω 

παράρτηµα. 
        ................. 
         
2. ποσότητες προϊόντων που δεν ήταν σύµφωνα µε αυτές τις οριακές 

τιµές. 
                   ................. 
 

 Κατά την υπό αναφορά περίοδο (2007) δεν εντοπίστηκαν περιστατικά µη 
συµµόρφωσης προς τις οριακές τιµές πτητικών οργανικών ενώσεων που 
καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 

   
3.2. Σε σύγκριση µε τον συνολικό αριθµό ελέγχων που διενεργήθηκαν, πόσα 

περιστατικά µη συµµόρφωσης (%) µε τις υποχρεώσεις επισήµανσης 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ εντοπίστηκαν 
το 2007;  Εάν είναι δυνατόν, να γίνει διάκριση µεταξύ των ακόλουθων 
κατηγοριών: 

 
1. προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την 

επισήµανση και την περιεκτικότητα σε ΠΟΕ. 
 

 ----- 

2. προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την 
περιεκτικότητα σε ΠΟΕ, αλλά όχι όσον αφορά την επισήµανση. 
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Είδος 
Υποστατικών 

Αριθµός 
Υποστατικών που 
επιθεωρήθηκαν 

Περιστατικά µη 
συµµόρφωσης όσον 
αφορά τη σήµανση 

 
Εταιρείες κατασκευής 
προϊόντων 

 
8 

 
5  (62.5%) 

 
Εταιρείες εισαγωγείς 
προϊόντων 

 
13 

 
1  (7.7%) 

 
Καταστήµατα λιανικής 
πώλησης 

 
19 

 
13 (68,4%) 

 
Σηµείωση :  Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης που επιθεωρήθηκαν και 

στα οποία παρατηρήθηκαν περιστατικά µη συµµόρφωσης 
αναφορικά µε τη σήµανση, πωλούσαν κατά κύριο λόγο τα 
προϊόντα των εταιρειών κατασκευής προϊόντων που δεν 
συµµορφώνονταν µε τις απαιτήσεις σήµανσης. 

 
3.3. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ποιες ενέργειες έγιναν στη συνέχεια 

ώστε να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε την οδηγία 2004/42/ΕΚ; 
 

Στις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε µη συµµόρφωση προϊόντων αναφορικά 
µε  τις απαιτήσεις σήµανσης στάληκε ειδοποίηση συµµόρφωσης µε βάση την 
οποία δινόταν στο φορέα εκµετάλλευσης µικρή χρονική περίοδος για να 
προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για πλήρη συµµόρφωση.  Στις 
περιπτώσεις όπου εξακολουθούσε να υπάρχει µη συµµόρφωση εκδίδετο 
ειδοποίηση απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά. 
 

4. Απαλλαγές που χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2004/42/ΕΚ 

 
4.1. Πώς καθορίστηκε το καθεστώς παρεκκλίσεων που προβλέπεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ; 
 
 Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ µεταφέρθηκε στην 

Κυπριακή Νοµοθεσία µε το εδάφιο 5 του άρθρου 5 του Ν. 35(Ι)/2006 µε βάση 
το οποίο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απαλλάσσει από 
την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις πρόνοιες του Νόµου τα προϊόντα εκείνα 
που πωλούνται προκειµένου να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για 
δραστηριότητα η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός των Εκποµπών Πτητικών 
Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών ∆ιαλυτών σε Ορισµένες 
∆ραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισµών του 2003.  Σηµειώνεται ότι οι 
Κανονισµοί αυτοί εναρµονίζουν την Κυπριακή νοµοθεσία µε την Οδηγία 
1999/13/ΕΚ και προνοούν για τη χορήγηση Άδειας Εκποµπής Αερίων 
Αποβλήτων στις εγκαταστάσεις / δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα Ι της εν λόγω Οδηγίας.  Στις Άδειες Εκποµπής Αερίων Αποβλήτων 
που χορηγούνται στις εγκαταστάσεις / δραστηριότητες αυτές τίθενται ως Όροι 
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Λειτουργίας όλες οι πρόνοιες και προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στην 
Οδηγία 1999/13/ΕΚ. 

