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Εισαγωγή  
 
Το παρόν κείμενο της Εθνικής Εικόνας Χημικών Προϊόντων της Κύπρου αποτελεί 
αναθεώρηση προηγούμενου κειμένου, που ετοιμάστηκε το 2006 και δημοσιεύθηκε 
απο τη Γραμματεία του Ινστιτούτου των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και 
την Έρευνα (UNITAR) το 2007.  
 
Την ευθύνη της ετοιμασίας της Εθνικής Εικόνας για την Κυπριακή Δημοκρατία 
ανέλαβε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα της περί 
Χημικών Ουσιών νομοθεσίας, των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για χημικές ουσίες 
REACH και CLP καθώς και τη νομοθεσία για την προστασία από χημικούς 
παράγοντες στην εργασία. Κατά την ετοιμασία του αρχικού κειμένου το 2006 όλα τα 
εμπλεκόμενα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα καθώς και μη κυβερνητικοί φορείς 
έδωσαν τις απόψεις τους στα θέματα της αρμοδιότητας τους για την ετοιμασία της 
Εθνικής Εικόνας της Κύπρου.  Η αναθεώρηση του κειμένου κρίθηκε σκόπιμη λόγω 
των πολλών νέων εξελίξεων που έχουν προκύψει στα θέματα χημικών προϊόντων 
την τελευταία πενταετία, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).  Συγκεκριμένα, πολλές νέες νομοθεσίες, 
Εθνικές και Ευρωπαϊκές, τέθηκαν σε ισχύ, με αποτέλεσμα να αλλάξουν τόσο οι 
διαδικασίες χειρισμού και ελέγχου των χημικών προϊόντων όσο και των δεδομένων 
που τις αφορούν στην Κύπρο, όπως και σε κάθε Κράτος Μέλος.  Κατά την διαδικασία 
της αναθεώρησης χρησιμοποιήθηκαν κυρίως δεδομένα δημοσιευμένα σε 
Κυβερνητικές ιστοσελίδες ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ζητήθηκαν συγκεκριμένες 
προσθήκες και σχόλια από Κυβερνητικά Τμήματα.   
 
Η ετοιμασία της Εθνικής Εικόνας κάθε Κράτους Μέρους, προτάθηκε από το 
Διακυβερνητικό Φόρουμ για τη Χημική Ασφάλεια (Intergovernmental Forum on 
Chemical Safety, IFCS), με στόχο την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας διεθνώς σε 
θέματα χημικής ασφάλειας.  Το κείμενο περιλαμβάνει ανασκόπηση της υφισταμένης 
νομοθεσίας και των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης των χημικών 
προϊόντων σε κάθε χώρα και παρουσιάζει με εύκολο και κατανοητό τρόπο τους 
εμπλεκόμενους/αρμόδιους φορείς.  Για υποβοήθηση των χωρών στην ετοιμασία της 
Εθνικής τους Εικόνας η UNITAR έχει δημοσιεύσει, μαζί με τη Γραμματεία του IFCS, 
καθοδηγητικό έγγραφο στο οποίο παρουσιάζεται η δομή του κειμενου και παρέχονται 
χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση και τη διασφάλιση της συμβατότητας των 
εγγράφων σε διεθνές επίπεδο.  Το παρόν κείμενο αναθεωρήθηκε με βάση το 
καθοδηγητικό έγγραφο του 1996 αλλά λήφθηκαν υπόψη και συγεκριμένες αλλαγές 
που προτείνονται στο καθοδηγητικό έγγραφο του 2012.  
 
Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η δημιουργία της Εθνικής Εικόνας των Κρατών 
απορρέει επίσης από την εφαρμογή του προγράμματος Agenda 21 (Κεφάλαιο 19) 
των Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) 
που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο της Βραζιλίας το 1992, με στόχο την περιβαλλοντικά 
ορθή διαχείριση των επικίνδυνων χημικών προϊόντων.  
 
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, 119 χώρες ετοίμασαν ή είχαν υπό ετοιμασία την 
Εθνική τους Εικόνα σύμφωνα με το καθοδηγητικό έγγραφο.  
 
Το νέο κείμενο της Εθνικής Εικόνας της Κύπρου για τα Χημικά Προϊόντα αναμένεται 
να συνεισφέρει στον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων κυβερνητικών 
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υπηρεσιών, στην παροχή πληρέστερης ενημέρωσης του κοινού και των εργοδοτών 
και εργοδοτουμένων σχετικά με τους τομείς αρμοδιότητας των δημοσίων υπηρεσιών 
καθώς και σε διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κυβερνητικών και μη 
κυβερνητικών οργανισμών. 
 
Διευκρινιστικά, πρέπει να αναφερθεί ότι σε ολόκληρο το κείμενο χρησιμοποιείται η 
έννοια Χημικά Προϊόντα, η οποία είναι γενικός όρος που περιλαμβάνει χημικές 
ουσίες, χημικά μείγματα (παρασκευάσματα) καθώς και οποιαδήποτε αντικείμενα 
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες στη σύστασή τους οι οποίες αναμένεται να 
απελευθερωθούν κατά την χρήση του προϊόντος.  Στην Εθνική Εικόνα της Κύπρου 
δεν καλύπτεται η διαχείριση χημικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως τρόφιμα ή 
φάρμακα, αφού τα συγκεκριμένα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση 
ρυθμίζονται νομοθετικά με πολύ διαφορετικό τρόπο από τα υπόλοιπα.  Επίσης δεν 
καλύπτεται η διαχείριση ραδιενεργών χημικών ουσιών.  
 
Τέλος, σημειωνεται ότι λόγω των ολοένα αυξανόμενων αλλαγών σε παγκόσμιο 
επίπεδο στις νομοθεσίες για χημικά προϊόντα, αναμένεται ότι το παρόν κείμενο θα 
αποτελεί για τον αναγνώστη απλώς το αρχικο σημείο επαφής με το αντικείμενο.   Η 
εκάστοτε ανανεωμένη πληροφόρηση θα πρέπει να λαμβάνεται από τις επισημες 
ιστοσελίδες των εμπλεκομένων Κυβερνητικών ή μη Κυβερνητικών Οργανισμών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικές Εθνικές Πληροφορίες 
 
1.1 Γεωγραφικά και Δημογραφικά Στοιχεία 
 
1.1.1 Γεωγραφικά και Μορφολογικά Στοιχεία 
 
Η Κύπρος είναι νησί με έκταση 9.251 km2 (3.572 τετ. μίλια) το οποίο εκτείνεται 240 
km (149 μίλια) από τα ανατολικά στα δυτικά και 100 km (62 μίλια) από το βορρά 
προς το νότο.  Βρίσκεται στην ανατολική άκρη της Ευρώπης (33 ˚Ε, 35 ˚Ν) και είναι 
το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου μετά τη Σαρδηνία και τη Σικελία. 
 
Η Κύπρος απέχει 800 km από την Ηπειρωτική Ελλάδα και 380 km από την Ρόδο και 
την Κάρπαθο.  Στα βόρεια της Κύπρου βρίσκεται η Τουρκία, η οποία απέχει 64 km 
από τις βόρειες ακτές της.  Στα ανατολικά είναι η Συρία (97 km) και στα νότια η 
Αίγυπτος (380 km). 
 
Διοικητικά, η Κύπρος χωρίζεται σε έξι επαρχίες, όσες και οι κυριότερες πόλεις. H 
διοικητική πρωτεύουσα κάθε επαρχίας είναι η πόλη από την οποία πήρε και τ' όνομα 
της.  Η μεγαλύτερη επαρχία σε έκταση και πληθυσμό είναι η επαρχία Λευκωσίας, με 
την πόλη της Λευκωσίας τη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου αλλά και πρωτεύουσα του 
Κράτους.  Η δεύτερη σε έκταση επαρχία είναι η επαρχία Αμμοχώστου και 
ακολουθούν οι επαρχίες Πάφου,  Λεμεσού, Λάρνακας και Κερύνειας. 
 
Η Κύπρος έχει δύο οροσειρές: την οροσειρά του Πενταδάκτυλου που εκτείνεται κατά 
μήκος ολόκληρης σχεδόν της βόρειας ακτής, καθώς και την οροσειρά του Τροόδους 
που εκτείνεται στο κεντρικό και νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού με ψηλότερη κορυφή 
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τον Όλυμπο, 1.953 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η παράκτια 
γραμμή της Κύπρου στο βορρά είναι απότομη και βραχώδης ενώ στο νότο υπάρχουν 
αμμώδεις παραλίες. Μεταξύ των δύο οροσειρών βρίσκεται η εύφορη πεδιάδα της 
Μεσαορίας. 
 
1.1.2 Μορφή της Κυβέρνησης 
 
Η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1960 μετά από απελευθερωτικό αγώνα 
που διεξάχθηκε ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία.  Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε 
στην Κύπρο κατακτώντας το 36,2% του κυρίαρχου εδάφους της.  Η γραμμή 
κατάυσης του πυρός διασχίζει κατά μήκος το νησί, κόβοντας την πρωτεύουσα 
Λευκωσία στα δύο και διχοτομώντας, έτσι, την πόλη και την χώρα.  Παρόλο που το 
βόρειο τμήμα της βρίσκεται κάτω από ξένη κατοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένη ως το μόνο νόμιμο κράτος στο νησί, με κυριαρχία σε 
ολόκληρη την επικράτειά της. 
 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται με 
καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών.  Για την άσκηση της εκτελεστικής 
εξουσίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει 11 Υπουργούς, που συγκροτούν το 
Υπουργικό Συμβούλιο καθώς και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.  Οι Τουρκοκύπριοι 
αρνούνται να μετέχουν στην κυβέρνηση από τα τέλη του 1963.    
 
Η νομοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία 
εκλέγονται βάσει απλού αναλογικού συστήματος βουλευτές που εκπροσωπούν 
διάφορες κομματικές παρατάξεις.  Η ψηφοφορία είναι καθολική και η θητεία των 
βουλευτών διαρκεί πέντε χρόνια.    
 
Η δικαστική εξουσία ασκείται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας, τα 
Κακουργιοδικεία και τα επαρχιακά Δικαστήρια.  
 
Από την 1η Μαϊου 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία είναι επίσημα πλήρες μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Την 1η Ιανουαρίου 2008 η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε 
στην Ευρωζώνη, υιοθετώντας το ευρώ ως το επίσημο νόμισμά της, το οποίο 
αντικατέστησε την κυπριακή λίρα. 
 
1.1.3 Επίσημη Γλώσσα 
 
Οι επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική.  
Η ελληνική είναι η κυρίαρχη γλώσσα ανάμεσα στους κατοίκους της Κύπρου.  Από τις 
ξένες γλώσσες η Αγγλική είναι η γλώσσα που μιλούν οι περισσότεροι κάτοικοι του 
νησιού και σε μικρότερο βαθμό η Γαλλική, Γερμανική και Ρωσική. 
 
1.1.4 Πληθυσμός 
 
Ο πληθυσμός της Κύπρου είναι 862.000 (απογραφή του 2011).  Ο πληθυσμός δεν 
περιλαμβάνει τους περίπου 162.000 παράνομους εποίκους που διαμένουν στο 
κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα της Κύπρου.  Το ποσοστό των ξένων υπηκόων 
ανέρχεται στο 21,4% του συνολικού πληθυσμού. Από αυτούς το 62,6% προέρχονται 
από χώρες της ΕΕ και 37,4% από τρίτες χώρες.  Ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων 
υπηκόων που έχει καταγραφεί προέρχεται από χώρες της ΕΕ, συγκεκριμένα, 
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Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία και Βουλγαρία.  Ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων 
υπηκόων από τρίτες χώρες προέρχεται κυρίως από Φιλιππίνες, Ρωσία, Σρι Λάνκα 
και Βιετνάμ. 
 
Δημογραφικά Στατιστικά Στοιχεία (2011) 
 
Ποσοστό αύξησης πληθυσμού 2,6% 
Ποσοστό γονιμότητας 1,35 
Προσδόκιμη διάρκεια ζωής για τον άντρα 79 
Προσδόκιμη διάρκεια ζωής για τη γυναίκα 82,9 
 
 
Πίνακας 1.1: Πληθυσμός κατά επαρχία και πόλη 
 
Πληθυσμός (2011) Επαρχίες Πόλεις 

 
Λευκωσία 336.000 

 
245.900 

Λεμεσός 241.300 
 

184.600 

Λάρνακα 146.300 
 

86.400 

Πάφος 90.800 
 

63.900 

Αμμόχωστος* 47.600 
 

 

* Πληθυσμός στο ελεγχόμενο από την κυβέρνηση τμήμα της επαρχίας. 
 
1.1.5 Γεωργικά και Εμπορικά Προϊόντα 
 
Tα κυριότερα προϊόντα των πεδινών περιοχών είναι τα δημητριακά (σιτάρι και 
κριθάρι), τα λαχανικά, οι πατάτες και τα εσπεριδοειδή. H ελιά ευδοκιμεί σ' ολόκληρο 
το νησί, αλλά κυρίως στις πλαγιές που βλέπουν προς τη θάλασσα. Tα αμπέλια 
καταλαμβάνουν μια μεγάλη περιοχή στις νότιες και δυτικές πλαγιές του Tροόδους. 
Φυλλοβόλα καρποφόρα δέντρα ευδοκιμούν στις εύφορες κοιλάδες. Tα πιο σπουδαία 
προϊόντα για εξαγωγή είναι τα εσπεριδοειδή, οι πατάτες και τα επιτραπέζια σταφύλια. 
Eξάγονται επίσης καρότα και διάφορα φρούτα καθώς και πρώιμα λαχανικά. Tα άγονα 
μέρη των βουνοπλαγιών χρησιμοποιούνται για τη βοσκή των προβάτων και αιγών. 
 
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η κυπριακή οικονομία έχει 
μετατραπεί από αγροτική σε οικονομία ελαφράς βιομηχανίας και υπηρεσιών. Σήμερα, 
η Κύπρος είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός. 
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Τομέας Συνεισφοράς στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (2010) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Πρωτογενής (κυρίως γεωργία)                                               2,0% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Δευτερογενής (κυρίως βιομηχανία και οικοδομές)                 17,0% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Τριτογενής (υπηρεσίες)                                                          81,0% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Άλλα Οικονομικά Στοιχεία 2010 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Κατά κεφαλήν εισόδημα                                                           €20.400 (εκτίμηση) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Πληθωρισμός                                                                            2,6% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ρυθμός Ανάπτυξης                                                                   1,6% (τρίτο τρίμηνο) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ανεργία                                                                                      7,0% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός                                              409.584 (τρίτο τρίμηνο) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Επικερδώς Απασχολούμενος Πληθυσμός                              387.909 (τρίτο τρίμηνο) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εισαγωγή, Eξαγωγή, Παραγωγή και 

Xρήση Χημικών Προϊόντων 
 
2.1 Παραγωγή Χημικών Προϊόντων 
 
Στην Κύπρο δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή χημικών ουσιών, πέραν από την 
εξόρυξη και παραγωγή χαλκού και την παραγωγή ασβέστη.  Οι χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στην Κυπριακή βιομηχανία εισάγονται από 
Ευρωπαϊκές ή τρίτες χώρες και ο όρος «παραγωγή χημικών προϊόντων» αναφέρεται 
στην παραγωγή μειγμάτων χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, μελάνια, 
απορρυπαντικά, καλλυντικά, δομικά υλικά, φαρμακευτικά προϊόντα κ.ά.) 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των βιομηχανιών 
διαχείρισης αποβλήτων, οι οποίες παράγουν ανακτημένες χημικές ουσίες, σε 
αναλογία με τη διεθνή τάση για προστασία του περιβάλλοντος.  Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα χημικών ουσιών που προκύπτουν από διαδικασίες επεξεργασίας 
αποβλήτων στην Κύπρο είναι το βιοντίζελ, η αιθανόλη, το carbon black, η αμμωνία, 
το Light Fuel Oil. 
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Πίνακας 2.1:  Παραγωγή Χημικών Ουσιών και Προϊόντων για τα έτη 2006-2009 

 2006 2007 2008 2009 

Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης  Ποσότητα

Αξία 
(€000's) Ποσότητα

Αξία 
(€000's) Ποσότητα

Αξία 
(€000's) Ποσότητα

Αξία 
(€000's) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   57.233  56.925  59.480  59.492 
             
 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων και            
 εκρηκτικών    4.559  5.365  6.049  5.481 
             

           
           
           

 'Αζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, 
 Πρωτοξείδιο (υποξείδιο) του αζώτου, 
απεσταγμένο νερό, ακετυλένιο, λιπάσματα 
ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης και σπίρτα ... … 4.559 … 5.365 … 6.049 … 5.481 
             

            Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων 
αγροχημικών προϊόντων    4.260  3.388  3.502  4.409 
 Εντομοκτόνα και απολυμαντικά ... … 535 … 369 … 242 … 154 
 Φυτοφάρμακα ... … 3.725 … 3.019 … 3.260 … 4.255 
             
 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και            
 παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών            
 τυπογραφίας και μαστιχών    21.462  21.974  22.101  22.125 

            Χρώματα και βερνίκια με βάση ακρυλικά σε 
υδατώδες διάλυμα '000L 3.116 8.859 2.984 8.977 2.460 7.681 2.430 8.187 

           
           

 Χρώματα και βερνίκια με βάση πολυεστέρες 
σε μη υδατώδες διάλυμα, τυπογραφικό μελάνι 
και λιθογραφικά προϊόντα  " 2.339 9.279 2.287 9.194 2.160 8.326 2.620 9.231 
 Σπάτουλα, στόκκος, αρμός και άλλα            
 επιχρίσματα ελαιοχρωματιστών τόνος 5.710 2.098 6.490 2.556 13.900 4.931 10.300 3.703 
 Οργανικά διαλυτικά (θίννερ και νεύτης)  " 907 1.225 811 1.247 773 1.163 648 1.004 
             

            Παραγωγή σαπουνιών, απορρυπαντικών, 
προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης    13.510  12.722  15.140  15.925 

            Απορρυπαντικό και μαλακτικό για το 
 πλύσιμο ρούχων τόνος 5.315 5.490 5.247 4.859 5.860 5.945 6.100 6.152 
 Σαπούνι σε ράβδους  " 512 1.187 517 991 440 808 276 523 
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 2006 2007 2008 2009 

Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης  Ποσότητα

Αξία 
(€000's) Ποσότητα

Αξία 
(€000's) Ποσότητα

Αξία 
(€000's) Ποσότητα

Αξία 
(€000's) 

 Σαπούνι υγρό (χεριών και σώματος)   " 340 974 490 1.205 535 1.231 560 1.328 
           
           

 Προϊόντα γενικού καθαρισμού. Καθαριστικά 
προϊόντα για τα πιάτα, αποχωρητήρια και 
τζάμια. Αντισηπτικά και χλωρίνη  " 5.392 5.621 5.680 5.459 7.670 6.958 7.770 7.496 
 Αποσμητικά και αρωματικά  χώρου  " 25 159 24 147 30 197 32 194 

            Στιλβωτικές ουσίες και κρέμες για υποδήματα, 
έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλί κλπ. ... … 79 … 62 … 1 … 232 
             
 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευα-            
 σμάτων καλλωπισμού    3.708  4.545  3.821  3.518 
 Αρώματα και κολόνιες ... … 150 … 111 … 103 … 56 
 Παρασκευάσματα για τη περιποίηση             
 των νυχιών, των χεριών και των ποδιών ... … 68 … 106 … 91 … 60 
 Άλλα παρασκευάσματα ομορφιάς            
 (κρέμες χεριών, προσώπου και σώματος,            
 πούδρα). Αντιηλιακά παρασκευάσματα ... … 1.987 … 2.556 … 2.215 … 2.472 
 Παρασκευάσματα για το λούσιμο των             
 μαλλιών (σιαμπού, μαλακτικά κλπ.) τόνος 390 964 420 988 350 851 246 606 
 Λάκες για τα μαλλιά τόνος 7 60 7 58 5 44 1 12 
 Παρασκευάσματα για τα μαλλιά (εκτός ... … 374 … 666 … 463 … 263 
 από το λούσιμο και λάκες)            
 Ξυριστικά παρασκευάσματα ... … 80 … 50 … 44 … 28 
 Αποσμητικά σώματος και αντιϊδρωτικά τόνος 1 17 0 0 0 0 0 0 
 Παρασκευάσματα για λουτρά ... … 7 … 10 … 10 … 21 
             
 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας    4.297  3.759  4.512  4.113 
 Κόλλες  τόνος 15.060 4.297 14.726 3.759 17.350 4.512 14.550 4.113 
             
 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων 
π.δ.κ.α.    5.438  5.172  4.355  3.921 
 Παρασκευασμένα πρόσθετα για τσιμέντα,            
 κονιάματα ή σκυροδέματα '000L 6.460 2.286 6.900 2.599 3.535 1.414 1.600 725 
 Απομονωτικά ταρατσών '000L 598 2.043 445 1.536 495 1.640 523 1.753 
 Άλλα χημικά προϊόντα  π.δ.κ.α. ... … 1.109 … 1.037 … 1.301 … 1.443 

             
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ            
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 2006 2007 2008 2009 

Είδος 
Μονάδα 
Μέτρησης  Ποσότητα

Αξία 
(€000's) Ποσότητα

Αξία 
(€000's) Ποσότητα

Αξία 
(€000's) Ποσότητα

Αξία 
(€000's) 

           ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ    104.741  106.475  124.599  115.727 
             

            Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων    104.741  106.475  124.599  115.727 
 Φάρμακα για ανθρώπινη χρήση και            
 αποστειρωτικά προϊόντα ... … 104.741 … 106.475 … 124.599 … 115.727 
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2.2 Εισαγωγή και Εξαγωγή Χημικών Προϊόντων 
 
 
Σχεδιάγραμμα 2.1. Εξαγωγές Εγχώριων Βιομηχανικών Προϊόντων το 2010  

 
 

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής έφθασαν το 2010 τα 
€475,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με €393,9 εκατομμύρια το 2009, σημειώνοντας 
αύξηση 20,7%.  Οι σημαντικότερες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που 
εξήχθησαν ήταν κατά σειρά σπουδαιότητας τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα 
και τα ποτά, τα ηλεκτρονικά, τα προϊόντα ανακύκλωσης, τα μηχανήματα και 
εξοπλισμός, τα βασικά μέταλλα και τα χημικά προϊόντα.  Τα χημικά προϊόντα, όπως 
φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα 2.1, αντιστοιχούν στο 2,7% του συνόλου των 
εξαγώμενων βιομηχανικών προϊόντων. 
 
