
Κ.Δ.Π. 376/2009 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 4395 Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009 2389 

Αριθμός 376 

Οι περί Βιοκτόνων Κανονισμοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του 
άρθρου 44 του περί Βιοκτόνων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από 
αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του 
περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, 
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 44 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγεί το άρθρο 44 του περί Βιοκτόνων 
Νόμου εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Βιοκτόνων Κανονισμοί του 2009. 

72(1) του 2004 
62(1) του 2009 

11$ (Ι) του 2009. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 396, 
30.12.2006, σ. 
1. 
L136, 
29.5.2007, σ. 3. 
L304 
22.11.2007,0.1. 
L 141, 
31.5.2008,0.22. 
L36, 
5.2.2009, σ. 84 
L46, 
17.2.2009, α 3. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων 
καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 
93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ», όπως έχει διορθωθεί και τελευταία τροποποιηθεί από τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 134/2009 της Επιτροπής, της 16Πς Φεβρουαρίου 2009, και όπως περαιτέρω εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
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Επίσημη 
Εφημερίδα 
τηςΕ.Ε.: L 
204, 
31.7.2008, 
σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων της 17ης Ιουνίου 2008 και όπως περαιτέρω 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

«Εργαστήριο» σημαίνει -

(α) το Εργαστήριο του Τμήματος Γεωργίας για τον έλεγχο της ποιότητας και των 
υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων, ή 

(β) εργαστήριο που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή-

«Χημικός» σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό που υπηρετεί ή εργάζεται σε Εργαστήριο· 
και 

Καθορισμός 
τελών. 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Βιοκτόνων Νόμο. 

3.-(1) Για κάθε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, περί της προσθήκης δραστικής ουσίας 
στον κατάλογο που καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 5(α) του Νόμου -

(α) αναφορικά με τον έλεγχο πληρότητας φακέλου της δραστικής ουσίας, ο αιτητής 
καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000)· 

(β) αναφορικά με την αξιολόγηση φακέλου της δραστικής ουσίας, ο αιτητής καταβάλλει 
τέλος εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) 

(2) Η Αρμόδια Αρχή διευθετεί ώστε τα καταβληθέντα τέλη που προβλέπονται στην παράγραφο (1) 
να κατατίθενται στο λογαριασμό του Τμήματος Γεωργίας, για να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της 
αξιολόγησης: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο φάκελος αξιολόγησης παραπέμπεται σε άλλο κράτος-μέλος. 
τυχόν διαφορά στα τέλη καταβάλλεται από τον αιτητή. 

(3) Για κάθε αίτηση -

(α) για αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου, άδειας βιοκτόνου χορηγηθείσας 
από άλλο κράτος-μέλος, ο αιτητής καταβάλλει τέλος πεντακοσίων ευρώ (€500) 

(β) για καταρτισμό ομαδικής τυποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, ο αιτητής 
καταβάλλει τέλος πεντακοσίων ευρώ (€500) 

(γ) για προσωρινή έγκριση της διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, 
ο αιτητής καταβάλλει τέλος πεντακοσίων ευρώ (€500) 

(δ) για ανανέωση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου, ο αιτητής καταβάλλει τέλος 
διακόσιων ευρώ (€200) και 

(ε) για έγκριση ή ανανέωση εγγραφής εργοστασίου βιοκτόνου δυνάμει του Κανονισμού 12, 
ο αιτητής καταβάλλει τέλος διακόσιων (€200) ευρώ. 

Έντυπα. 4. Η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει για τον τύπο των αιτήσεων, αδειών και πιστοποιητικών, που 
προβλέπονται στον Νόμο ή στους παρόντες Κανονισμούς. 

Ανανέωση 5. Η ανανέωση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 
άδειας. ττέντε (5) έτη. 

Διαδικασία 
επιθεώρησης 
και 
δειγματοληψίας. 