 
4.2. Τι σύστηµα ελέγχου καθορίστηκε προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα 

προϊόντα που καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ δεν πωλούνται, ούτε 
χρησιµοποιούνται από εγκαταστάσεις που δεν είναι καταχωρισµένες σε 
µητρώο ή για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί άδεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 
και 4 της οδηγίας 1999/13/ΕΚ; 

 
 Οι εταιρείες κατασκευής / εισαγωγής προϊόντων µπορούν να πωλούν 

προϊόντα που δεν συνάδουν µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας µόνο σε 
εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν εξασφαλίσει Άδεια Εκποµπής Αερίων 
Αποβλήτων από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση 
τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός των 
Εκποµπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών 
∆ιαλυτών σε Ορισµένες ∆ραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισµούς του 
2003. 

 
 Επιπρόσθετα, Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων µέσα στα πλαίσια των επιθεωρήσεων που διεξάγουν σε 
εγκαταστάσεις για έλεγχο της συµµόρφωσης προς τους Όρους Λειτουργίας 
των Αδειών Εκποµπής Αερίων Αποβλήτων ελέγχουν και το είδος των 
προϊόντων που αγοράστηκαν και χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση.  
Επίσης µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου Ν. 35(Ι)/2006 ο οποίος εναρµονίζει 
την Κυπριακή νοµοθεσία µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ µπορούν να 
ζητηθούν από τους κατασκευαστές / εισαγωγείς προϊόντων αλλά και τους 
φορείς εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων βιβλία και τιµολόγια για να διαπιστωθεί 
κατά πόσο πωλήθηκε ποσότητα προϊόντων που δεν συνάδει µε τις πρόνοιες 
της Οδηγίας σε εγκατάσταση που δεν έχει εξασφαλίσει την απαιτούµενη Άδεια 
Εκποµπής Αερίων Αποβλήτων.  Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση 
της νοµοθεσίας αναφέρονται στο σηµείο 2.7 πιο πάνω. 

  
4.3. Εάν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα, αναφέρατε κατ΄ εκτίµηση την 

ποσότητα προϊόντων που απαλλάχτηκαν (σύµφωνα µε την ταξινόµηση 
του παραρτήµατος 1 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ) στο 2007. 

 
 Κατά τη διάρκεια του 2007 δεν απαλλάχτηκε καµιά ποσότητα προϊόντων µε 

βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας. 
 
5. Ατοµικές άδειες που χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 

της οδηγίας 2004/42/ΕΚ 
 
5.1. Έχετε κάνει χρήση της δυνατότητας χορήγησης ατοµικών αδειών, η 

οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/42/ΕΚ; 
  
 Η Κυπριακή νοµοθεσία εναρµονίστηκε προς τις πρόνοιες της παρ. 3 του 

άρθρου 3 της οδηγίας µε το εδάφιο 6 του άρθρου 6 του Ν. 35(Ι)/2006.  Κατά 
την υπό αναφορά περίοδο όµως (2007) δεν υποβλήθηκε στην αρµόδια αρχή 
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καµιά αίτηση για χορήγηση ατοµικών αδειών µε βάση τις πρόνοιες της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας. 

 
5.2. Εάν ναι, περιγράψτε εν συντοµία τη λειτουργία του συστήµατος 

χορήγησης ατοµικών αδειών: 
 

1. Ποιες αρχές είναι αρµόδιες για τη χορήγηση ατοµικών αδειών; 
 

 Αρµόδια αρχή είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  

2. Ποιες αρχές είναι αρµόδιες για τον χαρακτηρισµό των κτιρίων ή/και 
των αυτοκινήτων αντικών ως ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής 
αξίας; 

 
 Αρµόδια αρχή για τον χαρακτηρισµό των κτιρίων ή/και των αυτοκινήτων 

αντικών ως ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας είναι το Τµήµα 
Αρχαιοτήτων και το Τµήµα Οδικών Μεταφορών αντίστοιχα. 