Οι εισαγωγές των χημικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στις κατηγορίες 28-38 
του κώδικα συνδιασμένης ονοματολογίας και παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 
έφθασαν το 2010 τα 547,1 εκατομμύρια ευρώ (8,39% στο σύνολο των εισαγωγών).  
Αντίστοιχα, οι εξαγωγές χημικών προϊόντων το 2010 ήταν 262,6 εκατομμύρια ευρώ 
(23,10 στο σύνολο των εξαγωγών).  Από αυτά, τα 142,7 εκατομμύρια αντιστοιχούν 
σε προϊόντα εγχώριας παραγωγής ενώ τα 119,9 εκατομμύρια σε μη εγχώρια 
παραγόμενα προϊόντα. 
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Πίνακας 2.2: Εισαγωγές και Εξαγωγές Χημικών Προϊόντων για το έτος 2010 
  

Α/Α Κατηγορία Προϊόντων 
Αξία Συνολικών 
Εισαγωγών 

(€000΄s) 

Αξία Συνολικών 
Εξαγωγών 

(€000΄s) 
1. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ 

10.330 395 

2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 48.156 72.265 
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 210.843 168.358 
4. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 15.582 251 
5. ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. 

ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 

42.179 1.764 

6. ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

100.725 4.037 

7. ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΚΕΡΙΑ, 
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

54.607 1.943 

8. ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ 

7.878 393 

9. ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. 
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ 

4.414 2.144 

10. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.562 42 
11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 44.822 10.973 
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Σχεδιάγραμμα 2.2:  Αξία συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών κατά είδος για 

το έτος 2010 
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2.3 Απόβλητα 
 
2.3.1  Στερεά και Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα 
 
Σήμερα στην Κύπρο υπάρχει υποδομή για πλήρη διαχείριση γυαλιού, ελαστικών, 
μηχανελαίων, κλινικών αποβλήτων, ορισμένων διαλυτών, φυτοφαρμάκων, 
φαρμάκων, τηγανελαίων, ζωικών αποβλήτων, διαφόρων οργανικών υλών για 
παραγωγή βιοαερίου κλπ.  Πέραν αυτών έχουν αδειοδοτηθεί εταιρείες οι οποίες 
συλλέγουν και εξάγουν απόβλητα απευθείας σε μονάδες του εξωτερικού. Αυτά είναι 
κυρίως επικίνδυνα απόβλητα (μπαταρίες, λαμπτήρες, εργαστηριακά χημικά κ.α.) για 
τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη υποδομή στην Κύπρο. Συνολικά, μέχρι το 2012,  
έχουν χορηγηθεί 57 Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων για συλλογή/ μεταφορά και 24 για 
επεξεργασία/εξαγωγή αποβλήτων. Μέχρι σήμερα έχουν, επίσης, αδειοδοτηθεί 4 
συλλογικά συστήματα (για απόβλητα συσκευασίας, για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
απόβλητα, για μπαταρίες και για απόβλητα ελαστικά). 
 
Η ποσότητα αποβλήτων που δημιουργήθηκε από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις κατά 
το έτος 2008 ανήλθε στους 1.092 χιλιάδες τόνους. Τα επικίνδυνα απόβλητα 
αποτελούσαν το 0,4% του συνόλου των αποβλήτων που δημιουργήθηκαν.  
 
Πίνακας 2.3: Επεξεργασία αποβλήτων το 2008 
 

Επεξεργασία αποβλήτων τόνοι 
Ανάκτηση 641.000 
Απόρρίψη ή εναπόθεση σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους 

437.000 

Αποτέφρωση 13.000 
 
 
Πίνακας 2.4: Παραγωγή αποβλήτων το 2008 ανά οικονομική δραστηριότητα 
 

Οικονομική Δραστηριότητα τόνοι 
Μεταλλεία και λατομεία 505.000 
Επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών 431.000 
Μεταποιητικές βιομηχανίες 138.000 
Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης 
αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης 

18.000 

 
 
Σημειώνεται ότι στον τομέα των μεταποιητικών βιομηχανιών, η μεγαλύτερη 
συσσώρευση αποβλήτων παρουσιάζεται στους κλάδους παραγωγής τροφίμων και 
μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων. 
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Πίνακας 2.5: Παραγωγή αποβλήτων το 2008 ανά τύπο αποβλήτου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνολικές ποσότητες των επικίνδυνων αποβλήτων είναι κατ’ εκτίμηση.  Οι 
ποσότητες των εξαγωγών επικίνδυνων αποβλήτων προέρχονται από δεδομένα του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από αρχεία αδειοδότησης της 
εξαγωγής επικίνδυνων αποβλήτων.  Ακολουθείται η ονοματολογία της συνθήκης της 
Βασιλείας η οποία καθορίζει 18 ρεύματα επικίνδυνων αποβλήτων με βάση 
συγκεκριμένη ονοματολογία.  Για το 1997 η συνολική ποσότητα επικίνδυνων 
αποβλήτων που παράχθηκαν εκτιμήθηκε γύρω στις 52 χιλιάδες τόνους.  Το 2001 η 
ποσότητα αυτή ανήλθε στις 83.920 τόνους.   
 
Πίνακας 2.6: Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων το 2001 
 

Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων τόνοι 
Παραγωγή και χρήση ρητινών, 
πλαστικών και πλαστικοποιητών ουσιών, 
κολλών και συγκολλητικών ουσιών 

37.500 

Επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών 3.000 
Κλινικά απόβλητα 450 

 
 
Πίνακας 2.7: Εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ανά έτος 
 

Έτος τόνοι 
1997 5.510 
2001 2.480 
2003 2.060 

 
 
Κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009 στην Κύπρο πωλήθηκαν συνολικά περίπου 31.114 
τόνοι μηχανελαίων εκ των οποίων συλλέχθηκαν και υπέστηκαν επεξεργασία οι 
15.906 τόνοι με σκοπό την παραγωγή καυσίμου. Από την ποσότητα μηχανελαίων 
που υπέστηκαν επεξεργασία και μετετράπηκαν σε καύσιμο οι 13.838 τόνοι κάηκαν σε 
κλίβανους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
 
 

Τύπος αποβλήτου τόνοι 
Απορρίμματα ανόργανων ουσιών 884.000 
Λυματολάσπες βυθοκόρησης 61.000 
Μεικτά και χύδην υλικά 32.000 
Απορρίμματα μετάλλων 16.000 
Απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού 14.000 
Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή 
τροφής και προϊόντων 

14.000 
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Πίνακας 2.8: Δημιουργία αποβλήτων κατά τύπο αποβλήτου το 2008 (τόνοι) 
 
 
 

Είδος Αποβλήτου Μέθοδος Επεξεργασίας 
Kώδικας 

Αποβλήτου 
EWC 

Τύπος Αποβλήτου 
Επικίνδυνα Μη Επικίνδυνα Αποτέφρωση Ανάκτηση Διάθεση 

Σύνολο 

1.1  Χρησιμοποιημένοι διαλύτες 10  0  1  2  7  10  
1.2  Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα 1.145  170  0  1.211  104  1.315  
1.3  Χρησιμοποιημένα έλαια 1.296  0  19  1.223  54  1.296  
1.4  Χρησιμοποιημένοι χημικοί καταλύτες 0  0  0  0  0  0  
2  Απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων 77  15  47  13  32  92  

3.1  Χημικά ιζήματα και υπολείμματα 61  29  0  42  48  90 
3.2  Βιομηχανικές λυματολάσπες 144  7.757  0  7.818  83  7.901  

5  Απόβλητα από την υγειονομική 
 περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα 0  0  0  0  0  0  

6  Απορρίμματα μετάλλων 471  15.479  0  15.413  537  15.950  
7.1  Απορρίμματα γυαλιού 0  3.378  0  2.892  486  3.378  
7.2  Απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού 0  14.080  58  11.223  2.799  14.080  
7.3  Απορρίμματα ελαστικού 0  429  0  14  415  429  
7.4  Απορρίμματα πλαστικών ουσιών 0  3.855  0  2.728  1.127  3.855  
7.5  Απορρίμματα ξυλείας 20  12.287  1.119  1.189  9.999  12.307  
7.6  Απορρίμματα υφαντουργίας 0  288  0  0  288  288  
7.7  Απόβλητα που περιέχουν PCB 0  0  0  0  0  0  
8  Απορριπτόμενος εξοπλισμός 13  1.746  0  1.670  89  1.759  

8.1  Απορριπτόμενα οχήματα 0  632  0  518  114  632  

8.41  Απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών 
 και συσσωρευτών (μπαταρίες) 129  14  0  142  1  143  
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9 
 

 Ζωικά και φυτικά υπολείμματα (πλην των
 ζωικών υπολειμμάτων από την 
παρασκευή τροφής και προϊόντων καθώς 
και από κόπρανα, ούρα και κοπριά ζώων) 0  4.082  214  909  2.959  4.082  

9.11  Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή 
 τροφής και προϊόντων  0  14.349  10.621  3.580  148  14.349  

9.3  Κόπρανα, ούρα και κοπριά ζώων 0  9.144  0  3.944  5.200  9.144  
10.1  Οικιακά και παρόμοια απορρίματα 0  13.477  4  2  13.471  13.477  
10.2  Μεικτά και χύδην υλικά 156  31.481  0  1  31.636  31.637  
10.3  Υπολείμματα διαλογών 0  65  0  0  65  65  

11  Κοινές λυματολάσπες (πλην των 
 λυματολασπών βυθοκόρησης) 0  8.867  426  8.380  61  8.867  

11.3  Λυματολάσπες βυθοκόρησης 0  61.200  0  0  61.200  61.200  

12.1+12.2+
12.3+12.5 

 Απορρίμματα ανόργανων ουσιών (πλην 
 των υπολειμμάτων καύσεων, 
μολυσμένων εδαφών και ρυπωδών 
λυματολασπών βυθοκόρησης) 21  884.386  20  578.248  306.139  884.407  

12.4  Υπολείμματα καύσεων 846  0  846  0  0  846  

12.6  Μολυσμένα εδάφη και ρυπώδεις 
 λυματολάσπες βυθοκόρησης 0  0  0  0  0  0  

13  Στερεοποιημένα, σταθεροποιημένα ή 
 υαλοποιημένα απόβλητα 0  0  0  0  0  0  

   ΣΥΝΟΛΟ 4.389  1.087.210  13.375  641.162  437.062  1.091.599  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Περιβαλλοντικά Προβλήματα που προκύπτουν από τη Διαχείριση Χημικών 
Ουσιών 

 
 

Πρόβλημα Μέγεθος του 
Προβλήματος 

Επίπεδο 
Ανησυχίας 

Δυνατότητα 
Ελέγχου του 
Προβλήματος 

Διαθέσιμα Στατιστικά 
Δεδομένα 

Συγκεκριμένα Χημικά που προκαλούν 
ανησυχία 

Χημικές 
Δηλητηριάσεις, 
εγκάυματα 

Εθνικό Μικρό Επαρκή Δεν υπάρχουν σε 
συστηματική βάση, μη 
λειτουργία Εθνικού Κέντρου 
Δημητηριάσεων  

Παραφινέλαια, θιννερ 

Μη δηλωμένες 
εισαγωγές επικίνδυνων 
Χημικών Προϊόντων 

 Μικρό Μεγάλη Επαρκή  

Μη δηλωμένες 
εξαγωγές επικίνδυνων 
Χημικών Προϊόντων 

 Μέτριο Μέτρια Δεν υπάρχουν σε 
συστηματική βάση, απουσία 
μηχανογράφημένου 
συστήματος εξαγωγών 

Χημικά του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
689/2008/ΕΚ 

Επαγγελματική υγεία: 
Γεωργία 

   Δεν υπάρχουν σε 
συστηματική βάση 

 

Επαγγελματική υγεία: 
Βιομηχανία 

   Μόνο για επαγγλματικές 
ασθένειες από αμίαντο 

 

Δημόσια υγεία Εθνικό Υψηλό Μέτρια Επαρκή Συστηματικά υψηλα ποσοστά νικελίου σε 
μεταλλικά αντικείμενα που προορίζονται για 
επαφή με το δέρμα και φθαλικών εστέρων σε 
παιδικά παιχνίδια 

Ατυχήματα με χημικά 
προϊόντα: Βιομηχανία 

  Μεγάλη Επαρκή Οξέα, διαβρωτικά και εύφλεκτα χημικά 
προϊόντα 

Ατυχήματα με χημικά 
προϊόντα: Μεταφορά 

 Μικρό Μεγάλη Δεν υπάρχουν  

Ατμοσφαιρική 
Ρύπανση 

Εθνικό Μεγάλο Μέτρια Επαρκή Οργανικά (Διαλύτες, βενζίνη, διχλωρομεθάνιο) 

Έμμονοι Οργανικοί 
Ρύποι (POPs) 

Εθνικό Μέτριο Μικρή Επαρκή Διοξίνες, πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), εξαχλωροβενζόλιο 
(HCB) 

Ρύπανση 
Υδάτινων Πόρων 

Τοπικό Μικρό Μεγάλη Δεν υπάρχουν σε 
συστηματική βάση  

Φυτοφάρμακα, οργανικά σύμπλοκα βαρέων 
μετάλλων, διαλύτες 
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Πρόβλημα Μέγεθος του 
Προβλήματος 

Επίπεδο 
Ανησυχίας 

Δυνατότητα 
Ελέγχου του 
Προβλήματος 

Διαθέσιμα Στατιστικά 
Δεδομένα 

Συγκεκριμένα Χημικά που προκαλούν 
ανησυχία 

Ρύπανση 
Επιφανειακών Υδάτων 

Τοπικό Μικρό Μεγάλη »» Φυτοφάρμακα, οργανικά σύμπλοκα βαρέων 
μετάλλων, διαλύτες 

Ρύπανση Πόσιμων 
Υδάτων 

Τοπικό Μικρό Μέτρια »» Φυτοφάρμακα, οργανικά σύμπλοκα βαρέων 
μετάλλων, διαλύτες 

Ρύπανση Εδάφους Τοπικό Μικρό Μέτρια »» Φυτοφάρμακα, οργανικά σύμπλοκα βαρέων 
μετάλλων, διαλύτες 

Επεξεργασία / 
Απόρριψη 
Επικίνδυνων 
Αποβλήτων 

Εθνικό Μέτριο Μικρή Δεν υπάρχουν σε 
συστηματική βάση  

Φυτοφάρμακα 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός με βαρέα μέταλλα 

Αποθήκευση / 
Απόρριψη 
Πεπαλαιωμένων 
Χημικών  

Εθνικό Μέτριο Μικρή »» Φυτοφάρμακα 

Υπολείμματα στα 
Τρόφιμα 

Εθνικό Μεγάλο Μεγάλη Επαρκή Φυτοφάρμακα, οργανικά σύμπλοκα βαρέων 
μετάλλων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Υφιστάμενη Νομοθεσία σχετικά με τη Διαχείριση των Χημικών Ουσιών 
 
 
4.1 Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Χημικών Ουσιών  
 
Πίνακας 4.1:  Νομοθεσία και αρμόδιες αρχές  
 
Σημείωση: Στον Πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι νομοθεσίες που αφορούν τρόφιμα και φάρμακα 
 
Α/Α Νομοθεσία Κατηγορία χημικών 

προϊόντων Σκοπός της Νομοθεσίας 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
1.  Οι περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 

2010 
Ν. 78(Ι)/2010 

Επικίνδυνες ουσίες Καθορισμός επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων με βάση τις εγγενείς τους ιδιότητες. 
Διορισμός Επιθεωρητών και εξουσίες τους. Αδικήματα και ποινές.  Καθορισμός 
αρμόδιας αρχής για τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH), 
1272/2008/EK (CLP), 689/2008/EK, 440/2008/EK, 1102/2008/ΕΚ (άρθρο 1).  
Εγκαθίδρυση Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών.  

2.  Οι περί Χημικών Ουσιών 
(Ταξινόμηση, Συσκευασία και 
Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και 
Μειγμάτων) Κανονισμοί του 2010  
Κ.Δ.Π. 324/2010 
Κ.Δ.Π. 457/2010 

Επικίνδυνες ουσίες και 
μείγματα 

Αρχές ταξινόμησης επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων με βάση τις εγγενείς τους 
ιδιότητες.  Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/45/ΕΚ για την ταξινόμιση 
επικίνδυνων μειγμάτων.  
Υποχρέωση για κατάλληλη συσκευασία και σήμανση κάθε  επικίνδυνης ουσίας και 
μείγματος που διατίθεται στην αγορά.   
Καθορισμός των αρχών εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το 
περιβάλλον από τις ουσίες που κοινοποιούνται.  
Έλεγχος για την εφαρμογή των αρχών της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής. 

3.  Ευρωπαϊκός Κανονισμός με 
αρ.1907/2006/ΕΚ για την 
καταχώρηση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς 
των χημικών προϊόντων (REACH) και 
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων 
(ECHA). 
 
Γνωστοποίηση αρμόδιας αρχής   
Κ.Δ.Π. 277/2007 

Χημικές ουσίες Τέθηκε σε ισχύ την 1.6.2007 και θέτει υποχρεώσεις για την καταχώριση, 
αδειοδότηση και χρήση χημικών ουσιών και για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας.  
Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).   
Τροποποιείται η Οδηγία 1999/45/ΕΚ για την ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία 
των επικίνδυνων παρασκευασμάτων.  Καταργούνται οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί με 
αρ. 793/93/ΕΚ και αρ. 1488/94/ΕΚ με τους οποίους καθορίζονται οι αρχές 
αξιολόγησης και ο έλεγχος των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από 
τις υπάρχουσες ουσίες.  Καταργούνται οι Οδηγίες 76/769/ΕΚ, 91/155/ΕΚ, 93/67/ΕΚ, 
93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. 
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4.  Ευρωπαϊκός Κανονισμός με 
αρ.1272/2008/ΕΚ για την ταξινόμιση, 
επισήμανση και συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων (CLP).  
 

Επικίνδυνες χημικές 
ουσίες και μείγματα 

Τέθηκε σε ισχύ στις 16.12.2008 και θέτει υποχρεώσεις για την ταξινόμιση, 
επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων 
παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζονται στο Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα 
Ταξινόμισης και Επισήμανσης (GHS).  Θέτει υποχρεώσεις για κοινοποίηση στον 
ECHA των στοιχείων ταξινόμισης και επισήμανσης των ουσιών που διατίθενται 
στην Ευρωπαϊκή αγορά  Καταργεί τις Οδηγίες 67/548/ΕΚ και 1999/45/ΕΚ και 
τροποποιεί τον Κανονισμό REACH. 

5.  Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ 
440/2008 /ΕΚ για καθορισμό των 
μεθόδων δοκιμής κατ’εφαρμογή του 
Κανονισμού REACH 

Χημικές ουσίες Τέθηκε σε εφαρμογή στις 30.5.2008 και με αυτόν θεσπίζονται μέθοδοι δοκιμής σε 
κοινοτικό επίπεδο για την άντληση πληροφοριών σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες 
των ουσιών.  Στοχεύει επίσης  στην αντικατάσταση,στη μείωση και τον εξευγενισμό 
των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. 

6.  Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 
689/2008/ΕΚ για τις εισαγωγές και 
εξαγωγές επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων. 
 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 
649/2012/ΕΚ για τις εισαγωγές και 
εξαγωγές επικίνδυνων χημικών 
προϊόντων. 
 