6.-(1) Η δυνάμει του άρθρου 40 του Νόμου δειγματοληψία βιοκτόνου γίνεται στην παρουσία του πωλητή 
ή κατασκευαστή ή προσώπου που είναι άλλως πως υπεύθυνο για τη φύλαξη του, το οποίο 
προσυπογράφει τη βεβαίωση της δειγματοληψίας του επιθεωρητή. Η ποσότητα του δείγματος που 
λαμβάνεται πρέπει να είναι επαρκής και αντιπροσωπευτική, χωρίζεται σε τρία (3) μέρη τα οποία 
σημειώνονται, σφραγίζονται και συνοδεύονται από ένα (1) αντίγραφο της βεβαίωσης για τη 
δειγματοληψία σε τύπο που αποφασίζεται από την Αρμόδια Αρχή. Ο επιθεωρητής που διενήργησε τη 
δειγματοληψία, παραδίδει το ένα (1) μέρος στο πρόσωπο που έχει εξασφαλίσει την άδεια του βιοκτόνου 
ή στον πωλητή ή κατασκευαστή ή πρόσωπο που είναι άλλως πως υπεύθυνο για τη φύλαξη του, το 
δεύτερο μέρος παραδίδεται ή αποστέλλεται στο Χημικό και το τρίτο μέρος φυλάγεται από τον 
επιθεωρητή σε κατάλληλες συνθήκες για τυχόν μελλοντική σύγκριση. 
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(2) Στην περίπτωση βιοκτόνων που βρίσκονται υπό πίεση (π.χ. αεροζόλς) ή που λόγω της 
κατάστασης τους είναι αδύνατος ο διαχωρισμός τους; (π.χ. δισκία και σπείρες για κουνούπια), ο 
επιθεωρητής δύναται να λαμβάνει ως δείγμα τρεις (3) συσκευασίες του παρασκευάσματος που φέρουν 
τον ίδιο διακριτικό αριθμό παρασκευής (batch number). 

(3) Ο επιθεωρητής, μετά από την εκτέλεση της επιθεώρησης του, εκδίδει την έκθεση επίσκεψης σε 
έντυπο που αποφασίζεται από την Αρμόδια Αρχή. Η έκθεση επίσκεψης εκδίδεται σε ένα (1) πρωτότυπο 
και δύο (2) αντίγραφα. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο ή εκπρόσωπο του, το πρώτο 
αντίγραφο αποστέλλεται στην Αρμόδια Αρχή και το δεύτερο αντίγραφο παραμένει στην κατοχή του 
επιθεωρητή. 

Μέθοδοι 
ανάλυσης 
βιοκτόνων. 

7. Οι εφαρμοστέες μέθοδοι ανάλυσης βιοκτόνων που ακολουθούνται στο Εργαστήριο είναι οι 
ακόλουθες: 

(α) Μέθοδοι εγκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνεργασίας για Αναλύσεις 
Γεωργικών Φαρμάκων (Collaborative Pesticides Analytical Committee for Europe, 
CIPAC)-

(β) μέθοδοι εγκριμένες από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Εγκριμένων Γεωργικών Χημικών 
(American Association of Official Agricultural Chemists)-

(γ) μέθοδοι εγκριμένες από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 
(FAO)· και 

(δ) μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Υγείας των Ηνωμένων Εθνών 
(WHO): 

Ανεκτά όρια 
απόκλισης. 
Επίσημη 
Εφημερίδα. 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

20.2.2009. 

Νοείται ότι, αν για κάποιο βιοκτόνο δεν υπάρχει κατάλληλη μέθοδος η οποία είναι 
αποδεκτή από τους πιο πάνω οργανισμούς ή συνδέσμους, ο αιτητής έχει υποχρέωση να 
εισηγηθεί στην Αρμόδια Αρχή κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης, η δε Αρμόδια Αρχή 
αποφασίζει την εφαρμοστέα μέθοδο. 

8. Τα ανεκτά όρια απόκλισης μεταξύ των δραστικών συστατικών που αναγράφονται στη σήμανση ενός 
βιοκτόνου και εκείνων που διαπιστώνονται από το Χημικό κατόπιν ποιοτικού ελέγχου του βιοκτόνου 
είναι τα προβλεπόμενα στον Πίνακα III των περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων 
(Ταξινόμησι,, Συσκευασία και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμών. 

Εισαγωγή ή 
κατασκευή 
δειγμάτων 
βιοκτόνων. 

9. Η εισαγωγή στη Δημοκρατία ή η παρασκευή σε αυτήν δειγμάτων για σκοπούς αναλύσεων ή για 
πειραματική χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια της Αρμόδιας Αρχής. 
Η Αρμόδια Αρχή δύναται να θέσει όρους αναφορικά με την ποσότητα και την επίβλεψη της κατασκευής 
ή της πειραματικής χρήσης ενός δείγματος. Στη σήμανση της συσκευασίας του δείγματος πρέπει να 
αναγράφεται σε εμφανές σημείο η φράση «Δείγμα για πειραματική χρήση, όχι για πώληση». 