 
3. Σύµφωνα µε ποια κριτήρια έχει καθοριστεί η ιδιαίτερη ιστορική και 

πολιτιστική αξία; 
 
 Με βάση το άρθρο 6 του περί Αρχαιοτήτων Νόµου το Υπουργικό 

Συµβούλιο, µετά από σύσταση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, 
ανακηρύσσει κτίρια τα οποία θεωρεί ότι είναι δηµοσίου συµφέροντος από 
απόψεως ιστορικού, αρχιτεκτονικού, πατροπαράδοτου, καλλιτεχνικού ή 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε Αρχαία Μνηµεία Α΄ και Β΄ Πίνακα.  Τα 
Αρχαία Μνηµεία τα οποία ορίζονται στον Α΄ Πίνακα του Νόµου αποτελούν 
ιδιοκτησία της κυβέρνησης, ενώ αυτά που ορίζοντα στο Β΄ Πίνακα 
αποτελούν ιδιωτική ιδιοκτησία για την οποία οποιαδήποτε µεταβολή 
απαιτεί την άδεια του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Αρχαιοτήτων. 

 
Επίσης µε βάση τη νοµοθεσία που εφαρµόζει το Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών µηχανοκίνητο όχηµα κατηγοριοποιείται ως «παλαιό όχηµα» 
(αντίκα) εφόσον- 

 
• οι προδιαγραφές του συνάδουν µε εκείνες που καθορίζει ο ∆ιεθνής 

Τεχνικός Κώδικας και καλύπτεται από έγκυρο πιστοποιητικό της 
∆ιεθνούς Τεχνικής Επιτροπής της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Παλαιού 
Οχήµατος (FIVA) και 

 
• η ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής του σε οποιαδήποτε χώρα υπερβαίνει 

τα 25 χρόνια. 
 
4. Εάν είναι δυνατόν, αναφέρατε κατ΄ εκτίµηση τον αριθµό κτιρίων 

ή/και αυτοκινήτων αντικών που έχουν χαρακτηριστεί από τις 
αρµόδιες αρχές ως ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. 

 
 Αναφορικά µε τον αριθµό των κηρυγµένων Αρχαίων Μνηµείων µέχρι και 

το ∆εκέµβριο του 2007 αυτά έφταναν περίπου τα 1300.  Επισηµαίνεται ότι 
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αυτός είναι ένας γενικός αριθµός των Αρχαίων Μνηµείων ο οποίος και δεν 
αναφέρεται αποκλειστικά σε κτίρια αλλά και σε κηρυγµένα τεµάχια. 

 
Επίσης σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει το Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών, υπάρχουν 1059 εγγεγραµµένα «παλαιά» οχήµατα στη 
∆ηµοκρατία. 

 
5. Πώς εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα: 
 

(α) πωλούνται µόνον σε «αυστηρώς περιορισµένες» ποσότητες. 
 
 Για να πωληθούν τα προϊόντα αυτά απαιτείται µε βάση το εδάφιο (6) 

του άρθρου (5) του Ν. 35(Ι)/2006 η χορήγηση ατοµικής άδειας από 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο οποίος µέσω 
της άδειας που χορηγεί διασφαλίζει ότι αυτά θα πωληθούν µόνο σε 
«αυστηρώς περιορισµένες» ποσότητες. 

 
(β) χρησιµοποιούνται µόνον προκειµένου να αποκατασταθούν και 

να συντηρηθούν διατηρητέα κτίρια ή/και αυτοκίνητα αντίκες; 
 

 Για να πωληθούν τα προϊόντα αυτά απαιτείται µε βάση το εδάφιο 6 
του άρθρου (5) του Ν. 35(Ι)/2006 η χορήγηση ατοµικής άδειας από 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο οποίος µέσω 
της άδειας που χορηγεί διασφαλίζει ότι θα χρησιµοποιηθούν µόνο 
προκειµένου να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν διατηρητέα 
κτίρια ή/και αυτοκίνητα αντίκες. 

    
6. Περιγράψτε τις κατηγορίες και τις ποσότητες προϊόντων για τα 

οποία χορηγήθηκε άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2004/42/ΕΚ, κατά προτίµηση χρησιµοποιώντας τον 
ακόλουθο πίνακα: 

 
 

 
Κατηγορίες 

 
Αντιστοιχία µε το 
παράρτηµα Ι της 

οδηγίας 2004/42/ΕΚ 
 

 
Ποσότητες «έτοιµου προς 
χρήση» προϊόντος για το 
οποίο χορηγήθηκε άδεια 

(kg) 
 
Κατηγορία 1 

 
---- 

 
---- 

 
Κατηγορία 2 κ.λπ. 