Επικίνδυνα βιομηχανικά 
χημικά προϊόντα και 
επικίνδυνα προϊόντα 
φυτοπροστασίας 
(φυτοφάρμακα, 
βιοκτόνα, απολυμαντικά, 
εντομοκτόνα, 
παρασιτοκτόνα) 

Συντονισμός των διαδικασιών για εφαρμογή της Σύμβασης του Ρότερνταμ 
(Σύμβαση ΡIC) από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  Εισάγονται πρόνοιες και 
διαδικασίες για:  
(α) γνωστοποίηση εξαγωγής σε μέρη της Σύμβασης και άλλες χώρες, 
(β) γνωστοποίηση των χημικών προϊόντων που υπόκεινται σε απαγόρευση ή 

αυστηρούς περιορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Γραμματεία 
της Σύμβασης,  

(γ) απαντήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για μελλοντική εισαγωγή 
χημικών προϊόντων που καλύπτονται από τη Σύμβαση,  

(δ) υποχρεώσεις συσκευασίας και σήμανσης για τα εξαγόμενα από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα χημικά προϊόντα. 

Στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού περιλαμβάνονται επιπλέον χημικές ουσίες και 
μείγματα από αυτά που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση, για τα οποία ισχύουν 
περιορισμοί στην εισαγωγή και χρήση. 
Από την 1.3.2014 ο Κανονισμός 649/2012/ΕΚ αντικαθιστά τον Κανονισμό 
689/2008/ΕΚ και την ευθύνη συντονισμου και εφαρμογής του αναλαμβάνει ο ECHA.  

7.  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις 
του Κανονισμού REACH) Κανονισμοί 
του 2010  
Κ.Δ.Π. 331/2010 

Εισαγωγή, παραγωγή, 
περιορισμοί, 
αδειοδότηση και Δελτία 
Δεδομένων Ασφαλείας 
χημικών ουσιών   

Καθορισμός διοικητικών και ποινικών προστίμων και ποινών φυλάκισης 

8.  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις 
του Κανονισμού ΕΚ/689/2008) 
Κανονισμοί του 2010  
Κ.Δ.Π. 332/2010 

Επικίνδυνες ουσίες και 
μείγματα (εισαγωγή - 
εξαγωγή) 

Καθορισμός διοικητικών και ποινικών προστίμων και ποινών φυλάκισης 
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9.  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις 
του Κανονισμού ΕΚ/1272/2008) 
Κανονισμοί του 2010  
Κ.Δ.Π. 333/2010 

Επικίνδυνες ουσίες και 
μείγματα 

Καθορισμός διοικητικών και ποινικών προστίμων και ποινών φυλάκισης 

10.  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις 
του Άρθρου 1 του Κανονισμού 
1102/2008/ΕΚ) Κανονισμοί του 2010 
Κ.Δ.Π. 334/2010 

Μεταλλικός υδράργυρος Καθορισμός διοικητικών και ποινικών προστίμων και ποινών φυλάκισης 

11.  Οι περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ 
περί της διαδικασίας Συναίνεσης μετά 
από ενημέρωση για Ορισμένα 
Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και 
Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο 
Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικοί) Νόμοι 
του 2004 έως 2010 
Ν. 20(Ι)/2004 
N. 24(III)/2008 
Ν. 16(ΙΙΙ)/2010 

Επικίνδυνα βιομηχανικά 
χημικά προϊόντα και 
επικίνδυνα προϊόντα 
φυτοπροστασίας 
(φυτοφάρμακα, 
βιοκτόνα) 

Νόμος που κυρώνει τη Σύμβαση του Ρότερνταμ (Σύμβαση PIC) με την οποία 
εισάγονται πρόνοιες και διαδικασίες για:  
(α) γνωστοποίηση εξαγωγής σε μέρη και άλλες χώρες, 
(β) γνωστοποίηση χημικών προϊόντων που υπόκεινται σε απαγόρευση ή 

αυστηρούς περιορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Γραμματεία 
της Σύμβασης,  

(γ) απαντήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για μελλοντική εισαγωγή 
χημικών προϊόντων που έχουν υπαχθεί στη Σύμβαση,  

(δ) υποχρεώσεις συσκευασίας και σήμανσης για τα εξαγόμενα από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα χημικά προϊόντα. 

12.  Οι περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης 
για τους Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 
έως 2010 
N. 42(III)/2004 
Ν. 17(ΙΙΙ)/2010 

Έμμονοι Οργανικοί 
Ρύποι 

Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης με την οποία τίθενται απαγορεύσεις ή 
περιορισμοί στην παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση καθορισμένων ουσιών 
που είναι POPs. Αποθέματα που περιέχουν τα καθορισμένα POPs διατίθενται ως 
απόβλητα και τα απόβλητα που περιέχουν POPs διατίθενται ή ανακτώνται με 
καθορισμένες διαδικασίες. Απογραφή εκπομπών καθορισμένων POPs και Σχέδιο 
Δράσης για ελαχιστοποίηση των εκπομπών.   

13.  Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 
850/2004/ΕΚ για τους Έμμονους 
Οργανικούς Ρύπους  

Έμμονοι Οργανικοί 
Ρύποι  

Συντονισμός για εκπλήρωση των υποχρεώσεων για εφαρμογή της Σύμβασης της 
Στοκχόλμης και του Πρωτοκόλλου του Άαρχους για τα POPs. Απαγόρευση ή 
περιορισμός παραγωγής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης καθορισμένων ουσιών 
που χαρακτηρίζονται ως POPs, όπως aldrin, endrin, DDT, PCBs, διοξίνες και 
φουράνια.  Αποθέματα που περιέχουν τα καθορισμένα POPs διατίθενται ως 
απόβλητα και τα απόβλητα που περιέχουν POPs διατίθενται ή ανακτώνται με 
καθορισμένες διαδικασίες. Απογραφή εκπομπών καθορισμένων POPs και Σχέδιο 
Δράσης για ελαχιστοποίηση των εκπομπών. 
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14.  H περί Ορισμού Αρμόδιων Αρχών για 
την Εφαρμογή στην Κυπριακή 
Δημοκρατία των Προνοιών του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τους 
Έμμονους Οργανικούς Ρύπους 
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 
του 2005  
Αρ. Απόφασης 62.132 της 9.6.2005 

Έμμονοι Οργανικοί 
Ρύποι 
 

Ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 850/2004, εκτός από τη διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν 
έμμονους οργανικούς ρύπους, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν έμμονους 
οργανικούς ρύπους ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

15.  Το περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Μέθοδοι Αξιολόγησης των Κινδύνων 
Παρασκευάσματος για την Υγεία και 
για το Περιβάλλον και Ειδικές 
Διατάξεις σχετικά με τη Σήμανση 
Ορισμένων Παρασκευασμάτων) 
Διάταγμα του 2006.  
Κ.Δ.Π. 122/2006 

Επικίνδυνα μείγματα Αντικαθίστανται ορισμένοι πίνακες για την ταξινόμηση των μειγμάτων και 
καθορίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά με τη σήμανση ορισμένων μειγμάτων.  
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/8/ΕΚ (τροποποίητική της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ).  

16.  Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Χρήση 
Βουλγαρικής και Ρουμανικής 
Γλώσσας) Διάταγμα του 2007  
Κ.Δ.Π. 204/2007 

Χημικές Ουσίες και 
Μείγματα 

Εισάγεται η χρήση της Βουλγαρικής και Ρουμανικής γλώσσας στους περί Χημικών 
Ουσιών Κανονισμούς 

17.  Η περί Επικινδύνων Ουσιών 
(Ταξινόμηση, Συσκευασία και 
Σήμανση Επικινδύνων Ουσιών και 
Παρασκευασμάτων - Ορισμός 
Υπηρεσιών Συλλογής Πληροφοριών 
για Επικίνδυνα Παρασκευάσματα) 
Γνωστοποίηση του 2004  
Κ.Δ.Π. 686/2004 

Επικίνδυνα μείγματα Ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη συγκέντρωση πληροφοριών: 
(α) για επικίνδυνα μείγματα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και 
(β) για επικίνδυνα μείγματα που χαρακτηρίζονται ως γεωργικά φάρμακα ή βιοκτόνα 
το Τμήμα Γεωργίας. 

18.  Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Ορισμός Υπηρεσίας για 
Συγκέντρωση Πληροφοριών για 
Παρασκευάσματα - Κέντρο 
Δηλητηριάσεων) Γνωστοποίηση του 
2008  
A.Δ.Π. 449/2008 

Επικίνδυνα μείγματα Ορίζεται το Κέντρο Δηλητηριάσεων ως υπηρεσία για τη συγκέντρωση πληροφοριών 
για επικίνδυνα μείγματα 
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19.  Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και 
Επικινδύνων Ουσιών εις Εργοστάσια 
Κανονισμοί του 1973 έως 2012 
Κ.Δ.Π. 311/73 
Κ.Δ.Π. 166/81 
Κ.Δ.Π. 41/86 
Κ.Δ.Π. 294/2007 
Κ.Δ.Π. 69/2012 

Επικίνδυνες ουσίες Καθορίζονται σε πίνακες οι μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις έκθεσης 
εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες, τα προστατευτικά μέτρα που απαιτείται να 
λαμβάνονται κατά την έκθεση τους σε κάθε ουσία καθώς και οι ουσίες πριν από τη 
χρήση των οποίων απαιτείται ειδοποίηση προς τον Αρχιεπιθεωρητή.  

20.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) 
Κανονισμοί του 2001 και 2004. 
Κ.Δ.Π. 153/2001 
Κ.Δ.Π. 493/2004 

Καρκινογόνες και 
μεταλλαξιογόνες ουσίες 

Η προστασία προσώπων στην εργασία από κινδύνους για την ασφάλεια και την 
υγεία τους από καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες που υπάρχουν 
στο χώρο εργασίας.  Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο 
σε τέτοιους παράγοντες, ο εργοδότης πρέπει να έχει στην κατοχή του γραπτή 
αξιολόγηση των κινδύνων και πρέπει να αποφεύγει τη χρήση καρκινογόνων ή 
μεταλλαξιογόνων παραγόντων. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό η έκθεση στους 
παράγοντες αυτούς πρέπει να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικά 
εφικτό.  Ο εργοδότης ενημερώνει και εκπαιδεύει τους εργοδοτούμενους του. Επίσης 
διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοι τυγχάνουν της αναγκαίας ιατρικής 
παρακολούθησης της υγείας τους και διατηρεί αρχείο με κατάλογο των εκτιθέμενων 
εργοδοτουμένων και τους ατομικούς ιατρικούς φακέλους. 

21.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμοί του 2001 έως 2012 
Κ.Δ.Π. 268/2001 
Κ.Δ.Π. 55/2004 
Κ.Δ.Π. 295/2007 
Κ.Δ.Π. 70/2012 

Χημικοί παράγοντες 
(στοιχείο ή ένωση, 
ελεύθερο ή σε 
πρόσμειξη) στους 
χώρους εργασίας 

Η προστασία προσώπων στην εργασία από κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια τους από χημικούς παράγοντες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας. 
Υποχρέωση εργοδότη για αξιολόγηση του κινδύνου από επιβλαβείς χημικούς 
παράγοντες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, λήψη προληπτικών μέτρων για 
εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου, ρυθμίσεις για αντιμετώπιση ατυχημάτων, 
συμβάντων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Παράρτημα με καθορισμένες 
οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για συγκεκριμένους χημικούς παράγοντες. 
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22.  Ο περί της Σύμβασης του Ελσίνκι 
σχετικά με τις διασυνοριακές 
επιπτώσεις των βιομηχανικών 
ατυχημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 
2004.  
Ν. 32(ΙΙΙ)/2004 

Επικίνδυνες Ουσίες  Σκοπός της νομοθεσίας είναι η πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας 
σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και ο περιορισμός των συνεπειών τους στον 
άνθρωπο και στο περιβάλλον. 
Εφαρμόζονται στις μονάδες όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες 
ή μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών. Για την 
εφαρμογή των Κανονισμών προβλέπονται δύο επίπεδα ορίων (κάτω και άνω όριο). 
Πάνω από το κάτω όριο εφαρμόζονται ορισμένες βασικές διατάξεις για πρόληψη 
των κινδύνων ενώ πάνω από το άνω όριο εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις, 
ακολουθώντας έτσι την αρχή «μεγαλύτερος κίνδυνος, αυστηρότερα μέτρα». 
Για τις μονάδες που υπερβαίνουν το άνω όριο πρέπει να ετοιμάζεται έκθεση 
ασφάλειας στην οποία να καταδεικνύεται ότι έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι 
ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την 
πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών τους.  

23.  Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες 
Κανονισμοί του 2001 έως 2006 και 
γνωστοποίηση του 2002. 
Κ.Δ.Π. 507/2001 
Κ.Δ.Π. 211/2002 
Κ.Δ.Π. 49/2006 

Επικίνδυνες Ουσίες Σκοπός της νομοθεσίας είναι η πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας 
σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και ο περιορισμός των συνεπειών τους στον 
άνθρωπο και στο περιβάλλον. 
Εφαρμόζονται στις μονάδες όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες 
ή μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών. Για την 
εφαρμογή των Κανονισμών προβλέπονται δύο επίπεδα ορίων (κάτω και άνω όριο). 
Πάνω από το κάτω όριο εφαρμόζονται ορισμένες βασικές διατάξεις για πρόληψη 
των κινδύνων ενώ πάνω από το άνω όριο εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις, 
ακολουθώντας έτσι την αρχή «μεγαλύτερος κίνδυνος, αυστηρότερα μέτρα». 

24.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως 
2009 
Ν. 187(Ι)/2002 
Ν. 85(Ι)/2007 
Ν. 10(Ι)/2008 
Ν. 79(Ι)/2009 

Επικίνδυνοι αέριοι ρύποι 
που εκπέμπονται από 
αδειοδοτούμενες 
εγκαταστάσεις 

Πρόληψη, μείωση και έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από 
βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων 
θεωρούνται αδειοδοτούμενες και πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αερίων 
αποβλήτων. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κάτω από συγκεκριμένους όρους λειτουργίας.  Δυνάμει του πιο πάνω 
Νόμου, εκδόθηκαν Κανονισμοί που στόχο έχουν την πρόληψη, τον έλεγχο και τη 
μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, π.χ. 
μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, εγκαταστάσεις καύσης χρησιμοποιούμενων 
ορυκτελαίων, εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων, επικίνδυνων αποβλήτων 
και αστικών αποβλήτων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διάθεσης βενζίνης, 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες οργανικών διαλυτών, κ.ά.  
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25.  Οι περί Περιορισμού των Εκπομπών 
Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που 
Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών 
Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, 
Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας 
Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα 
Βαφής Νόμοι του 2006 έως 2011  
Ν. 35(Ι)/2006 
Ν. 54(Ι)/2007 
Ν. 50(Ι)/2010 
Ν. 183(Ι)/2011 

Πτητικές Οργανικές 
Ενώσεις 

Με βάση τις πρόνοιες των Νόμων οι παραγωγοί ορισμένων προϊόντων (χρώματα, 
βερνίκια και προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων) υποχρεούνται να μη διαθέτουν στην 
αγορά προϊόντα εκτός εάν αυτά τηρούν συγκεκριμένες οριακές τιμές μέγιστης 
περιεκτικότητας σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις. Επίσης, οι παραγωγοί 
υποχρεούνται να αναγράφουν επί της συσκευασίας των προϊόντων πριν αυτά 
διατεθούν στην αγορά: 
(α) την υποκατηγορία του προϊόντος και την αντίστοιχη οριακή τιμή μέγιστης 
περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις σε g/l, και 
(β) τη μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις την οποία έχει το 
έτοιμο για χρήση προϊόν. 

26.  Οι περί της Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμοι του 2002 
έως 2010 
Ν. 188(Ι)/2002 
Ν. 53(Ι)/2004 
Ν. 77(Ι)/2010 

Ορισμένοι 
ατμοσφαιρικοί ρύποι 

Ο καθορισμός στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, εκτίμηση της 
ποιότητας του αέρα και διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα όπου 
αυτή είναι καλή και βελτίωση της στις άλλες περιπτώσεις με τη λήψη καταλλήλων 
μέτρων. Διορισμός Επιθεωρητών και τα καθήκοντα τους. Πρόνοια για έκδοση 
Κανονισμών. 
Δυνάμει του πιο πάνω Νόμου, εκδόθηκαν Κανονισμοί που καθορίζουν τα όρια 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο για συγκεκριμένους ρύπους, καθώς 
και τις μεθόδους μέτρησης τους. 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων  και Περιβάλλοντος - Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 
27.  Οι περί Αλιείας Κανονισμοί του 1990 

έως 2009 
Κ.Δ.Π. 273/1990 
Κ.Δ.Π. 145/1991 
Κ.Δ.Π. 94/1994 
Κ.Δ.Π. 194/2000 
Κ.Δ.Π. 453/2004 
Κ.Δ.Π. 354/2005 
Κ.Δ.Π. 284/2007 
Κ.Δ.Π. 32/2009 
 
 
 
 
 
 

Οργανικά απόβλητα και 
απόβλητα βαρέων 
μετάλλων  

Θέτει όρια για την απόρριψη οργανικών αποβλήτων, συγκεκριμένων βαρέων 
μετάλλων και ορυκτελαίων.  Καθορίζουν τους όρους για την έκδοση Άδειας Αλιείας, 
τις σημάνσεις αλιευτικών σκαφών, το είδος των αλιευτικών εργαλείων και τη 
λειτουργία ιχθυοτροφείων.   
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Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Τμήμα Περιβάλλοντος 
28.   Οι περί Αποβλητων Νόμοι του 2011 

και 2012 
Ν. 185(Ι)/2011 
Ν. 6(Ι)/2012 
 

Στερεά και Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

Προνοούν για τον έλεγχο και τη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων.  
Για όλα τα απόβλητα αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος εκτός από τα δημοτικά απόβλητα (οικιακά, κήπων, 
κατεδαφίσεων κ.ά.).  Πρόνοια για έκδοση Κανονισμών, για ρύθμιση της διαχείρισης 
συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, της αδειοδότησης και λειτουργίας 
εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων θεμάτων.  
Υποχρέωση κατόχου αποβλήτου να το παραδώσει σε αδειοδοτούμενη εγκατάσταση 
ή να το διαχειριστεί ο ίδιος αφού πρώτα εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων. 
Κάθε επιχείρηση ή εγκατάσταση που ασχολείται με τη συλλογή, μεταφορά, 
αξιοποίηση ή διάθεση αποβλήτων απαιτείται να εξασφαλίσει άδεια. 
Υποχρέωση των εγκαταστάσεων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων για 
εξασφάλιση άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων πριν την έναρξη 
λειτουργίας τους. 
Υποχρέωση κατόχου άδειας για αποκατάσταση του χώρου και του περιβάλλοντος 
μετά τον τερματισμό λειτουργίας της εγκατάστασης. 
Εφαρμογή των αρχών «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της «ευθύνης του παραγωγού» 
των αποβλήτων. 

29.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών και του Εδάφους Νόμοι του 
2002 έως 2009 
Ν. 106(Ι)/2002 
Ν. 160(Ι)2005 
Ν. 76(Ι)/2006 
Ν. 22(Ι)/2007 
Ν. 11(Ι)/2008 
Ν. 53(Ι)/2008 
Ν. 68(Ι)/2009 
Ν. 78(Ι)/2009 

Οποιαδήποτε ουσία η 
οποία ρυπαίνει ή τείνει 
να ρυπαίνει τα νερά και 
το έδαφος 

Μείωση ή εξάλειψη και έλεγχος της ρύπανσης των νερών και του εδάφους με 
σκοπό την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του πληθυσμού. 
Διατήρηση της ποιότητας των νερών της Κύπρου και μέτρα προστασίας τους από 
τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, από αστικά λύματα, από βιομηχανικά 
απόβλητα και από τη διαχείριση αποβλήτων. Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας 
απόρριψης αποβλήτων από εγκαταστάσεις που απορρίπτουν απόβλητα στα νερά ή 
στο έδαφος, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. Εφαρμογή για ορισμένες εγκαταστάσεις των  περί Ολοκληρωμένης 
Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμων του 2003 έως 2008.   