Εφαρμογή 
οδηγιών 
ΧΡήσης. 

89 (Ι) του 1996 
158 (Ι) του 2001 
25 (Ι) του 2002 
41 (Ι) του 2003 
99(1) του 2003. 

10. Κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί βιοκτόνο για επαγγελματικό σκοπό πρέπει να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς που αναγράφονται στη σήμανση του βιοκτόνου και τις οδηγίες 
που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας το οποίο ετοιμάζεται και διατίθεται σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο. 

Εκπαίδευση 
των 
εργαζομένων. 

11. Κάθε εργοδότης παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση σε πρόσωπα που εργοδοτεί, με σκοπό την 
παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση στην αγορά βιοκτόνων. 

Εγγραφή 
για ίδρυση και 
λειτουργία 
εργοστασίου. 

12.-(1) Κανένα εργοστάσιο παρασκευής, τυποποίησης ή μεταφοράς βιοκτόνων δε λειτουργεί, εκτός εάν 
είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

(2) Η αίτηση για την εγγραφή ή ανανέωση εργοστασίου παρασκευής, τυποποίησης ή συσκευασίας 
βιοκτόνων υποβάλλεται προς την Αρμόδια Αρχή. 
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(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή, νοουμένου ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Ο παρασκευαστής διατηρεί επαρκές προσωπικό, κατάλληλες κτιριακές και άλλες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την παρασκευή, τυποποίηση και συσκευασία των 
βιοκτόνων που παράγει ή προτίθεται να παράγει' 

(β) υπάρχει κατάλληλο σύστημα συντήρησης του μηχανικού εξοπλισμού' 

(γ) υπάρχουν κατάλληλοι αποθηκευτικοί χώροι για τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα' 

(δ) ο παρασκευαστής έχει κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο, στελεχωμένο με 

επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, για εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο των 
παρασκευασμάτων που παράγει για την επιτόπια αγορά ή για εξαγωγή 

Νοείται ότι, ο παρασκευαστής δυνατό να συνεργάζεται με άλλο ιδιωτικό ή 
κρατικό εργαστήριο επαρκούς δυναμικότητας για το σχετικό έλεγχο ποιότητας, κατόπιν 
έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής και 

89 (Ι) του 1996 (ε) το συγκεκριμένο υποστατικό πληροί τις διατάξεις του περί Ασφαλείας και Υγείας στην 
158 (Ι) του 2001 Εργασία Νόμο και του περί Εργοστασίων Νόμου. 

25 (Ι) του 2002 
41 (Ι) του 2003 

99 (Ι) του 2003 

Κεφ 134 
43 του 1964 
32 του 1972 
22 του 1982 
25 του 1989 
20 του 1990 

220 του 1991 
90 (Ι) του 1996 

(4) Η εγγραφή ισχύει για δέκα (10) χρόνια και ανανεώνεται για διαδοχικές περιόδους δέκα (10) 
χρόνων η καθεμιά 

(5) Για την ανανέωση της εγγραφής υποβάλλεται η αίτηση πριν τη λήξη της 

(6) Η Αρμόδια Αρχή καταχωρίζει τα εγγεγραμμένα εργοστάσια σε μητρώο που τηρείται από την 
Αρμόδια Αρχή. 

(7) Η Αρμόδια Αρχή δύναται -

(α) να ανακαλεί, ή 

(β) να αναστέλλει για όση χρονική διάρκεια κρίνει αναγκαία, 

εγγραφή, που έχει διενεργηθεί δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, νοουμένου ότι γνωστοποιεί 
προσηκόντως την πρόθεση της αυτή και δίνει προηγουμένως τη δυνατότητα ακρόασης του προσώπου 
που επηρεάζεται, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το πρόσωπο αυτό δε συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών, καθώς και με τις γραπτές υποδείξεις της Αρμόδιας 
Αρχής. 

(8) Η Αρμόδια Αρχή διαγράφει από το μητρώο κάθε καταχωρισμένο εργοστάσιο που παύει να 
χρησιμοποιείται για σκοπούς παρασκευής, τυποποίησης ή μεταφοράς βιοκτόνων -

(α) μετά από ενημέρωση που τυγχάνει από τον υπεύθυνο του εν λόγω εργοστασίου- ή 

(β) μετά από εξακρίβωση από επιθεωρητή περί της κατεδάφισης ή της μετατροπής 
του εργοστασίου ή της χρήσης του για άλλους σκοπούς. 
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