 
---- 

 
---- 

  
 Όπως αναφέρεται και πιο πάνω δεν χορηγήθηκαν οποιεσδήποτε άδειες 

σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 
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6. Λοιπές σχετικές πληροφορίες 
 
6.1. Ποιες ήταν οι κυριότερες δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την κατάρτιση 

και την εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των προβληµάτων όσον αφορά την εφαρµογή 
της οδηγίας ή των διοικητικών προβληµάτων που προέκυψαν κατά την 
εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος παρακολούθησης.  Πως 
υπερκεράστηκαν αυτές οι δυσκολίες; 

 
 Οι κυριότερες δυσκολίες που προέκυψαν κατά την κατάρτιση και την 

εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης αφορούσαν κυρίως την 
ενηµέρωση των εµπλεκοµένων για τις πρόνοιες της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ 
καθώς και την καταγραφή και επιτόπου επιθεώρηση των υποστατικών στα 
οποία κατασκευάζονται / διανέµονται / χρησιµοποιούνται προϊόντα που 
εµπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας.  Συγκεκριµένα τα υποστατικά αυτά 
ανέρχονται περίπου στα 272.  Για την αντιµετώπιση των δυσκολιών που 
παρουσιάστηκαν διευθετήθηκαν τακτικές ενηµερωτικές συναντήσεις µεταξύ 
εκπροσώπων του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας και των οργανωµένων 
συνδέσµων των κατασκευαστών προϊόντων, των εισαγωγέων και των βαφέων 
αυτοκινήτων.  Στις συναντήσεις που διεξήχθηκαν όλοι οι εµπλεκόµενοι 
ενηµερώθηκαν για τις πρόνοιες της Οδηγίας και δόθηκαν από τους 
εκπροσώπους του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήµατα που τέθηκαν. Επίσης στάληκαν σε όλους τους εµπλεκοµένους 
σχετικές ενηµερωτικές επιστολές και διοργανώθηκαν σχετικά σεµινάρια. 

 
 Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω και για αντιµετώπιση των διοικητικών 

προβληµάτων που προέκυψαν προσλήφθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του 
Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας µια Επιθεωρήτρια Εργασίας µε ειδικότητα 
στη Χηµεία η οποία ανέλαβε την εφαρµογή του προγράµµατος 
παρακολούθησης σε συνεργασία µε αρµόδιους Επιθεωρητές Εργασίας που 
είναι τοποθετηµένοι στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τµήµατος.  
Κατά τη διάρκεια του 2007 ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ενηµέρωση και 
έλεγχο των κατασκευαστών και εισαγωγέων  προϊόντων στην Κύπρο.  
Σηµειώνεται επίσης ότι για σκοπούς ελέγχου προϊόντων που εισάγονται στην 
Κύπρο από τρίτες χώρες έγιναν κατάλληλες διευθετήσεις µε το Τµήµα 
Τελωνείων. 

 
6.2. Παρακαλείστε να διατυπώσετε τυχόν σχόλια, υποδείξεις ή να αναφέρετε 

πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 
  
 Bερνίκια που χρησιµοποιούνται για βαφή επίπλων (δεν εφαρµόζονται στα 

κτίρια) δεν εµπίπτουν στα προϊόντα που καλύπτονται από την Οδηγία σε 
αντίθεση µε εκείνα που χρησιµοποιούνται για βαφή πορτοπαραθύρων 
(εφαρµόζονται στα κτίρια). 

 
  Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, εάν ένα προϊόν χρησιµοποιείται για βαφή 

µεταλλικής διαφηµιστικής πινακίδας που προσκολλάται σε κτίριο, τότε αυτό 
εµπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας ενώ ένα άλλο προϊόν το οποίο 
χρησιµοποιείται για βαφή µεταλλικής πινακίδας που δεν προσκολλάται σε 
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κτίριο (π.χ. πινακίδα που τοποθετείται στην άκρια αυτοκινητόδροµου µε σκοπό 
να καθοδηγήσει οδηγούς αυτοκινήτων) δεν εµπίπτει. 

 
 Οι διαφοροποιήσεις αυτές δυνατό να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην 

εφαρµογή της νοµοθεσίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επικείµενη 
αναθεώρηση της Οδηγίας. 

 
  
 
 
 