30.  Οι περί ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Πρότυπα Ποιότητας 
Περιβάλλοντος στον Τομέα της 
Πολιτικής των Υδάτων) Κανονισμοί 
του 2010  
Κ.Δ.Π. 484/2010 

Ουσίες Προτεραιότητας 
σε επιφανειακά ύδατα 

Εναρμόνιση με την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ) για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και τη 
θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων (Οδηγία 2008/105/ΕΚ) με δύο Κανονισμούς και ένα Διάταγμα. Οι 
Κανονισμοί ορίζουν, μεταξύ άλλων, τον Κατάλογο εκπομπών, απορρίψεων και 
διαρροών Ουσιών Προτεραιότητας στα επιφανεικά νερά. 
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31.  Οι περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης 
και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμοι του 
2003 έως 2008 
Ν. 56(Ι)/2003 
Ν. 15(Ι)/2006 
Ν.12(Ι)/2008 

Ρύποι που προέρχονται 
από εγκαταστάσεις 

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης που προκαλούν ορισμένες 
κατηγορίες ρυπογόνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με στόχο την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο του. Υποχρέωση 
εξασφάλισης άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων και άδειας απόρριψης 
αποβλήτων από τις πιο πάνω εγκαταστάσεις. Χορήγηση των αδειών μόνο εάν 
εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα αντιρρυπαντικά μέσα (βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές) ώστε να μην προκαλείται σημαντική ρύπανση του 
περιβάλλοντος ως σύνολο (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος), καθώς και μέτρα 
διαχείρισης των αποβλήτων,  μέτρα ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και 
της ενέργειας και μέτρα πρόληψης των ατυχημάτων.    

32.  Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για 
την προστασία της στοιβάδας του 
Όζοντος και του Πρωτοκόλλου του 
Μοντρεάλ για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στοιβάδα του 
Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 
Ν. 16(Ι)/2011 
 
Οι περί ουσιών που καταστρέφουν τη 
Στοιβάδα του Όζοντος (Υποχρεώσεις 
αναφορικά με τις ελεγχόμενες ουίσες 
και προιοντα) Κανονισμοί του 2011 
Κ.Δ.Π. 66/2011 
 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 
1005/2009 για τις Ουσίες που 
Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του 
Όζοντος.  
 
Οι περί ουσιών που καταστρέφουν τη 
Στοιβάδα του Όζοντος (Εκτέλεση 
σχετικής εργασίας) Κανονισμοί του 
2011 
Κ.Δ.Π. 67/2011 
 

Ουσίες που 
καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος 
(ODS), όπως 
χλωροφθοράνθρακες 
υδροχλωροφθοραν-
θρακες, υδροβρωμο-
φθοράνθρακες και 
αλογονιδίων 

Σκοπός είναι η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ αναφορικά με τις ουσίες 
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.  Απαγορεύσεις στη διάθεση και χρήση 
ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του Όζοντος (Ozone Depleting Substances-
ODS) και προϊόντων που τις περιέχουν (υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις), αυστηρές 
απαιτήσεις για ανάκτηση ODS από προϊόντα και εξοπλισμό, έλεγχοι στη χρήση 
υδροχλωροφθορανθράκων και χρονοδιάγραμμα διάθεσης και τερματισμού της 
παραγωγής τους.    
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33.  Ο περί εκπομπών ορισμένων φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου (Συκράτηση, 
Πρόληψη, Μείωση) Νόμος του 2010 
Ν. 23(Ι)/2010 
 
Οι περί εκπομπών ορισμένων 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 
(Πιστοποίηση προσωπικού και 
επιχειρήσεων που ασχολείται με 
συστήματα Πυροπροστασίας) Κανονισμοί 
του 2010 
Κ.Δ.Π. 132/2010 
 
Οι περί εκπομπών ορισμένων 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 
(Πιστοποίηση προσωπικού και 
επιχειρήσεων που ασχολείται με σταθερό 
εξοπλισμό ψύξης) Κανονισμοί του 2010 
Κ.Δ.Π. 133/2010 
 
Οι περί εκπομπών ορισμένων 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 
(Πιστοποίηση προσωπικού και 
επιχειρήσεων που ασχολείται με ανάκτηση 
φθοριούχων αερίων από εξοπλισμό ψηλής 
τάσης) Κανονισμοί του 2010 
Κ.Δ.Π. 134/2010 
 
 
Οι περί εκπομπών ορισμένων 
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 
(Πιστοποίηση προσωπικού και 
επιχειρήσεων που ασχολείται με ανάκτηση 
διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου) Κανονισμοί του 2010 
Κ.Δ.Π. 133/2010 
 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 842/2006 
για ορισμένα αέρια του θερμοκηπίου 
 

Φθοριούχα άερια του 
θερμοκηπίου όπως οι 
υδροφθοράνθρακες 
(HFC), 
οι υπερφθοράνθρακες 
(PFC) και το 
εξαφθοριούχο θείο (SF6) 

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η συγκράτηση, η πρόληψη και η συνακόλουθη 
μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο 
πρωτόκολλο του Κιότο. 
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34.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων 
Ουσιών) Κανονισμοί του 2002 
Κ.Δ.Π. 504/2002 

Χλωριωμένες οργανικές 
ενώσεις 

Καθορίζουν γενικές διατάξεις για οριακές τιμές απόρριψης και ποιοτικούς στόχους 
για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που υπάγονται στον Κατάλογο Ι του 
Παραρτήματος της Οδηγίας 76/464/ΕΚ.  Επίσης καθορίζουν πρότυπες μεθόδους 
προσδιορισμού αυτών των επικίνδυνων ουσιών.    

35.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Απόρριψη 
Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί 
του 2002  
Κ.Δ.Π. 507/2002 

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο Καθορίζουν τις οριακές τιμές απόρριψης, τις πρότυπες μεθόδους προσδιορισμού 
και τη διαδικασία επιτήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται για το 
εξαχλωροκυκλοεξάνιο.  

36.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων 
Ουσιών σε Υπόγεια Νερά) Κανονισμοί 
του 2002  
Κ.Δ.Π. 508/2002 

Μέταλλα και 
οργανοαλογονούχες, 
φωσφορικές, κυανιούχες 
και νιτρώδεις ενώσεις 

Απαγορεύουν την απόρριψη σε υπόγεια νερά ουσιών που ανήκουν σε οικογένειες ή 
ομάδες ουσιών (α) με μεγάλη τοξικότητα και βιοσυσσωρευτικότητα, όπως 
οργανοαλογονούχες, ενώσεις υδραργύρου και καδμίου, και (β) που θα μπορούσαν 
να έχουν επιβλαβές αποτέλεσμα στα υπόγεια ύδατα, όπως ορισμένα μέταλλα, 
βιοκτόνα και νιτρώδεις ενώσεις.  Επίσης καθορίζουν τις περιπτώσεις εκείνες για τις 
οποίες εκδίδεται άδεια απόρριψης.   

37.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Απόρριψη Καδμίου)   
Κανονισμοί του 2002  
Κ.Δ.Π. 509/2002 

Μεταλλικό κάδμιο και 
ενώσεις καδμίου 

Καθορίζουν, ανάλογα με το βιομηχανικό κλάδο, τις οριακές τιμές απόρριψης 
καδμίου, τις διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου καθώς και τις πρότυπες μεθόδους 
προσδιορισμού του καδμίου στα απόβλητα. 

38.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από 
το Βιομηχανικό Τομέα της 
Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων 
Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμοί του 
2002  
Κ.Δ.Π. 510/2002 

Μεταλλικός υδράργυρος 
και ενώσεις υδραργύρου 

Καθορίζονται οι οριακές τιμές απόρριψης, μέθοδοι για την τήρηση αυτών των τιμών 
και η διαδικασία επιτήρησης και ελέγχου των αποβλήτων υδραργύρου.  Επίσης 
καθορίζεται η πρότυπη μέθοδος μέτρησης της περιεκτικότητας των αποβλήτων σε 
υδράργυρο. 

39.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από 
Τομείς εκτός του Βιομηχανικού Τομέα 
της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων 
Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμοί του 
2002  
Κ.Δ.Π. 511/2002 

Μεταλλικός υδράργυρος 
και ενώσεις υδραργύρου 

Καθορίζουν, ανάλογα με το βιομηχανικό κλάδο, τις οριακές τιμές απόρριψης 
υδραργύρου, τις διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου καθώς και τις πρότυπες 
μεθόδους προσδιορισμού του υδραργύρου στα απόβλητα. 
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40.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 
2002  
Κ.Δ.Π. 513/2002 

Μέταλλα και 
οργανοαλογονούχες, 
φωσφορικές, κυανιούχες 
και νιτρώδεις ενώσεις 

Απαγορεύουν την απόρριψη στα εσωτερικά και παράκτια επιφανειακά νερά 
συγκεκριμένων ουσιών και οικογενειών ουσιών σύμφωνα με την Οδηγία 76/464/ΕΚ 
«περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που 
εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της κοινότητας». 

41.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας 
Γλυκών Νερών για Ψάρια)  
Κ.Δ.Π. 514/2002 

Μέταλλα, βιοκτόνα και οι 
ενώσεις τους, 
οργανοπυριτικές ουσίες, 
φωσφωρικές ανόργανες 
ενώσεις, αμμωνία, 
νιτρώδη, ορυκτέλαια και 
υδρογονάνθρακες 

Σκοπός των κανονισμών είναι η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας των 
λυμναζόντων ή ρεόντων γλυκών νερών μέσα στα οποία αναπτύσονται ή θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες ποικιλές ψαριών.   

42.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Πρόληψη και Μείωση της 
Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) 
Κανονισμοί του 2002  
Κ.Δ.Π. 515/2002 

Αμίαντος Ορίζονται υποχρεώσεις σχετικά με τις διαδικασίες μεταφοράς και τελικής διάθεσης 
των υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

43.  Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια 
και Πολυχλωροτριφαινύλια 
(PCB/PCT)) Κανονισμοί του 2002 
Κ.Δ.Π. 636/2002 

Πολυχλωροδιφαινύλια 
και 
Πολυχλωροτριφαινύλια 
(PCBs/PCTs) που 
περιέχονται σε 
ηλεκτρικό εξοπλισμό 

Υποχρέωση του κατόχου χρησιμοποιημένων PCBs και συσκευών που περιέχουν 
PCBs/PCTs για δήλωση τους στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. 
Υποχρέωση του κατόχου χρησιμοποιημένων PCBs και συσκευών που περιέχουν 
PCBs/PCTs για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και για μεταφορά τους σε 
αδειοδοτούμενη εγκατάσταση διάθεσης ή απολύμανσης PCBs. 
Απαγορεύεται ο διαχωρισμός PCBs με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους. 

44.  Οι περί Στερεών και Επικινδύνων 
Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή 
Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009 
Κ.Δ.Π. 125/2009   

Ηλεκτρικές στήλες και 
συσσωρευτές 

Υποχρέωση για ορθή διαχείριση μπαταριών και συσσωρευτών. Απαγόρευση 
διάθεσης στην αγορά μπαταριών και συσσωρευτών με περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο άνω του 0,0005% κατά βάρος (υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις). 
Πρόνοιες για καταρτισμό προγραμμάτων με σκοπό τη μείωση της περιεκτικότητας 
των μπαταριών και συσσωρευτών σε βαρέα μέταλλα, προώθηση χωριστής 
συλλογής μεταχειρισμένων μπαταριών και συσσωρευτών με στόχο την αξιοποίηση 
ή τη διάθεση τους, υποχρέωση αναγραφής ενδείξεων σχετικά με τη χωριστή 
συλλογή, ανακύκλωση και περιεκτικότητα τους σε βαρέα μέταλλα.    

45.  Το περί Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) 
Διάταγμα του 2003 
Κ.Δ.Π. 157/2003 

Επικίνδυνα απόβλητα Μέσα από τις διάφορες κατηγορίες του καταλόγου αποβλήτων διευκρινίζεται ποια 
ακριβώς θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και γίνεται αναφορά στον περί 
Χημικών Ουσιών Νόμο του 2010 για τον χαρακτηρισμό των επικίνδυνων ουσιών. 

http://www.moa.gov.cy/moa/Agriculture.nsf/All/2EF571832784FA8AC2256F710038AF95/$file/�.�.�. 514-2002-���� ������� ��� �������� ��� ����� (���������� ��������� ������ ����� ��� �����).PDF?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/Agriculture.nsf/All/2EF571832784FA8AC2256F710038AF95/$file/�.�.�. 514-2002-���� ������� ��� �������� ��� ����� (���������� ��������� ������ ����� ��� �����).PDF?OpenElement
http://www.moa.gov.cy/moa/Agriculture.nsf/All/2EF571832784FA8AC2256F710038AF95/$file/�.�.�. 514-2002-���� ������� ��� �������� ��� ����� (���������� ��������� ������ ����� ��� �����).PDF?OpenElement
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46.  Ο περί Απονομής του Οικολογικού 
Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Νόμος του 2011  
Ν. 184 (Ι)/2011 

Προϊόντα και Υπηρεσίες 
με μειωμένες 
επιπτώσεις στο 
περιβάλλον σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους  

Εναρμονίζει την Κυπριακή νομοθεσία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 66/2010.  
Ιδρύεται η Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ορίζονται οι επιθεωρητές, τα καθήκοντα και οι εξουσίες 
τους. 

47.  Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 
66/2010 σχετικά με το οικολογικό 
σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) 

Προϊόντα και Υπηρεσίες 
με μειωμένες 
επιπτώσεις στο 
περιβάλλον σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους  

Ορίζει κανόνες για τη θέσπιση και την εφαρμογή του προαιρετικού συστήματος 
οικολογικού σήματος της ΕΕ.   Θεσπίζει Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των 
αρμόδιων φορέων όλων των κρατών μελών Διευκρινίζεται ότι το οικολογικό σήμα 
της ΕΕ δεν απονέμεται σε προϊόντα που περιέχουν ουσίες, ή μείγματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως λίαν τοξικά, τοξικά, επικίνδυνα για το περιβάλλον, καρκινογόνα, 
μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις για τα κριτήρια απονομής, 
οι όροι και προϋποθέσεις χρήσεις του, ο τρόπος εκπόνησης και αναθεώρησης των 
κριτηρίων, η εποπτεία της αγοράς και ο έλεγχος της χρήσης του σήματος από τους 
αρμόδιους φορείς των Κ.Μ.  Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε φαρμακευτικά 
προϊόντα για ανθρώπινη χρήση ως προσδιορίζονται στην Οδηγία (2001/83/ΕΚ), 
ούτε σε φαρμακευτικά προιόντα για κτηνιατρική χρήση ως προσδιορίζονται στην 
Οδηγία (2001/82/ΕΚ). 
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48.  Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 
Κανονισμοί του 2004 έως 2009 
Κ.Δ.Π. 668/2004 
Κ.Δ.Π. 378/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  
Καθορίζονται το σύμβολο σήμανσης, οι διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και ανακύκλωσης για τον εξοπλισμό με επικίνδυνες χημικές ουσίες. 
Καθορίζονται εξαιρέσεις για την περιεκτικότητα νέου εξοπλισμού σε μόλυβδο, 
υδράργυρο, κάδμιο και εξασθενές χρώμιο. 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Τμήμα Γεωργίας 
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49.  Ο περί Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων Νόμος του 2011 
(Ν.141(Ι)/2011) 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 

Εκδόθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. 
Προνοεί για τη χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα μετά από σχετική 
αξιολόγηση στοιχείων που υποβάλλονται από τις παρασκευάστριες εταιρείες. Με τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται η ασφαλής χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σχέση με τον άνθρωπο, τα ζώα και το 
περιβάλλον σύμφωνα με όσα προνοούνται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009. 
Προνοεί επιπλέον: 
α) Την ίδρυση του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων που 
είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας, 
β) για τη δυνατότητα μεταβίβασης εξουσιών του Συμβουλίου σε αρμόδιο δημόσιο 
λειτουργό, 
γ) για τις ευθύνες του Τμήματος Γεωργίας για παραλαβή αιτήσεων, αξιολόγηση 
στοιχείων και υποβολή εισηγητικής έκθεσης στο Συμβούλιο, καθώς και για τη 
διενέργεια των ελέγχων, 
δ) για την υποχρέωση γεωργών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, διανομέων για τήρηση 
αρχείου φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
ε) για το διορισμό Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών, καθώς και για τις εξουσίες 
τους και 
στ) για την επιβολή διοικητικών προστίμων (μέχρι €2,000) και κυρώσεων καθώς και 
για την επιβολή ποινών από το Δικαστήριο (μέχρι €20,000 ή/και δύο χρόνια 
φυλάκιση). 

50.  Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2004  
Ν. 72(Ι)2004 

Βιοκτόνα  Εναρμόνιση με την Οδηγία 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά. 
Χορήγηση άδειας για διάθεση στην αγορά βιοκτόνων προς χρήση εντός της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνώριση αδειών, οι οποίες προέρχονται από Κράτη 
Μέλη και καθορισμός των δραστικών ή βασικών ουσιών που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα. 
Διορισμός και εξουσίες Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών. Αδικήματα και ποινές 
(την επιβολή διοικητικών προστίμων (μέχρι €2,000) και κυρώσεων καθώς και για 
την επιβολή ποινών από το Δικαστήριο (μέχρι €40,000 ή/και τρία χρόνια φυλάκιση).   

51.  Οι περί Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμοί του 
2011 
Κ.Δ.Π. 456/2011 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 

Κανονισμοί για τον καθορισμό τελών  για την υποβολή αιτήσεων που σχετίζονται με 
τον περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011 
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52.  Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων 
(Πώληση, Παρασκευή και 
Αποθήκευση) Κανονισμοί 
του 2003  
Κ.Δ.Π. 615/2003 
 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 

Θέτουν τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται για παροχή 
άδειας πωλητή, καταστήματος, αποθήκης και εργοστασίου φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.  Καθορίζονται έντυπα για αίτηση και τέλη για τις παραπάνω άδειες. 
 

53.  Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική 
Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 
2011 
Κ.Δ.Π. 290/2011 

Γεωργικά Φάρμακα Προνοούν για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε Συνεργεία που 
αναλαμβάνουν την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων και 
σε εξουσιοδοτημένους χρήστες βιοκτόνων. Επιπλέον, προνοούν την απόκτηση 
πιστοποιητικού ασφαλούς χρήσης βιοκτόνων από χρήστες σε κτηνοτροφικές 
μονάδες, το οποίο θα αποκτάται μετά από εκπαίδευση που θα χορηγείται δωρεάν 
από την Αρμόδια Αρχή 

54.  Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αριθμό 
2003/2003/ΕΚ σχετικά με τα 
λιπάσματα 
 
Οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί του 
2006 
Κ.Δ.Π. 118/2006 
 
Ο Περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006 
Ν.32(Ι)/2006 

Χημικές ουσίες σε 
λιπάσματα 

Ρυθμίζεται η παρασκευή, ανάμιξη, συσκευασία, σύνθεση και εμπορία των 
λιπασμάτων.  Με τους Κανονισμούς του 2006 οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 
Ελέγχου Λιπασμάτων καθίστανται μόνο συμβουλευτικές.  Διασφαλίζεται η 
εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου όσο αφορά τα Λιπάσματα με ένδειξη 
«Λίπασμα ΕΚ».  Για τον ποιοτικό έλεγχο και τον έλεγχο των ενδείξεων που θα 
φέρουν τα λιπάσματα με την ένδειξη «Λίπασμα ΕΚ» το Τμήμα Γεωργίας θα τηρεί 
σχετικό μητρώο Άφιξης Λιπασμάτων.  Επιπλέον, ρυθμίζεται η παραγωγή, η 
εισαγωγή, η παρασκευή, η συσκευασία και η εμπορία λιπασμάτων από τρίτες 
χώρες ή Κυπριακής παρασκευής (που δεν φέρουν την ονομασία «Λίπασμα ΕΚ»).   

Υπουργείο Υγείας - Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες) 
55.  Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος του 

2006 
Ν. 125(Ι)/2006. 
 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 
648/2004/ΕΚ για τα απορρυπαντικά. 

Απορρυπαντικά, 
επιφανειοδραστικές 
ουσίες για 
απορρυπαντικά 

Ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τη διάθεση στην αγορά 
απορρυπαντικών και επιφανειοδραστικών ουσιών για απορρυπαντικά: 
(α) τη βιοδιασπασιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 

στα απορρυπαντικά, 
(β) τους περιορισμούς ή απαγορεύσεις επιφανειοδραστικών ουσιών, λόγω 

βιοδιασπασιμότητας, 
(γ) την πρόσθετη σήμανση των απορρυπαντικών, περιλαμβανομένων των 

αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών, και 
(δ) τις πληροφορίες που πρέπει να διαθέτουν οι παρασκευαστές στις αρμόδιες 

αρχές των Κρατών Μελών και στο ιατρικό προσωπικό.  
Μέσα από τα παραρτήματα καθορίζονται συγκεκριμένες μέθοδοι δοκιμών και 
ανάλυσης για την περιεκτικότητα και βιοδιασπασιμότητα των απορρυπαντικών, η 
επισήμανσή τους καθώς και οι επιτρεπόμενες και απαγορευμένες για τη 
συγκεκριμένη χρήση επιφανειοδραστικές ουσίες. 
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Υπουργείο Υγείας - Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 
56.  Οι περί Καλλυντικών Προϊόντων 

Νόμοι του 2001 έως 2008  
Ν. 106(Ι)/2001 
Ν. 158(Ι)/2003 
Ν. 130(Ι)/2004 
Ν. 96(Ι)/2008 
 
Οι περί Καλλυντικών Προϊόντων 
(Μέθοδοι Δειγματοληψίας και 
Ανάλυσης) Κανονισμοί του 2001. 
Κ.Δ.Π. 296/2001 

Καλλυντικά Με τους περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμους ρυθμίζεται η κυκλοφορία των 
καλλυντικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά με σκοπό την διασφάλιση της 
ποιότητας και της ασφάλειας τους.  O Νόμος και οι Κανονισμοί είναι εναρμονισμένοι 
με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 76/768/ΕΚ και 80/1335/ΕΚ αντίστοιχα.  Οι Νόμοι 
καθορίζουν τη σήμανση και τη σύσταση των καλλυντικών, μέσα από τα 
Παραρτήματα που καθορίζουν τις επιτρεπόμενες και τις απαγορευμένες ουσίες.  Για 
την τροποποίηση των παρατημάτων των Νόμων έχει εκδοθεί σειρά Διαταγμάτων.  
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του βασικού Νόμου έχει ιδρυθεί το Συμβούλιο 
Καλλυντικών το οποίο είναι η αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των 
καλλυντικών προϊόντων στην Κύπρο. 
Με την έναρξη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονιμού 1223/2009/ΕΚ για τα 
καλλυντικά προϊόντα η ρύθμιση της σύστασης και της σήμανσης των καλλυντικών 
προϊόντων θα παύσει να ισχύει από την περί Καλλυντικών προϊόντων νομοθεσία.       

57.  Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αριθμό 
1223/2009/ΕΚ για τα καλλυντικά 
προϊόντα 

Καρκινογόνες, 
Μεταλλαξιγόνες και 
Τοξικές για την 
Αναπαραγωγή Ουσίες 
σε Καλλυντικά  

Περιορίζεται η χρήση Καρκινογόνων, Μεταλλαξιογόνων και Τοξικών για την 
Αναπαραγωγή Ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα. Οι πληροφοριες σχετικά με την 
ποσοτική σύνθεση του καλλυντικού προϊόντος σε επικίνδυνες ουσίες πρέπει να 
είναι δημόσια προσβάσιμες. Εναρμονίζεται ως προς την ταξινόμιση και την 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και των μειγμάτων με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 1272/2008/EK (CLP).  Θα τεθεί σε εφαρμογή την 1.6.2013. 
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Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Υπηρεσία Τεχνολογίας 
58.  Οι περί Ελέγχου Συμμόρφωσης προς 

τις Αρχές Ορθής Εργαστηριακής 
Πρακτικής (ΟΕΠ) και Σύστημα 
Επιθεώρησης και Διαπίστωσης των 
Πειραματικών Μονάδων και Τόπων 
Δοκιμών ΟΕΠ Κανονισμοί του 2003 
Κ.Δ.Π. 363/2003 

Χημικές ουσίες σε 
καλλυντικά, βιομηχανικά 
χημικά προϊόντα, 
φάρμακα, πρόσθετα 
τροφίμων, πρόσθετα 
ζωοτροφών, 
φυτοφάρμακα και άλλα 

Οι Κανονισμοί εφαρμόζονται για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των 
εργαστηριακών δοκιμών/μελετών και των μη κλινικών δοκιμασιών των ελεγχόμενων 
χημικών ουσιών που περιέχονται σε καλλυντικά, βιομηχανικά χημικά προϊόντα, 
φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, πρόσθετα ζωοτροφών, φυτοφάρμακα και άλλα, 
προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο, τα ζώα και το 
περιβάλλον, όποτε αυτό απαιτείται για νομοθετικούς σκοπούς.  Οι διενεργούμενες 
εργαστηριακές δοκιμές ή/και μελέτες κατατάσσονται στις πιο κάτω γενικές 
κατηγορίες: (α) φυσικοχημικές μελέτες, (β) μελέτες τοξικότητας, (γ) μελέτες 
μεταλλαξιγένεσης, (δ) οικοτοξικολογικές μελέτες σε υδρόβιους και χερσαίους 
οργανισμούς, (ε) μελέτες βιοσυσσώρευσης και δράσης στο νερό, το έδαφος και τον 
αέρα, (στ) μελέτες επιπτώσεων στα φυσικά οικοσυστήματα και μεσοκόσμους, (ζ) 
αναλυτικοί προσδιορισμοί και (η) λοιπές εξειδικευμένες μελέτες. 
Στον Κανονισμό περιέχονται τα πιο κάτω Παραρτήματα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Οδηγός για τη διενέργεια Επιθεωρήσεων Πειραματικών Μονάδων 
και Ελέγχων των Μελετών. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οδηγίες σχετικά με τις Διαδικασίες Ελέγχου της Τήρησης της 
Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ). 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κατάθεση Αίτησης Διαπίστευσης. 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Υπηρεσία Εμπορίου 
59.  Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αριθμό 

428/2009/ΕΚ περί κοινοτικού 
συστήματος ελέγχου των εξαγωγών 
της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης 
 
Το περί Άμυνας (Ρύθμιση της 
Εξαγωγής, της Μεταφοράς και της 
Διαμετακόμισης Ειδών Διπλής 
Χρήσης) Διάταγμα του 2009 
Κ.Δ.Π. 312/2009 

Είδη διπλής χρήσης 
Χημικά Όπλα 

Το Διάταγμα προνοεί για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 428/2009.  
Σκοπός της νομοθεσίας είναι ο έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της 
μεσιτείας και της διαμετακόμισης των ελεγχόμενων ειδών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και χημικά προϊόντα, για παρεμπόδιση της διάδοσης των όπλων 
μαζικής καταστροφής.  Είδη διπλής χρήσης είναι τα είδη που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση.  Συστήνεται 
Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για άδειες εξαγωγής 
ειδών διπλής χρήσης. 
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60.  Κοινή Θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον 
καθορισμό κοινών κανόνων που 
διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών 
στρατιωτικής τεχνολογίας και 
εξοπλισμού 
 
Οι περί της Εξαγωγής, 
Διαμεσολάβησης και Παροχής 
Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με 
Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός 
Εξοπλισμός) Κανονισμοί του 2011 
Κ.Δ.Π. 522/2011 

Στρατιωτικά είδη, 
χημικοί τοξικοί 
παράγοντες 

Σκοπός της νομοθεσίας είναι ο έλεγχος κατά την εξαγωγή των ειδών που 
περιλαμβάνονται στον Κοινό Κατάλογο Ελεγχόμενου Στρατιωτικού Εξοπλισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα είδη αυτά να μην φτάνουν σε ανεπιθύμητους 
προορισμούς. Μεταξύ άλλων αναφέρονται ονομαστικά χημικοί ή βιολογικοί τοξικοί 
παράγοντες και οι ουσίες που εμπίπτουν στην Σύμβαση για τα Χημικά ΄Όπλα.  
Συστήνεται σχετική Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για άδειες 
εξαγωγής των ελεγχόμενων ειδών. 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών 
61.  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων 

(Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2002 
Κ.Δ.Π. 384/2002 

Επικίνδυνες ουσίες και 
μείγματα σε παιχνίδια 

Καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σχετικά με την 
ασφάλεια και την υγεία των χρηστών, για παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά.  
Καθορίζονται ανώτερα όρια βιοδιαθεσιμότητας για κάποια βαρέα μέταλλα και ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τη σήμανση παιχνιδιών που περιέχουν επικίνδυνες χημικές 
ουσίες και μείγματα.  Επίσης καθορίζεται ποια συγκεκριμένα είδη θεωρούνται 
χημικά παιχνίδια. 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 
62.  Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας 

(Απαγόρευση Χρήσης 
Οργανοκασσιτερικών Ενώσεων σε 
Πλοία) Νόμος  
Ν. 167(Ι)/2004 

Οργανοκασσιτερικές 
ενώσεις 

Ο σκοπός της νομοθεσίας είναι η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
782/2003/ΕΚ για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία.  
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του εν λόγω Ευρωπαϊκού Κανονισμού είναι ο 
Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και η εφαρμογή του εκτείνεται σε όλα τα 
Κυπριακά πλοία.  Καθορίζονται οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των Επιθεωρητών 
και τα αδικήματα και οι ποινές για παραβάσεις της νομοθεσίας.  

63.  Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί 
Ελέγχου των Επιβλαβών 
Προστατευτικών Συστημάτων 
Υφαλοχρωματισμού σε πλοία του 
2001 και περί Συναφών Θεμάτων 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2005  
Ν. 13(ΙΙΙ)/2005 

Προστατευτικά 
συστήματα 
υφαλοχρωματισμού 

Νόμος που κυρώνει τη Διεθνή Σύμβαση για τον έλεγχο των Επιβλαβών 
Προστατευτικών Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού σε πλοία. Καθορίζεται ως 
αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 
Ορίζονται Τεχνικές Ομάδες για επιστημονική και τεχνική έρευνα και επίβλεψη, οι 
σκοποί των επιθεωρήσεων και η διαπίστωση των παραβάσεων.  Στα Παραρτήματα 
δίνονται λεπτομέρειες για τις πληροφορίες σε σχέση με τις χημικές ουσίες που 
πρέπει να περιλαμβάνει μια γενική πρόταση και η δήλωση για το Προστατευτικό 
Σύστημα Υφαλοχρωματισμού κάθε πλοίου σύμφωνα με το διεθνές πιστοποιητικό 
προστατευτικού συστήματος υφαλοχρωματισμού της Σύμβασης.    
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64.  Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Ρύπανση από Πλοία) Νόμοι του 2008 
και 2010 
Ν. 45(Ι)/2008 
Ν. 124(Ι)/2010 

  

65.  Οι περί της Σύμβασης για την 
Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας 
από τη Ρύπανση και περί Συναφών 
Πρωτοκόλλων (Κυρωτικοί) Νόμοι του 
1979 έως 2007 
Ν.51/79 
Ν. 20(ΙΙΙ)/2001 
Ν.35(ΙΙΙ)/2007 

  

66.  Ο περί της  Συμφωνίας μεταξύ 
Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου για 
Συνεργασία στην Αντιμετώπιση 
Μεγάλων Περιστατικών Θαλάσσιας 
Ρύπανσης στη Μεσόγειο (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2001 
Ν.21(ΙΙΙ)/2001 

  

67.  Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί 
Προλήψεως της Ρύπανσης της 
Θάλασσας από Πλοία του 1973, του 
Πρωτοκόλλου αυτής του 1978 και των 
Αποφάσεων ΜΕPC 14(20) του 1984,  
MEPC 16(22) και MEPC 21(22) του 
1985 (Κυρωτικός) και περί Συναφών 
Θεμάτων Νόμοι του 1989 έως  2005  
Ν. 57/89 
Ν. 11(ΙΙΙ)/95 
Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 
Ν. 38 (ΙΙΙ)/2003 
Ν. 46 (ΙΙΙ)/2004 
Ν. 36 (ΙΙΙ)/2005 

Επικίνδυνες Χημικές 
Ουσίες σε χύμα και 
συσκευασμένη μορφή 
Πετρέλαιο 
Στερεά, υγρά και αέρια 
αποβλητα 
 

Κυρωτικοί Νόμοι για την εφαρμογή των προνοιών της Διεθνής Σύμβασης για την 
Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο 
του 1978  (MARPOL 73/78) 
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68.  Το περί Κυπριακών Πλοίων 
(Απαγόρευση Μεταφοράς Πυρηνικών, 
Χημικών ή Βιολογικών Όπλων και 
Συναφούς Υλικού) Διάταγμα του 2006 
Κ.Δ.Π. 227/2006 
Διορθωτικό Κ.Δ.Π. 257/2006  

Χημικά Όπλα  

69.  Διεθνής Κώδικας IGC για την 
κατασκευή και τον εξοπλισμό των 
πλοίων που μεταφέρουν 
υγροποιημένα αέρια σε μεγάλες 
ποσότητες 

Υγροποιημένα αέρια Σκοπός του Κώδικα είναι να καθορίσει διεθνή πρότυπα για ασφαλή διακίνηση στη 
θάλασσα όσον αφορά υγροποιημένα αέρια και άλλες ουσίες, με την επιβολή 
σχεδιαστικών προτύπων για πλοία και εξοπλισμό που μεταφέρουν με στόχο να 
μειωθεί ο κίνδυνος στα πλοία, το πλήρωμα και το περιβάλλον. 

70.  Διεθνής Κώδικας IBC για την 
κατασκευή και τον εξοπλισμό των 
πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες 

Υγρές χημικές ουσίες Αναφέρεται σε δεξαμενές χημικών ουσιών που έγιναν μετά την 1.7.1986 και 
καθορίζει διεθνή πρότυπα για την ασφαλή διακίνηση στη θάλασσα φορτίων με 
επικίνδυνες υγρές χημικές ουσίες.  Περιλαμβάνει καταλόγους των χημικών ουσιών 
και δείκτες επικινδυνότητας.     

71.  Διεθνής Ναυτικός Κώδικας IMDG για 
επικίνδυνα προϊόντα 

Επικίνδυνα υλικά Αναφέρεται στη μεταφορά επικίνδυνων υλικών στη θάλασσα που σχετίζονται με τη 
συσκευασία και το διαχωρισμό χημικών ουσιών.  Ο Κώδικας περιέχει προϊόντα τα 
οποία θεωρούνται θαλάσσιοι ρύποι. 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα Οδικών Mεταφορών 
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72.  Οι περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 
για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) 
(Κυρωτικοί) Νόμοι του 2004 και 2006 
Ν. 9(ΙΙΙ)/2004 
Ν. 2(ΙΙΙ)/2006 
 
Οι περί Οδικής Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμοι 
του 2004 έως 2011 
Ν. 29(Ι)/2004 
Ν. 4(Ι)/2006 
Ν. 168(Ι)/2007 
Ν. 14(Ι)/2010 
Ν. 138(Ι)/2011 
 
Οι περί Οδικής Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Έλεγχοι) Κανονισμοί του 2004 και 
2006 
Κ.Δ.Π. 117/2004 
Κ.Δ.Π. 53/2006 
 
Οι περί Οδικής Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Σύμβουλοι Ασφάλειας) Κανονισμοί 
του 2004 και 2009 
Κ.Δ.Π. 119/2004 
Κ.Δ.Π. 285/2009 
 
Οι περί Οδικής Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Γενικοί) 
Κανονισμοί του 2004 
Κ.Δ.Π. 120/2004 

Επικίνδυνα 
εμπορεύματα  

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο πλαίσιο εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας 
είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα: 
(α) Εξουσιοδότηση φορέων κατάρτισης οδηγών και συμβούλων ασφάλειας ADR. 
(β)    Διενέργεια εξετάσεων για οδηγούς και σύμβουλους ασφάλειας ADR. 
(γ)    Έκδοση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχήματος που 

μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα. 
(δ) Εξουσιοδότηση φορέων ελέγχου και εργαστηρίων ADR 
(ε)    Εξουσιοδότηση πραγματογνωμόνων ADR. 
(στ)  Έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων 

εμπορευμάτων. 
(ζ) Διενέργεια ελέγχων στον δρόμο. 
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Α/Α Νομοθεσία Κατηγορία χημικών 
προϊόντων Σκοπός της Νομοθεσίας 

73.  Ο περί της Σιδηροδρομικής 
Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων Νόμος του 2006. 
Ν. 164(Ι)/2006 

Επικίνδυνα 
εμπορεύματα 

Η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας είναι το Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών.  Ο σκοπός του Νόμου είναι: 
 
Δεν εφαρμόζεται λόγω απουσίας σιδηροδρομικού δικτύου. 

Υπουργείο Εξωτερικών 
74.  Ο περί της Σύμβασης για την 

Απαγόρευση των Χημικών Όπλων 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1998 
Ν. 8(ΙΙΙ)/98 

Χημικά Όπλα Κυρωτικός νόμος για την εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης για την 
Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Εναποθήκευσης και Χρήσης Χημικών 
Όπλων και για την Καταστροφή τους. 
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4.2 Διεθνείς Συμβάσεις και Διαδικασίες Χειρισμού των Χημικών 

Ουσιών 
 
4.2.1 Σύμβαση του Ρότερνταμ για τη Διαδικασία Εισαγωγής μετά από 

Συνέναιση για ορισμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες και προϊόντα 
φυτοπροστασίας 

 
Η Κύπρος έχει υπογράψει τη Σύμβαση PIC (Prior Informed Consent Procedure for 
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) στις 11.9.1998 
και προσχώρησε σ΄αυτή στις 17.12.2004.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά ουσιαστικά 
υποχρεωτική την κύρωση της Σύμβασης PIC από τα Κράτη Μέλη βάσει του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 689/2008 (θα αντικατασταθεί από 1.3.2014 από τον 
Κανονισμό 649/2012/ΕΚ).  Σημειώνεται ότι με τον Κανονισμό αυτό, κατ΄ αντιστοιχία 
με τη Σύμβαση PIC, καθορίζονται ουσίες και μείγματα για τα οποία απαιτείται η 
εφαρμογή συγκεκριμένης διαδικασίας ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για ανταλλαγή πληροφοριών με αρμόδιες αρχές χωρών εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωση σχετικά με τις εισαγωγές/εξαγωγές τους. 
 
Η Σύμβαση PIC εισάγει περιορισμούς στην εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων 
επικίνδυνων χημικών ουσιών και προϊόντων φυτοπροστασίας δημιουργώντας ένα 
μηχανισμό αλληλοενημέρωσης των εμπλεκόμενων Κρατών Μερών.   
 
Συγκεκριμένα, με την πιο πάνω Σύμβαση καθορίζονται: 
 
• Η εφαρμογή μηχανισμού αλληλοενημέρωσης των εμπλεκόμενων Κρατών 

Μερών στις περιπτώσεις που λαμβάνει χώρα εισαγωγή ή εξαγωγή ουσίας που 
καλύπτει η Σύμβαση. 

 
• Ο κατάλογος 43 χημικών ουσιών ή μειγμάτων που θεωρούνται πολύ επικίνδυνα 

για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον και τα οποία υπόκεινται σε 
διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση. 

 
• Η διαδικασία ένταξης πρόσθετων χημικών ουσιών στον Κατάλογο. 
 
• Η διαδικασία γνωστοποίησης εξαγωγής χημικής ουσίας που έχει απαγορευθεί ή 

υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς στην επικράτεια ενός Κράτους Μέρους 
της Σύμβασης.   

 
• Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τις εξαγόμενες χημικές ουσίες και η 

διαδικασία ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών μεταξύ των εμπλεκομένων 
Κρατών Μερών. 

 
• Οι προϋποθέσεις για εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης και οι διαδικασίες 

που ακολουθούνται στην περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
 
• Οι διαδικασίες λειτουργίας της Διάσκεψης των Μερών και της Γραμματείας, η 

διαδικασία διευθέτησης διαφορών μεταξύ των Μερών της Σύμβασης και η 
διαδικασία για τροποποίηση της Σύμβασης. 
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Αρμόδια αρχή για εφαρμογή των προνοιών της πιο πάνω Σύμβασης είναι ο 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας.  Σε περίπτωση που υπάρξουν θέματα που αφορούν γεωργικά φάρμακα, η 
αρμόδια αρχή παραπέμπει τα θέματα αυτά στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 
 
4.2.2 Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους 

(POPs) 
 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος και με στόχο να περιορισθούν και εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από 
Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants, POPs), δηλαδή από 
χημικές ουσίες που έχουν τοξικές ιδιότητες, ανθίστανται στη διάσπαση, 
συσσωρεύονται στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων, μεταφέρονται μέσω 
του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και αποτίθενται μακριά από τον 
τόπο έκλυσής τους, το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών 
προχώρησε στην ετοιμασία της πιο πάνω Σύμβασης.  Για μεταφορά των προνοιών 
της Σύμβασης στο κοινοτικό κεκτημένο εκδόθηκε το 2004 ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
με αρ. 850/2004. 
 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για να εξαλείψουν 
συγκεκριμένες χημικές ουσίες ή κατηγορίες χημικών ουσιών ή/και να περιορίσουν την 
παραγωγή ή χρήση τους.  Επί του παρόντος περιλαμβάνονται 25 χημικές ουσίες ή 
ομάδες χημικών ουσιών στη Σύμβαση.  Επίσης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη, πρέπει να 
λάβουν μέτρα για τη μείωση ή εξάλειψη των εκπομπών POPs που παράγονται 
ακούσια από ανθρωπογενείς πηγές. 
 
Για καλύτερο συντονισμό η Σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία ειδικού Μητρώου στο 
οποίο θα καταχωρούνται τυχόν εξαιρέσεις που παραχωρούνται σε Συμβαλλόμενα 
Μέρη.  Η Κύπρος δεν έχει υποβάλει κανένα αίτημα για εξαίρεση στη Σύμβαση. 
 
Άλλα μέτρα που προνοεί η Σύμβαση και τα οποία στοχεύουν στη μείωση ή εξάλειψη 
των απελευθερώσεων στο περιβάλλον των Έμμονων Οργανικών Ρύπων από 
ακούσια παραγωγή είναι: 
(α) Η ανάπτυξη Σχεδίου Υλοποίησης από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για την 

απογραφή των εκπομπών και τον περιορισμό των POPs. 
(β) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας και 

πολιτικής.  
(γ) Η εφαρμογή μέτρων για προώθηση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 
 
Η Κύπρος έχει προχωρήσει στην ετοιμασία Εθνικού Σχεδίου Υλοποίησης, το οποίο 
υπέβαλε στην Γραμματεία της Σύμβασης στις 16.10.2007.  Την ετοιμασία του 
Εθνικού Σχεδίου Υλοποίησης ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έχει την ευθύνη 
για την εφαρμογή της πιο πάνω Σύμβασης. 
 
Η Κύπρος κύρωσε τη Σύμβαση POPs στις 7.3.2003 και προσχώρησε σε αυτή το 
2005.  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της ορίστηκαν ο Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
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Περιβάλλοντος.  Συντονιστής και πόλος επικοινωνίας της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει οριστεί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
4.2.3 Σύμβαση του Ελσίνκι σχετικά με τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις των 

Βιομηχανικών Ατυχημάτων  
 
Σκοπός της Σύμβασης είναι η πρόληψη, η κατάλληλη προετοιμασία και η 
αντιμετώπιση των βιομηχανικών ατυχημάτων τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων από ατυχήματα που 
προκαλούνται από φυσικές καταστροφές.  
 
Τα Μέρη της Σύμβασης πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και να 
συνεργάζονται για προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από 
βιομηχανικά ατυχήματα, μειώνοντας τη συχνότητα και τη σοβαρότητα τους και 
μετριάζοντας τις επιπτώσεις τους.  Τα Μέρη της Σύμβασης πρέπει επισης να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και άλλα μέτρα 
συνεργασίας.  
 
Η Κύπρος κύρωσε τη Σύμβαση του Ελσίνκι τον Απρίλιο του 2004 και αρμόδια αρχή 
για την εφαρμογή της ορίστηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
Σημείο επικοινωνίας για ειδοποίηση καθώς και για ύπαρξη ανάγκης για αμοιβαία 
βοήθεια είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
4.2.4 Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αρμόδιο για τη 
διαχείριση θεμάτων που αφορούν χημικά όπλα.  Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής 
υπέγραψε: 
 
• Τη Σύμβαση για την Απαγόρευση της Aνάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης 

και Χρήσης Χημικών Όπλων καθώς και για την καταστροφή τους. 
 

Η Σύμβαση αυτή περιλαμβάνει τρία Παραρτήματα στα οποία κατατάσσονται 
ονομαστικά χημικές ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και που είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν ως χημικά όπλα καθώς και ουσίες που είναι δυνατό να 
αποτελέσουν πρόδρομες ουσίες για χημικά όπλα. 

 
• Τη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Οργανισμού για την 

Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του 
ΟΑΧΟ. 

 
Στη συμφωνία αυτή δεν αναγράφονται ονομαστικά χημικές ουσίες που 
αποτελούν ή είναι δυνατό να αποτελέσουν χημικά όπλα.  Ορίζεται η νομική 
προσωπικότητα, τα προνόμια και οι ασυλίες του ΟΑΧΟ, καθορίζονται 
διευκολύνσεις και ασυλίες αναφορικά με επικοινωνίες, δημοσιεύσεις, ταξιδιωτικά 
έγγραφα και θεωρήσεις.  Επίσης καθορίζονται τα προνόμια και οι ασυλίες των 
αντιπροσώπων των Κρατών Μερών καθώς και των αξιωματούχων και 
εμπειρογνωμόνων του ΟΑΧΟ. 
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Η Κύπρος κύρωσε την Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα στις 28 Αυγούστου 1998, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 1998. 
 
4.2.5 Αυστραλιανή Ομάδα 
 
Η Αυστραλιανή Ομάδα είναι ένα από τα διεθνή καθεστώτα ελέγχου εξαγωγών 
χημικών και βιολογικών ουσιών, προϊόντων και αντικειμένων και έχει ως σκοπό τη μη 
διάδοση και διασπορά των χημικών και βιολογικών όπλων καθώς και των ειδών που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους.  Η Κύπρος είναι μέλος της 
Αυστραλιανής Ομάδας από το 2000.  
 
Τα ελεγχόμενα είδη των καταλόγων της Αυστραλιανής Ομάδας περιλαμβάνουν τις 
πρόδρομες ουσίες που χρησιμοποιούνται για χημικά όπλα, τον εξοπλισμό για 
παρασκευή χημικών και βιολογικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως διπλής 
χρήσης, βιολογικούς παράγοντες και φυτικούς και ζωικούς παθογόνους 
μικροοργανισμούς.  Όλα τα εν λόγω είδη περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό με αρ. 428/2009, όπως εκάστοτε τροποποιείται και στον Κοινό Κατάλογο 
Στρατιωτικού Εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των εξαγωγών των ειδών της Αυστραλιανής Ομάδας 
είναι η Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
 
4.2.6 Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, όπως 

έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο του 1978  (MARPOL 73/78) 
 
Η Σύμβαση MARPOL είναι η κυριότερη διεθνής Σύμβαση που αφορά την αποφυγή 
της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα πλοία, λόγω ατυχημάτων ή από 
διεργασίες ρουτίνας.  Καλύπτει τη ρύπανση από πετρέλαιο, επικίνδυνες χημικές 
ουσίες, λύματα, στερεά και αέρια απόβλητα.  Στην εν λόγω Σύμβαση ενσωματώθηκε 
το 1978 το Πρωτόκολλο MARPOL, αλλά τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 1983.  
Η Σύμβαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι Παραρτήματα:  
 
Παράρτημα Ι: Κανονισμοί για την πρόληψη της ρύπανσης από πετρέλαιο. 
Παράρτημα ΙΙ: Κανονισμοί για τον έλεγχο της ρύπανσης από επικίνδυνες υγρές 
ουσίες σε χύμα μορφή. 
Παράρτημα ΙΙΙ: Πρόληψη της ρύπανσης από επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται δια 
θαλάσσης σε συσκευασμένη μορφή. 
Παράρτημα ΙV: Πρόληψη της ρύπανσης από τα λύματα των πλοίων. 
Παράρτημα V: Πρόληψη της ρύπανσης από τα στερεά απόβλητα των πλοίων. 
Παράρτημα VI: Πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. 
 
Η Κύπρος κύρωσε την Σύμβαση το 1973.  Αρμόδια αρχή για τη Σύμβαση MARPOL 
είναι ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων. 
 
4.2.7 Σύμβαση της Γενεύης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της 

Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες που απαιτούνται από τα Μέλη για την εφαρμογή των 
προνοιών της Σύμβασης είναι οι ακόλουθες: 
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• Συλλογή δεδομένων που έχουν σχέση με τις εκπομπές και τη μεταφορά ρύπων 
σε μεγάλες αποστάσεις. 

• Καθορισμός των πιθανών επιπτώσεων από τη διαμεθοριακή μεταφορά ρύπων. 
• Εργασίες που στοχεύουν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

υιοθετούμενων στρατηγικών. 
 
Τα οκτώ Πρωτόκολλα της Σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 
 
• Πρωτόκολλο της Γενεύης του 1984: Για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 

του προγράμματος συνεργασίας για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των 
μεγάλης εμβέλειας αερίων ρύπων στην Ευρώπη (European Monitoring and 
Evaluation Programme, EMEP). 

• Πρωτόκολλο του Ελσίνκι του 1985: Για τη μείωση των αερίων εκπομπών 
θείου. 

• Πρωτόκολλο της Σόφιας του 1988: Για τον έλεγχο των αερίων εκπομπών 
οξειδíων του αζώτου. 

• Πρωτόκολλο της Γενεύης του 1991: Για τον έλεγχο των αερίων εκπομπών 
πτητικών οργανικών ενώσεων. 

• Πρωτόκολλο του Όσλο του 1994: Για την περαιτέρω μείωση των αερίων 
εκπομπών θείου. 

• Πρωτόκολλο του Άρχους του 1998: Για τον έλεγχο των έμμονων οργανικών 
ρύπων. 

• Πρωτόκολλο του Άρχους του 1998: Για τον έλεγχο των εκπομπών των 
βαρέων μετάλλων. 

• Πρωτόκολλο του Gothenburg του 1999:  Για την εξάλειψη της οξύτητας, του 
ευτροφισμού και του επιφανειακού στρώματος του όζοντος. 

 
Η Σύμβαση κυρώθηκε από την Κύπρο στις 20.11.1991.  Αρμόδια αρχή για τη 
Σύμβαση της Γενεύης είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
4.2.8 Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής μεταφοράς 

επικίνδυνων αποβλήτων και την απορριψή τους 
 
Ο σκοπός της Σύμβασης, η οποία συμφωνήθηκε στις 22.3.1989 και τέθηκε σε ισχύ 
στις 5.5.1992, είναι να προστατέψει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τα 
επικίνδυνα απόβλητα.   
 
Οι κυριότερες πρόνοιες της Σύμβασης στηρίζονται στο ότι για τις εξαγωγές των 
επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται η ρητή συναίνεση της χώρας εισαγωγής και στο 
ότι η μεταφορά  τους πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους. Επίσης 
απαγορεύεται η μεταφορά αποβλήτων στην Ανταρτική, σε χώρες που δεν είναι Μέλη 
της Σύμβασης και σε χώρες που δήλωσαν ότι δεν δέχονται επικίνδυνα απόβλητα.  
Στα παραρτήματα της Σύμβασης καθορίζονται επακριβώς οι διάφορες κατηγορίες 
αποβλήτων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα.   
 
Η Κύπρος υπέγραψε τη Σύμβαση στις 22.3.1989 και την κύρωσε στις 17.9.1992.  
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης είναι ο Υπουργός 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.   
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4.3 Διαδικασίες για τον Έλεγχο στη Διακίνηση και την Διάθεση 
στην Κυπριακή αγορά των Χημικών Ουσιών 

 
Στην Κυπριακή Δημοκρατία οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στις εισαγωγές και 
εξαγωγές ορισμένων Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών και των μειγμάτων που τις 
περιέχουν ορίζονται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 689/2008 και μέσα 
από την Σύμβαση του Ρότερνταμ.  Για την εξαγωγή αυτών των χημικών ουσιών 
απαιτείται, ανάλογα με την χώρα εξαγωγής, η κοινοποίηση της προτιθέμενης 
εξαγωγής της ουσίας από τον εξαγωγέα προς το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.  
Επίσης, για ορισμένες χημικές ουσίες, απαιτείται επιπλέον για την εξαγωγή τους η 
ρητή Συναίνεση της εισάγουσας χώρας.  Όλες οι διαδικασίες διεκπεραιώνοται 
ηλεκτρονικά μέσα από το διαδικτυακό λογισμικό EDEXIM της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.       
 
Συνοπτικά, ο εξαγωγέας αποστέλει μέσω του EDEXIM τα απαιτούμενα έγγραφα στο 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο τα ελέγχει και τα προωθεί είτε στην 
Ευρωπαική Επιτροπή είτε στην εισάγουσα χώρα.  Μετά την αποδοχη της εισαγωγής 
ενεργοποιείται ηλεκτρονικός κωδικός, μοναδικός για την συγκεκριμένη εισαγωγή, στο 
EDEXIM.  Το Τμήμα Τελωνείων ελέγχει κατά την εξαγωγή το EDEXIM και, εφόσον 
επιβεβαιώσει ότι ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ενεργοποιημένος, επιτρέπει την 
εξαγωγή.         
 
Επιπλέον των πιο πάνω απαγορεύσεων, υφίστανται οι περιορισμοί στις εξαγωγές 
των χημικών ουσιών και των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό με αρ. 428/2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών 
ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, καθώς επίσης και των ειδών που 
περιλαμβάνονται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξετάζει και εκδίδει 
τις σχετικές άδειες εξαγωγής. 
 
Για την διάθεση φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων προϊόντων στην Κυπριακή 
αγορά απαιτείται η εκ των προτέρων αδειοδότηση των προϊόντων από το Τμήμα 
Γεωργίας, μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης και του τέλους από τον 
υπεύθυνο για την διάθεση στην αγορά.   
 
Για την διάθεση των υπόλοιπων επικίνδυνων χημικών προϊόντων στην Κυπριακή 
αγορά δεν απαιτείται η εκ των προτέρων αδειοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία.  
Διεξάγονται σε συστηματική βάση ελέγχοι για τη σήμανση, συσκευασία και σύσταση 
των προϊόντων αυτών και υπάρχει η αναγκαία συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των επιθεωρητών των εμπλεκόμενων Υπουργείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρμοδιότητες Υπουργείων στα Θέματα 
διαχείρισης χημικών προϊόντων 

 
 
5.1 Αρμοδιότητες των Υπουργείων στη Διαχείριση Χημικών 

Προϊόντων 
 
Πίνακας 5.1: Αρμοδιότητες των Υπουργείων στη διαχείριση χημικών 

προϊόντων 

Υπουργείο 
/Υπηρεσία 

Ει
σα

γω
γή

 
/Ε
ξα
γω

γή
 

Π
αρ

αγ
ω
γή

 

Α
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ήκ

ευ
ση

 

Μ
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ά 

Δ
ιά
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στ
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Χρ
ήσ

η 

Α
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ρι
ψ
η 

Α
να

λύ
σε
ις

 

 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ/ΒΙΟΚΤΟΝΑ/ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
ΥΕΚΑ 
Τμήμα 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Χ Χ Χ   Χ   

ΥΥ  
Γενικό Χημείο        X 

ΥΓΦΠΠ 
Τμήμα Γεωργίας  X X X  X Χ  Χ 

ΥΓΦΠΠ 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

 X X    X  

ΥΣΕ 
Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

   X     

ΥΟ 
Τμήμα Τελωνείων Χ        

 ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΥΕΚΑ 
Τμήμα 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Χ Χ Χ  Χ Χ  Χ 

ΥΥ 
Γενικό Χημείο        X 

ΥΓΦΠΠ 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

 X X    X  

ΥΕΒΤ 
Υπηρεσία 
Ενέργειας 

X X X  X   Χ 

ΥΣΕ 
Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

   X     

ΥΟ 
Τμήμα Τελωνείων Χ        
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Υπουργείο 
/Υπηρεσία 
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 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΥΕΚΑ 
Τμήμα 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

X X X  X Χ  Χ 

ΥΥ 
Γενικό Χημείο        X 

ΥΓΦΠΠ 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

      X  

ΥΣΕ 
Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

   X     

ΥΟ 
Τμήμα Τελωνείων Χ        

 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΥΕΚΑ 
Τμήμα 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

X X X  X Χ  Χ 

ΥΥ 
Γενικό Χημείο         X 

ΥΥ 
Φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες 
(καλλυντικά) 

 X   Χ 
 

Χ 
   

ΥΥ 
Υγειονομικές 
Υπηρεσίες 
(απορρυπαντικά) 

X X   Χ 
 

Χ 
   

ΥΓΦΠΠ 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
(Οικολογικό σήμα) 

 
X 

 
X   Χ  X X 

ΥΕΒΤ 
Υπηρεσία 
Ανταγωνισμού και 
Προστασίας 
Καταναλωτών 

    Χ    

ΥΣΕ 
Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

   X     

ΥΟ 
Τμήμα Τελωνείων Χ        
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5.2 Αρμοδιότητες των κυριότερων Κυβερνητικών Τμημάτων και 
Υπηρεσιών στη Διαχείριση Χημικών Προϊόντων 

 
Πίνακας 5.2: Αρμοδιότητες των Κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών  
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Έλεγχος της καταχώρισης, της αξιολόγησης, της αδειοδότησης και 
των περιορισμών των χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.   
Ρύθμιση εισαγωγής, εξαγωγής, παραγωγής, χρήσης, 
αποθήκευσης, χειρισμού επικίνδυνων ουσιών. 
Περιορισμός/απαγόρευση/απόσυρση από την αγορά ουσιών, 
μειγμάτων και αντικειμένων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας. 
Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση επικίνδυνων ουσιών και 
μειγμάτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP. 
Νομοθετικό Πλαίσιο για την εφαρμογή των κανόνων της Ορθής 
Εργαστηριακής Πρακτικής. 
Περιορισμοί και απαγορεύσεις στη χρήση αμιάντου. 
Προστασία εργαζομένων από χημικές Ουσίες. 
Έλεγχος για αποφυγή ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας από χημικές 
ουσίες. 
Έλεγχος της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.  Χορήγηση άδειας 
εκπομπής αερίων αποβλήτων. 
Προστασία και περιορισμοί στην έκθεση των εργαζομένων σε 
Χημικούς Παράγοντες. 
Αρμόδια αρχή για τις Συμβάσεις PIC, POPs (Διαμεθοριακής 
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας) και για Διασυνοριακές Επιπτώσεις 
Βιομηχανικών Ατυχημάτων.  
Εστιακός πόλος για το Διακυβερνητικό Φόρουμ για τη Χημική 
Ασφάλεια (IFCS) και για τη Στρατηγική Προσέγγιση στη Διεθνή 
Διαχείριση Χημικών Προϊόντων (SAICM). 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
Τμήμα Περιβάλλοντος Χορήγηση άδειας απόρριψης αποβλήτων. 

Έλεγχος απόρριψης αποβλήτων από αλιευτικές δραστηριότητες. 
Όρια για προστασία του εδάφους και των νερών από συγκεκριμένες 
επικίνδυνες ουσίες και καθορισμός μεθόδων αναλύσεων και 
δειγματοληψίας.  
Χορηγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλητων και έλεγχος για τη 
διαχείριση αποβλήτων που καλύπτονται από τον περί Αποβλητων 
Νόμο του 2011. 
Υποχρεώσεις δήλωσης, σήμανσης, χρήσης και μεταφοράς PCBs, 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών και 
συσσωρευτών.   
 Κατάλογος εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών Ουσίων 
Προτεραιότητας σε επιφανεικά νερά. 
Όρια για την περιεκτικότητα μπαταριών και συσσωρευτών σε βαρέα 
μέταλλα. 
Απαγορεύσεις στη διάθεση και χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη 
στοιβάδα του όζοντος (ODS) και παρασκευασμάτων που τα 
περιέχουν.   
Επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
Αρμόδια αρχή για τη Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της 
διασυνοριακής ρύπανσης επικίνδυνων αποβλήτων. 
Παροχή σήματος ECOLABEL. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
Τμήμα Γεωργίας Ρύθμιση εγγραφής, εισαγωγής, συσκευασίας και σήμανσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων.   
Απαγόρευση ορισμένων δραστικών ουσιών σε φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα.   
Έλεγχος της πώλησης, αποθήκευσης και παρασκευής 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Έλεγχος της διάθεσης των βιοκτόνων στην αγορά και καθορισμός 
των δραστικών ουσιών που μπορεί να περιέχουν.     
Έλεγχος της πώλησης και διάθεσης στην αγορά λιπασμάτων. 

Υπουργείο Υγείας 
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Ρύθμιση της κυκλοφορίας των φαρμάκων και των καλλυντικών 

προϊόντων. 
Υγειονομικές Υπηρεσίες Έλεγχος της κυκλοφορίας και της σήμανσης των απορρυπαντικών 

προϊόντων για την περιεκτικότητά τους σε τασιενεργά και έλεγχος 
των εισαγόμενων απορρυπαντικών από τρίτες χώρες. 

Γενικό Χημείο του Κράτους Ανίχνευση υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής 
προέλευσης. 
Αναλύσεις προϊόντων. 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
Υπηρεσία Εμπορίου Έλεγχος εξαγωγών των ειδών που περιλαμβάνονται στον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό 428/2009, καθώς επίσης και των ειδών που 
περιλαμβάνονται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Εξοπλισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Υπηρεσία Ενέργειας Καθορισμός των προδιαγραφών και έλεγχος της ποιότητας των 
πετρελαιοειδών και καυσίμων. 

Υπηρεσία Ανταγωνισμού και 
Προστασίας Καταναλωτών 

Έλεγχος ορίων βιοδιαθεσιμότητας βαρέων μετάλλων σε παιχνίδια. 

Υπηρεσία Τεχνολογίας Εφαρμογή της νομοθεσίας για Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική. 
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Έλεγχος της θαλάσσιας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

Έλεγχος των επιβλαβών προστατευτικών συστημάτων 
υφαλοχρωματισμού σε πλοία. 
Απαγόρευση στη χρήση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία.  

Τμήμα Οδικών Μεταφορών Έλεγχος της οδικής μεταφοράς επικίνδυνων χημικών προϊόντων.  
Υπουργείο Οικονομικών 
Τμήμα Τελωνείων Έλεγχος εισαγόμενων/εξαγόμενων χημικών προϊόντων. 
Υπουργείο Εξωτερικών 
Υπουργείο Εξωτερικών  Έλεγχος των εισαγωγών και εξαγωγών χημικών ουσιών οι οποίες 

έχουν χρησιμοποιηθεί, ή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, για 
τρομοκρατικούς σκοπούς (αρμόδια αρχή για τη Σύμβαση για τα 
χημικά όπλα). 

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Οργανισμός Σήμανσης 
Πολυτίμων Μετάλλων 

Πιστοποίηση της ποιότητας των αντικειμένων από πολύτιμα 
μέταλλα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (Βιομηχανία, 
Ερευνητικά Ιδρύματα και Οργανισμοί 
Δημοσίου Συμφέροντος) 

 
 
6.1 Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι 
 
6.1.1 Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
 
Όλοι οι βιομηχανικοί και εμπορικοί σύνδεσμοι στην Κύπρο δραστηριοποιούνται μέσα 
από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ένα ιδιωτικό 
επιχειρηματικό σώμα το οποίο λειτουργεί οικονομικά και διοικητικά ανεξάρτητα από 
το κράτος.  Το ΚΕΒΕ είναι η ένωση των Κυπρίων επιχειρηματιών, των οποίων τα 
συμφέροντα προωθούνται μέσα από την υποβολη απόψεων στη βουλή και στην 
Κυβέρνηση και μέσα από συμμετοχή σε τριμερή σώματα και επιτροπές. 
 
Συμβεβλημένοι με το ΚΕΒΕ είναι περίπου 140 επαγγελματικοί σύνδεσμοι από τους 
τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.  Παρακάτω παρατίθενται 
οι κυριότεροι σύνδεσμοι του ΚΕΒΕ που σχετίζονται με την παραγωγή και το εμπόριο 
χημικών προϊόντων. 
 
• Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου  
 
Ο Σύνδεσμος είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πλαστικών (EuPC).   
 
• Σύνδεσμος Βιομηχάνων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών Ουσιών 

Κύπρου (CAPVAM) 
 
Ο Σύνδεσμος είναι μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Παρασκευαστών Σαπουνιών, 
Απορρυπαντικών και Προϊόντων Συντήρησης (AISE). 
 
• Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών 

Κύπρου 
 
• Σύνδεσμος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
 
• Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ξυλείας και Δομικών Υλικών 
 
 
6.1.2. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) 
 
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου είναι παγκύπρια ανεξάρτητη 
οργάνωση που έχει Μέλη τους 64 κυριότερους Επαγγελματικούς/Κλαδικούς 
Συνδέσμους και εκατοντάδες επιχειρήσεις στον τομέα της Βιομηχανίας, Εμπορίου, 
Υπηρεσιών, Κατασκευών και Γεωργίας.  Οι τρείς σχετιζόμενοι με τα χημικά προϊοντα 
σύνδεσμοι – μέλη της OEB είναι οι ακόλουθοι: 
 
• Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Χρωμάτων Αυτοκινήτων 
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Στο Σύνδεσμο εκπροσωπούνται εταιρείες εισαγωγής χρωμάτων αυτοκινήτων.   
 
• Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων Κύπρου 
• Φαρμακευτικές και Χημικές Βιομηχανίες Κύπρου (ΦΑΡΧΗΜ) 
 
Ο Σύνδεσμος ΦΑΡΧΗΜ εκπροσωπεί τέσσερεις μεγάλες Κυπριακές βιομηχανίες 
παραγωγής φαρμάκων.   
 
 
6.2 Ερευνητικά Ινστιτούτα  
 
6.2.1 Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 
λειτουργεί το Τμήμα Χημείας, στο οποίο διεξάγεται έρευνα σε όλους τους βασικούς 
τομείς της Χημείας και σε αρκετούς εφαρμοσμένους κλάδους 
(Φυσικοχημεία,  Οργανική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Κατάλυση, 
Επιστήμη Υλικών). Η επαφή του Τμήματος με τη βιομηχανία και με  αρκετούς 
κρατικούς φορείς είναι, επίσης, πολύ ικανοποιητική.  Κάτω από την ίδια Σχολή 
λειτουργεί επίσης το Ωκεανογραφικό Κέντρο Κύπρου, στο οποίο μέρος του 
διεξαγόμενου ερευνητικού έργου αφορά την καταγραφή και επίδραση των χημικών 
ουσιών και βιοχημικών ειδών σε ωκεανογραφικά συστήματα.      
 
6.2.2 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Στo Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί το Τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο οποίο διεξάγεται διδακτικό και ερευνητικό έργο 
άμεσα σχετιζόμενο με τη περιβαλλοντικά προσανατολισμένη διαχείριση χημικών 
ουσιών.    
 
6.2.3 Γενικό Χημείο του Κράτους  
 
Το Γενικό Χημείο της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αναπτύξει διεθνές δίκτυο 
συνεργατών και έχει συνομολογήσει πρωτόκολλα συνεργασίας με Ινστιτούτα, 
Πανεπιστήμια και Οργανισμούς όπως το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (JRC στο Ispra), τον Οργανισμό Περιβάλλοντος της Αυστρίας, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.ά..  Επίσης έχουν αναπτυχθεί 
διμερείς συνεργασίες για ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και εκτέλεση 
ερευνητικών προγραμμάτων με αξιόλογα εργαστήρια Ευρωπαϊκών και άλλων 
προηγμένων χωρών.  Οι ιδιαίτεροι τομείς του ερευνητικού έργου αφορούν την 
ασφάλεια των Τροφίμων, του Νερού και του Περιβάλλοντος, την διασύνδεση του 
Περιβάλλοντος με την Υγεία και την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας και της 
γεωγραφικής προέλευσης προϊόντων. 
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6.3 Σύνδεσμοι για τη Προστασία του Περιβάλλοντος και του 
Καταναλωτή 

 
6.3.1 Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών προστατεύει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών από το 1973 σαν ένας ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός και μη-
κερδοσκοπικός οργανισμός.  Ο Σύνδεσμος είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς 
Καταναλωτών – CONSUMERS INTERNATIONAL (1980) και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Καταναλωτών - BEUC (2002).  Δραστηριοποιείται αρκετά μέσω 
ενημέρωσης των καταναλωτών, μέσω του περιοδικού του Συνδέσμου και της 
ιστοσελίδας του.   Λειτουργεί επίσης τις Σχολές Ενηλίκων Καταναλωτών σε όλες τις 
πόλεις τις Κύπρου παρέχοντας δωρεάν φοίτηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
καταναλωτές και οργανώνοντας πολλές διαλέξεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις στα 
αστικά κέντρα, στην ύπαιθρο σε σχολεία αλλά και στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.   
Λειτουργεί γραφεία εξυπηρέτησης καταναλωτών στην Λευκωσία, Λεμεσό, και 
Λάρνακα όπου συμβουλεύει και ενημερώνει τους καταναλωτές, χειρίζεται τις 
καταγγελίες τους και πολλές φορές διαμεσολαβεί για άμεση επίλυση των 
προβλημάτων τους.   Ο Σύνδεσμος δέχεται και καταγράφει παράπονα από το κοινό, 
τα οποία στη συνέχεια υποβάλλει στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για διερεύνηση.  
Έχει στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτών, τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και με άλλες υπηρεσίες που έχουν την 
αρμοδιότητα επιτήρησης της αγοράς για συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας στα θέματα μηχανημάτων και χημικών ουσιών. 

6.3.2 Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής  
 
Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας ζωής είναι ανεξάρτητος, μη 
κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατά το πρότυπο αντίστοιχων 
Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι κυριότεροι στόχοι της Ένωσης είναι: 
 
• Να προσφέρει οργανωτικό σχήμα σ’ όλους τους Κύπριους καταναλωτές  
• Να παρέχει με κάθε νόμιμο μέσο προστασία και βοήθεια για την προάσπιση και 

προώθηση του δικαιώματός τους (α) για μια άνετη και υγιή ζωή σ’ ένα υγιές και 
αειφόρα αναπτυσσόμενο περιβάλλον και, (β) όλων των άλλων δικαιωμάτων και 
συμφερόντων τους, όπως αυτά πηγάζουν μέσα από την κυπριακή καιδιεθνή 
νομοθεσία, ως μέρος του Διεθνούς Καταναλωτικού Κινήματος.   

• Να μελετά και να διεξαγάγει έρευνες για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές 
και έχουν σχέση με το σεβασμό των δικαιωμάτων και των οικονομικών 
συμφερόντων τους καθώς και για θέματα που άπτονται της υγείας, της ασφάλειας 
και γενικά της ποιότητας ζωής τους, όπως η σωστή σήμανση των προϊόντων, η 
σωστή και επαρκής χρήση των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, των 
φαρμάκων, της βιοτεχνολογίας και γενικά της τεχνολογίας και της επιστήμης προς 
όφελος του πολίτη-καταναλωτή.   

• Να επιδιώκει την ανάπτυξη και καλλιέργεια μέσα στην κυπριακή κοινωνία των 
πολιτών μιας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και να αναπτύσσει στους 
καταναλωτές,  μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, τις γνώσεις και την 
ικανότητα αυτοπροστασίας. 
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• Να παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες πάνω σε θέματα που αναφέρονται 
στις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού και ειδικότερα στη τιμή 
πώλησης, την ποσότητα, την ποιότητα, την ωφελιμότητα, ή/και επικινδυνότητα. 

• Να συνεργάζεται με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς και 
υπηρεσίες της Κύπρου, και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών και 
στόχων της. 

• Να παίρνει νομικά μέτρα  προσφεύγοντας σε κυπριακά ή/και διεθνή δικαστήρια, 
όπου και όποτε θεωρεί αναγκαίο και επιβεβλημένο, για τη δικαίωση των 
καταναλωτών και τη διασφάλιση των δικαίων και δικαιωμάτων τους. 

 
Στην ιστοσελίδα της Ένωσης υπάρχει ειδικό έντυπο για συμπλήρωση από τους 
καταναλωτές για υποβολή επώνυμων παραπόνων. 
 
6.3.3 Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου 
 
Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου ιδρύθηκε το 
1988 και αποτελεί δίκτυο 19 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Κύπρο, που 
ενεργοποιούνται  στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού. Η 
Ομοσπονδία συντονίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες των μελών της,  εφόσον  αυτές  
συμβαδίζουν με τις αρχές ίδρυσής της.  Oι οργανώσεις–μέλη διατηρούν τη 
λειτουργική και διοικητική τους αυτονομία. 
 
Καταθέτει απόψεις σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές με μόνιμη παρουσία στις 
συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, και εκπροσωπείται, με 
βάση ισχύουσα νομοθεσία, σε πληθώρα Εθνικών Επιτροπών και Διοικητικών 
Συμβουλίων.  Σημαντική είναι η συμμετοχή της στην Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από έργα και στην Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια ή/και Προγράμματα.   
  
Μία από τις κύριες δράσεις της Ομοσπονδίας είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 
και κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου 
ανάπτυξης.  Ως εκ τούτου γνωστοποιεί τις ενέργειες της στο ευρύ κοινό, διοργανώνει 
εκθέσεις, συνέδρια και διαλέξεις για περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα. 
Συμμετέχει με εκπροσώπους της σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα για 
την προώθηση των θέσεων της και την ενημέρωση του πολίτη στα θέματα με τα 
οποία ασχολείται.  
  
Συμμετέχει, επίσης, σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, 
και τον πολιτισμό, όπως πχ. τη δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων, την 
προώθηση συστημάτων ανακύκλωσης, τη διάσωση και προστασία 
της  αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α. 
  
Είναι μέλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών οργανισμών, όπως το IUCN 
(Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης), το EEB (Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Περιβάλλοντος) και το MIO-ECSDE (Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το 
Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη), βρίσκεται σε συνεχή επαφή 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεργάζεται με διεθνείς περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, όπως το WWF (Διεθνές Ταμείο για την Άγρια Ζωή), την Greenpeace, 
κ.α. 
 



56 

 
6.3.4 Πράσινη Ασπίδα 
 
Το ανεξάρτητο περιβαλλοντικό κίνημα πληροφόρησης «Πράσινη Ασπίδα» έχει ως 
στόχο του να προωθηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση, έτσι ώστε να γίνονται οι 
αναγκαίες ενέργειες που να σκοπεύουν στην "υγεία του πλανήτη". Μέσω του 
ομώνυμου μηνιαίου ενημερωτικού του εντύπου και της ιστοσελίδας του δημοσιεύει 
πληθώρα κειμένων για ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη, την 
προστασία των δασών, τις κλιματικές αλλαγές και την υγειεινή διατροφή και γεωργίας.  
Ασχολείται επίσης ενεργά με την ανάδειξη του προβλήματος της επικινδυνότητας των 
χημικών ουσιών.  Με συχνές επιστολές ή παρεμβάσεις της στους αρμόδιους φορείς 
επισημαίνει περιπτώσεις αλόγιστης χρήσης, διάθεσης και απόρριψης επικίνδυνων 
χημικών προϊόντων.  Ειδικότερα για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες έχει εκδώσει 
ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό. 
 
6.4 Επιστημονικοί Φορείς και Οργανισμοί Δημοσίου 

Συμφέροντος 
 
6.4.1 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών  
 
Η Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) είναι ο σύλλογος των 
Επιστημόνων Χημικών στην Κύπρο.  Στα θέματα χημικών ουσιών συμβάλλει στη 
συνεχή διαφώτιση και ενημέρωση τόσο των μελών της όσο και του κοινού μέσα από 
τη διοργάνωση δραστηριοτήτων, όπως συνέδρια και συμπόσια, διαλέξεις, σεμινάρια 
και με τακτική αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου στα μέλη της.  
Παράλληλα, συνεισφέρει στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
από επικίνδυνες χημικές ουσίες μέσα από ανακοινώσεις που εκδίδει κατά καιρούς 
αλλά και με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
από ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων που συστήνονται εφόσον κριθεί αναγκαίο από τα 
μέλη.  Η ΠΕΕΧ εμπλέκεται ενεργά στη διαχείριση των χημικών ουσιών 
συμμετέχοντας συμβουλευτικά σε επιτροπές διάφορων κρατικών φορέων, όπως το 
Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών, το Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών, το 
Συμβούλιο Καλλυντικών, εκπροσωπείται σε συνεδρίες της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, σε βιομηχανικούς Συνδέσμους και σε επαγγελματικές Ενώσεις. 
 
Η ενημέρωση της ΠΕΕΧ για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα σε σχέση με τις χημικές 
ουσίες είναι άμεση αφού είναι πλήρες μέλος των κυριότερων Ευρωπαϊκών ενώσεων 
και ομοσπονδιών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χημικών και Μοριακών 
Επιστημών (EuCheMS) και η Διεθνής Ένωση Απλής και Εφαρμοσμένης Χημείας 
(IUPAC).  Εκπροσωπείται επίσης σε συναντήσεις και συνέδρια των σωμάτων αυτών, 
ορισμένα από τα οποία έχει οργανώσει στην Κύπρο. 
 
6.4.2 Σύνδεσμος Εργαστηρίων Κύπρου  
 
Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κλινικών και 
αναλυτικών εργαστηρίων στην Κύπρο, καθώς και η ανάγκη για εγκαθίδρυση μιας πιο 
συστηματικής επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εργαστηρίων (EuroLab) σε 
εθνικό επίπεδο είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του μη 
κυβερνητικού Συνδέσμου Εργαστηρίων Κύπρου (Cyprus Lab). 
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Περίπου 40 εργαστήρια από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είναι ήδη εγγεγραμμένα 
ως πλήρη μέλη του Συνδέσμου.  Μεταξύ των προτεραιοτήτων του Συνδέσμου 
περιλαμβάνονται: 
 
• Η σύσταση ομάδων εργασίας. 
• Η προώθηση των αρχών της ορθής εργαστηριακής πρακτικής και της 

διαπίστευσης των εργαστηρίων. 
• Η εγκαθίδρυση κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των μελών του 

Συνδέσμου. 
 
Ο Σύνδεσμος Εργαστηρίων Κύπρου στοχεύει στο να θέσει πρότυπα 
επαγγελματισμού και ηθικής μεταξύ των μελών του ταυτόχρονα με την προώθηση 
της ευημερίας και της αναγνώρισης τους από την κοινωνία.  
 
6.4.3 Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας 
 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) ιδρύθηκε το 2002 με τον 
περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο (Ν. 156(I)/2002) 
και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  
Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνές 
επίπεδο στους τομείς της διαπίστευσης και της τεχνικής πληροφόρησης.  
 
Ο ΚΟΠΠ διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Νόμος προνοεί όπως τα έξι μέλη του προέρχονται από τον 
κρατικό τομέα, ενώ τα υπόλοιπα επτά από τον ιδιωτικό τομέα. 
 
Βασικοί σκοποί του Οργανισμού είναι: 
 
• η εισαγωγή και διαχείριση εθνικού συστήματος διαπίστευσης,  
• η εισαγωγή και λειτουργία συστήματος επιθεώρησης και εφαρμογής των αρχών 

ορθής εργαστηριακής πρακτικής,  
• η διαχείριση εθνικού συστήματος τεχνικής πληροφόρησης, και 
• η υλοποίηση δράσεων για προώθηση και στήριξη υποδομών ποιότητας. 
 
6.4.4 Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου  
 
Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο θεσμοθετημένος 
Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών. 
Διοικείται από τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κατ’ ευθείαν από 
τα μέλη του ΕΤΕΚ, ανά τριετία.  
 
Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που 
σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας 
γενικά και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της Δημοκρατίας.  Εκδίδει μηνιαίο περιοδικό στο οποίο συχνά 
δημοσιεύονται θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση χημικών ουσιών. 
 
Συνεργάζεται στενά με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και έχει συνάψει 
πρωτόκολλο συνεργασίας με το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Αντίστοιχη 
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συνεργασία υπάρχει μεταξύ του Επιμελητηρίου και του Engineering Council 
Βρετανίας καθώς και με τα επιμέρους επαγγελματικά σώματα της Βρετανίας. 
Η στρατηγική του Επιμελητηρίου είναι να επεκτείνει την αναγνώριση των Κυπρίων 
Μηχανικών διεθνώς με τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης με άλλα 
επαγγελματικά σώματα.  
 
Στον Ευρωπαϊκό χώρο το Επιμελητήριο συμβάλλει ενεργά στις επαγγελματικές 
οργανώσεις FEANI (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Συνδέσμων των 
Μηχανικών) και ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Αξιοθεάτων) και 
συμμετέχει σε συζητήσεις με Ευρωπαϊκές Επιτροπές. 
 
Στο διεθνή χώρο σε συνεργασία με τοπικές επαγγελματικές οργανώσεις συμμετέχει 
και εκπροσωπείται στην WFWO (Παγκόσμια Ομοσπονδία των Εθνικών Συνδέσμων 
των Μηχανικών). 
 
6.5 Ανάλυση  των δράσεων των Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών 

στη διαχείριση χημικών ουσιών 
 
Στην Κύπρο οι μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα 
της διάδοσης πληροφοριών για την επικινδυνότητα από την αλόγιστη χρήση και 
απόρριψη χημικών ουσιών καθώς και με την διάδοση πληροφοριών προς το κοινό 
σχετικά με καταναλωτικά προϊόντα που εντοπίστηκαν στην Κυπριακή ή Ευρωπαϊκή 
αγορά και περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν 
τα νομοθετικά όρια.   
 
Σε όλα τα Κυβερνητικά Συμβούλια και Επιτροπές που σχετίζονται με τη διαχείριση 
χημικών ουσιών ή προϊόντων (Κεφάλαιο 7) συμμετέχουν βάσει νομοθεσίας και οι 
εμπλεκόμενοι μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, κάτι το οποίο διευκολύνει την κατευθείαν 
ενημέρωση των Οργανισμών αυτών σε σχέση με το τεκτενόμενο Κυβερνητικό έργο 
και την υποβολή σχετικών σχολίων ή παρεμβάσεων εκ μέρους τους.  
 
Τέλος, όλα τα Κυβερνητικά Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας διερευνούν 
οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή καταγγελία υποβληθεί από μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς για μη συμμορφούμενα χημικά προϊόντα ή για αλόγιστη χρήση χημικών 
ουσιών ή προϊόντων και ενημερώνουν, κατά το δυνατόν, τους παραπονούμενους για 
την εξέλιξη των υποθέσεων που διερευνήθηκαν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Διυπουργικές Επιτροπές και Συμβούλια 
 
7.1 Μέλη και Αρμοδιότητες των Διυπουργικών Επιτροπών και 

Συμβουλίων 
 
Πίνακας 7.1: Τα μέλη και οι αρμοδιότητες των Διυπουργικών Επιτροπών και 

Συμβουλίων  
 

Νομοθεσία Όνομα Αρμοδιότητα Αρμόδιο 
Υπουργείο 

Μέλη 
(Υπουργεία /  

Φορείς) 
Ο περί Χημικών 
Ουσιών Νόμος 
του 2010 

Παγκύπριο 
Συμβούλιο 
Χημικών Ουσιών 

Συμβουλεύει τον 
ΥΕΚΑ για τα μέτρα 
που πρέπει να 
λαμβάνονται για την 
προστασία του 
κοινού, των 
εργαζομένων και του 
περιβάλλοντος από 
την έκθεση σε χημικές 
ουσίες, μείγματα, 
ενδιάμεσα προϊόντα 
και/ ή χημικά 
προϊόντα και τη 
χρήση αυτών 

ΥΕΚΑ  ΥΕΚΑ 
ΥΓΦΠΠ 
ΥΥ 
ΥΕ 
ΥΣΕ 
ΥΟ 

ΕΤΕΚ 
ΟΠΟΟ 
ΠΣΚ 

ΠΕΚΠΖ 
ΠΕΕΧ 
ΠΕΟ 
ΣΕΚ 
ΔΕΟΚ 
ΟΕΒ 
ΚΕΒΕ 

Ο περί 
Φυτοπροστατευτι
κών Προϊόντων 
Νόμος του 2011 

Συμβούλιο 
Φυτοπροστατευτι
κών Προϊόντων 
και Βιοκτόνων 

Αρμόδια Αρχή για την 
εφαρμογή της 
νομοθεσίας 

ΥΓΦΠΠ ΥΓΦΠΠ  
ΥΕΚΑ 
ΥΥ 
ΣΓ 

Οι περί 
Λιπασμάτων 
Κανονισμοί και 
Νόμος του 2006 

Συμβούλιο 
Ελέγχου 
Λιπασμάτων 

Συμβουλευτικό σώμα 
για την εφαρμογή της 
περί Λιπασμάτων 
Νομοθεσίας 

ΥΓΦΠΠ ΥΓΦΠΠ 
ΥΕΒΤ 
ΠΕΓ 

Το περί Άμυνας 
(Ρύθμιση της 
Εξαγωγής, της 
Μεταφοράς και 
της 
Διαμετακόμισης 
Ειδών Διπλής 
Χρήσης) 
Διάταγμα του 
2009 
 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή για 
Είδη Διπλής 
Χρήσης 

Συμβουλεύει τον 
ΥΕΒΤ στo πλαίσιo του 
ελέγχου των 
εξαγωγών των 
ελεγχόμενων ειδών 
του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού 
428/2009/ΕΚ 

ΥΕΒΤ ΥΕΒΤ 
ΥΕΞ 
ΥΟΙ 
ΥΔΔΤ 
ΥΑ 

ΥΕΚΑ 
ΥΥ 
ΝΥ 

ΥΓΦΠΠ 
ΥΣΕ  
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Νομοθεσία Όνομα Αρμοδιότητα Αρμόδιο 
Υπουργείο 

Μέλη 
(Υπουργεία /  

Φορείς) 
Οι περί της 
Εξαγωγής, 
Διαμεσολάβησης 
και Παροχής 
Τεχνικής Βοήθειας 
σε σχέση με 
Ελεγχόμενο Είδος 
(Στρατιωτικός 
Εξοπλισμός) 
Κανονισμοί του 
2011 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή για 
Είδη 
Στρατιωτικού 
Εξοπλισμού 

Συμβουλεύει τον 
ΥΕΒΤ στo πλαίσιo του 
ελέγχου των 
εξαγωγών των ειδών 
του Κοινού 
Καταλόγου 
Στρατιωτικού 
Εξοπλισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΥΕΒΤ ΥΕΒΤ 
ΥΕΞ 
ΥΟΙ 
ΥΔΔΤ 
ΥΑ 

ΥΕΚΑ 
ΥΥ 
ΝΥ 
ΥΣΕ 

ΥΓΦΠΠ 
 

Ο περί 
Καλλυντικών 
Προϊόντων 
Νόμος του 2001  

Συμβούλιο 
Καλλυντικών 

Ρύθμιση της 
κυκλοφορίας των 
καλλυντικών 
προϊόντων 

ΥΥ ΥΥ 
ΦΥ 
ΓΧΚ 

Δύο Ιατροί 
από ΠΙΣ 

Δύο Χημικοί 
από ΠΕΕΧ 

Οι περί Ελέγχου 
της Ρύπανσης 
της Ατμόσφαιρας 
Νόμοι του 2002 
έως 2009 
 
και 
 
 
Οι περί Ελέγχου 
της Ρύπανσης 
των Νερών και 
του Εδάφους 
Νόμοι του 2002 
έως 2008 
 
 

Τεχνική Επιτροπή 
για την 
προστασία του 
περιβάλλοντος 

Συμβουλεύει τον 
ΥΕΚΑ για καθορισμό 
Όρων Λειτουργίας για 
προστασία της 
Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας. 
 
 
 
Συμβουλεύει τον 
ΥΓΦΠΠ για τον 
καθορισμό Όρων 
Λειτουργίας για 
προστασία των νερών 
και του εδάφους της 
Κύπρου από τη 
Ρύπανση. 

ΥΕΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΓΦΠΠ 
 

 
 
 
 
 

ΥΕΚΑ 
ΥΓΦΠΠ 
ΥΥ 
ΥΕΣ 
ΥΕΒΤ 
ΥΣΕ 
ΕΤΕΚ 
ΟΠΟΟΚ 

Οι περί 
Αποβλήτων 
Νόμοι του 2011 
έως 2012 
 
 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

Συμβουλεύει τον 
ΥΓΦΠΠ για έκδοση 
αδειών Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

ΥΓΦΠΠ 
και 
ΥΕΣ  

ΥΓΦΠΠ 
ΥΕΣ  
ΥΕΚΑ 
ΥΥ 

ΥΕΒΤ 
ΥΣΕ 

Ένωση 
Δήμων 
Ένωση 

Κοινοτήτων 
ΟΠΟΟ 
ΕΤΕΚ 
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Νομοθεσία Όνομα Αρμοδιότητα Αρμόδιο 
Υπουργείο 

Μέλη 
(Υπουργεία /  

Φορείς) 
Ο περί Απονομής 
του Οικολογικού 
Σήματος της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Νόμος 
του 2011  
 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή 
Απονομής του 
Οικολογικού 
Σήματος της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Συμβουλεύει τον 
ΥΓΦΠΠ για αιτήσεις 
για απονομή 
οικολογικού σήματος 
σε επιχείρηση   

ΥΓΦΠΠ ΥΓΦΠΠ 
ΥΕΒΤ 
ΤΕΕ 
ΓΧΚ 
ΠΚ 
ΚΣΚ 

ΟΠΟΟΚ 
ΟΕΒ 
ΚΕΒΕ 

Οι περί 
Ασφάλειας και 
Υγείας στην 
Εργασία Νόμοι 
του 1996 έως 
2011 

Παγκύπριο 
Συμβούλιο 
Ασφάλειας και 
Υγείας 

Συμβουλεύει τον 
Υπουργό ΥΕΚΑ σε 
θέματα πρόληψης 
ατυχημάτων, 
βελτίωσης των 
συνθηκών ασφάλειας 
και υγείας των 
εργαζομένων και του 
κοινού γενικότερα 
αλλά και για την 
αναθεώρηση της 
σχετικής νομοθεσίας 

ΥΕΚΑ ΥΕΚΑ 
ΤΓ  
ΥΜ 

Ο.Ε.Β. 
Κ.Ε.Β.Ε. 
Σ.Ε.Ο.Κ. 
Π.Ο.Β.Ε.Κ. 
Π.Ε.Ο. 
Σ.Ε.Κ. 
Δ.Ε.Ο.Κ. 
Π.Ο.Α.Σ. 

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 
Ε.Τ.Υ.Κ. 
Σ.Α.Υ.Κ. 
Ε.Τ.Ε.Κ. 

Ο περί Εγγραφής 
Χημικών Νόμος 
του 1988 

Συμβούλιο 
Εγγραφής 
Χημικών 

Εξετάζει τις αιτήσεις 
για εγγραφή στο 
Μητρώο Χημικών, στο 
οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι οι 
πτυχιούχοι που 
δικαιούνται να 
διεξάγουν χημικές 
αναλύσεις στην 
Κύπρο. 

ΥΥ ΥΥ 
Τέσσερεις 
Χημικοί από 

ΠΕΕΧ 

Απόφαση 
Υπουργικού 
Συμβουλίου με 
αρ. 59.304 της 
28.1.2004.  

Εθνική Επιτροπή 
«Περιβάλλον και 
Υγεία του 
Παιδιού» 

Η προστασία του 
εμβρύου και του 
παιδιού από 
περιβαλλοντικούς 
κινδύνους που 
απειλούν την υγεία 
του και η προαγωγή 
υγιούς και ασφαλούς 
περιβάλλοντος 

 ΥΥ 
ΥΓΦΠΠ 
ΥΕΚΑ 
ΥΠΠ 
ΠΚ 
ΠΙΣ 
ΠΕΚ 
ΜΕ 
ΙΝΓΚ 

ΠΣΟΣΓΣΔΕ 
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7.2 Λειτουργία των Διυπουργικών Επιτροπών και Συμβουλίων 
 
7.2.1 Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών 
 
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών εγκαθιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση 
τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο του 2010 (Ν. 78(Ι)/2010).  
 
Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι:  

• να συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
ζητήματα πρόληψης ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων για το κοινό και το 
περιβάλλον, που μπορεί να προκληθούν από ουσίες, μείγματα, ενδιάμεσα 
προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα,  

• να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί δραστηριότητες για τη βελτίωση της 
προστασίας του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από την 
έκθεση σε ουσίες, μείγματα, ενδιάμεσα προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα και τη 
χρήση αυτών,  

• να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και του 
περιβάλλοντος από την έκθεση σε ουσίες, μείγματα, ενδιάμεσα προϊόντα και/ ή 
χημικά προϊόντα και τη χρήση αυτών, και/ ή  

• να συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με τη σύνταξη ή αναθεώρηση 
νομοθεσίας, υπό το φως της γνώσης και πείρας που αποκτήθηκε από τη μελέτη 
των τοπικών συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου. 

Στο Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών προεδρεύει ο Διευθυντής του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο 
Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι από το καθένα από τα ακόλουθα Υπουργεία 
και Οργανισμούς:  

• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  
• Υπουργείο Υγείας,  
• Υπουργείο Εσωτερικών,  
• Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,  
• Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,  
• Υπουργείο Οικονομικών,  
• Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου,  
• Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων,  
• Παγκύπριο Σύνδεσμος Καταναλωτών,  
• Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής,  
• Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών,  
• Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία,  
• Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου,  
• Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου,  
• Ομοσπονδία Εργοδοτών Κύπρου και  
• Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Το Συμβουλιο συνεδριάζει περίπου μία φορά το χρόνο.  Ο Διευθυντής του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τις εξελίξεις και τις 
δραστηρίότητες του προηγούμενου έτους σε ότι αφορά την εφαρμογή του περί 
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Χημικών Ουσιών Νόμου, παρουσιάζει τις αναμενόμενες δραστηριότητες του 
επόμενου έτους και ακούει τις εισηγήσεις των μελών του Συμβουλίων για πιθανές 
περαιτέρω δραστηριότητες ή/και για καλύτερο συτνονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων 
αρχών. 
  
7.2.2 Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων 
 
Το Συμβούλιο αποτελείται από: 
 
• Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του,  
• Τέσσερεις Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας,  
• Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας (το Διευθυντή του Γενικού Χημείου ή 

εκπρόσωπό του και ένα Φαρμακοποιό των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών),  
• Τον Διευθυντή του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπό του,   
• Εκπρόσωπο του Συμβουλίου Γεωπόνων και 
• Τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του. 
 
Είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διάθεση στην αγορά 
και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων. 
 
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εξετάζει αιτήσεις για χορήγηση άδειας ή 
ανανέωσης άδειας, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων. Για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου μπορεί να συνιστά Επιτροπές αποτελούμενες 
από μέλη του ή άλλους επιστήμονες ή ειδικούς.  Αφού το Συμβούλιο εγκρίνει την 
αίτηση χορήγησης άδειας προχωρεί στην αδειοδότησή του εκδίδοντας για το σκοπό 
αυτό πιστοποιητικό άδειας.   
 
Το Συμβούλιο συνεδριάζει περίπου 3 φορές το χρόνο ή όποτε υπάρξει ανάγκη λόγω 
αυξημένου αριθμού αιτήσεων. 
 
7.2.3 Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων 
 
Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων εγκαθιδρύθηκε με βάση τον περί Λιπασμάτων 
Νόμο του 2006. 
 
Το Συμβούλιο αποτελείται από: 
 
• Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, 
• Τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας,  
• Ένα Γεωργικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας με προσόντα στη θρέψη φυτών, 
• Τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων του Τμήματος Γεωργίας, 
• Ένα Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών σε θέματα θρέψης φυτών, 
• Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και 
• Εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων. 
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Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 
• Συμβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και 

γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν τα λιπάσματα και για τη χρησιμότητα 
συμμετοχής εμπειρογνωμόνων στο Συμβούλιο. 

• Μεριμνά για συνεργασία και αλληλοενημέρωση με συναρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΓΦΠΠ, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, διάφορους Οργανισμούς καθώς και 
άλλους φορείς που ασχολούνται με τα λιπάσματα. 

• Υποβάλλει στο Τμήμα Γεωργίας εισηγήσεις για τη χορήγηση αδειών παραγωγής, 
συσκευασίας, εισαγωγής καθώς και για την εγγραφή λιπασμάτων. 

• Μεριμνά για την παρακολούθηση των δυσκολιών και των προβλημάτων από την 
εφαρμογή της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα λιπάσματα.  

 
Το Συμβούλιο συνεδριάζει περίπου μία φορά ετησίως. 
 
7.2.4 Συμβουλευτική Επιτροπή για Εξαγωγές Ειδών Διπλής Χρήσης  
 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή για Εξαγωγές Ειδών Διπλής εγκαθιδρύθηκε και 
λειτουργεί με βάση το περί Άμυνας (Ρύθμιση της Εξαγωγής, της Μεταφοράς και της 
Διαμετακόμισης Ειδών Διπλής Χρήσης) Διάταγμα του 2009.  
 
Η Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στo 
πλαίσιο της εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται για έκδοση άδειας εξαγωγής 
για είδη διπλής χρήσης.  Ασχολείται επίσης με οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν στo 
πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.  Συνεδριάζει όποτε παραστεί ανάγκη για εξέταση 
αιτήσεων. 
 
7.2.5 Συμβουλευτική Επιτροπή για Είδη Στρατιωτικού Εξοπλισμού  
 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή για Είδη Στρατιωτικού Εξοπλισμού εγκαθιδρύθηκε και 
λειτουργεί με βάση τους περί της Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής 
Βοήθειας σε σχέση με Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός Εξοπλισμός) Κανονισμούς 
του 2011. 
 
Η Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στo 
πλαίσιο της εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται για έκδοση άδειας εξαγωγής 
για είδη στρατιωτικού εξοπλισμού.  Ασχολείται επίσης με οποιαδήποτε θέματα 
προκύπτουν στo πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.  Συνεδριάζει όποτε παραστεί 
ανάγκη για εξέταση αιτήσεων. 
 
7.2.6 Συμβούλιο Καλλυντικών  
 
Το Συμβούλιο Καλλυντικών, που εγκαθιδρύθηκε με βάση τον περί Καλλυντικών Νόμο 
του 2001, ρυθμίζει την κυκλοφορία των καλλυντικών προϊόντων και έχει τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 
• συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα καλλυντικά 

προϊόντα. 
• εξετάζει αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρασκευής καλλυντικών προϊόντων. 
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Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες παρέχουν τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 
προς το Συμβούλιο Καλλυντικών και έχουν την ευθύνη της επιτήρησης της αγοράς 
και της εφαρμογής της νομοθεσίας.  Το Συμβούλιο Καλλυντικών συνεδριάζει περίπου 
2 φορές ετησίως. 
 
7.2.6 Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
 
Η Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος εγκαθιδρύθηκε με βάση 
τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 2002.  Οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής είναι να: 
 
• εξετάζει τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων που 

υποβάλλουν οι κάτοχοι Αδειοδοτούμενων Εγκαταστάσεων, με βάση τους περί 
Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους,  

• συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους 
λειτουργίας και τις οριακές τιμές εκπομπής αερίων αποβλήτων που θα πρέπει να 
καθορίζονται στις σχετικές Άδειες Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων που ο ίδιος 
χορηγεί, 

• εξετάζει τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων που 
υποβάλλουν οι κάτοχοι Αδειοδοτούμενων Εγκαταστάσεων, με βάση τους περί 
Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμους,  

• συμβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τους 
όρους λειτουργίας και τη σύσταση και τις ποσότητες των απορριπτόμενων ουσιών 
ή των αποβλήτων που θα πρέπει να καθορίζονται στις σχετικές Άδειες Απόρριψης 
που ο ίδιος χορηγεί. 

 
Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής αποστέλλονται στον Έπαρχο, 
στο Κοινοτικό Συμβούλιο ή στο Δήμο που είναι δυνατό να επηρεάζεται.  
Εκπρόσωπος τους μπορεί να παρίσταται στις συνεδρίες.  Ειδοποιήσεις 
αποστέλλονται επίσης στο φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης της οποίας η 
αίτηση εξετάζεται. 
 
7.2.7 Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων  
 
Η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων εγκαθιδρύθηκε με βάση τον περί 
Αποβλήτων Νόμο του 2011 (Ν. 105(Ι)/2011). Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι να: 
 
• εξετάζει τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων και καθορίζει 

τους όρους για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.  
• συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη διαχείριση 

αποβλήτων.  
• συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε μέτρα επιβάλλεται να ληφθούν 

για μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της ορθής διαχείρισης και διάθεσής 
τους. 

 
 
7.2.8 Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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Η Επιτροπή εγκαθυδρίθηκε και λειτουργεί με βάση τον περί Απονομής του 
Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο του 2011. 
 
Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:  
 
• το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος,  
• εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,  
• εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
• εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους,  
• εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου,  
• εκπρόσωπο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, 
• εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων 

Κύπρου,  
• εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και   
• εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.  
 
Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον αρμόδιο φορέα και γνωμοδοτεί για τα 
ακόλουθα θέματα:  
 
• τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, 
• την απονομή ή όχι του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

επιχείρηση, 
• την προώθηση και προβολή του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, στο εμπόριο και στους καταναλωτές,  
• την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για τα κριτήρια απονομής του 

οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται σε νέες 
κατηγορίες προϊόντων,  

• την αναπροσαρμογή των τελών και/ ή την προώθηση του συστήματος απονομής 
οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Η Επιτροπή συνεδριάζει περίπου 1 φορά ετησίως ή όποτε παραστεί ανάγκη λόγω 
αιτήσεων. 
 
7.2.9 Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας 
 
Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας εγκαθιδρύθηκε με βάση τον περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο του 1996 και προεδρεύεται από τον 
Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
Στη σύσταση του Συμβουλίου μετέχουν, εκτός από τους εκπροσώπους των 
κοινωνικών εταίρων, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας, εκπρόσωπος της 
Υπηρεσίας Μεταλλείων και εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Κ. 
 
Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
• συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ζητήματα 

πρόληψης ατυχημάτων,  
• αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί δραστηριότητες οι οποίες θα επηρεάσουν ή θα 

δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και 
υγείας των εργαζομένων και γενικότερα του κοινού,  
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• υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισηγήσεις ή 
προτάσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και τις καλύτερες και 
αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας που πρέπει να ακολουθούνται προς 
το σκοπό της εξασφάλισης της επαγγελματικής ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων, και  

• συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με 
τη σύνταξη ή την αναθεώρηση νομοθεσίας υπό το φως της εμπειρίας που 
αποκτήθηκε από τη μελέτη των τοπικών συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και 
της τεχνολογικής προόδου. 

 
Το Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο.   
 
7.2.10 Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών   
 
Το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών εγκαθιδρύθηκε με βάση τον περί Εγγραφής 
Χημικών Νόμο του 1988 (Ν. 157/88).  Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όλα τα άτομα που 
κατέχουν δίπλωμα, πτυχίο ή τίτλο Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου ή Κολλεγίου στη 
Χημεία μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Χημικών. 
 
Οι αιτήσεις εγγραφής στον κατάλογο εξετάζονται από το Συμβούλιο Εγγραφής 
Χημικών, που αποτελείται από 3 μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 
και 4 μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΧ. Σύμφωνα με τον περί 
Εγγραφής Χημικών Νόμο «κανείς δεν δικαιούται να κάνει αναλύσεις αν δεν είναι 
εγγεγραμμένος στους καταλόγους των Χημικών, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που 
καθορίζονται δια νόμου».    
 
Το Συμβουλιο συνεδριάζει περίπου 6 φορές ετησίως. 
 
7.2.11 Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» 

Η Εθνική Επιτροπή ''Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού'' (ΕΕΠΥΠ) συστάθηκε το 2004 
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  Αποστολή της είναι η προστασία του 
εμβρύου και του παιδιού από περιβαλλοντικούς κινδύνους που απειλούν την υγεία 
του, καθώς και η προαγωγή υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος με την ελάχιστη 
δυνατή έκθεση σε ανθυγιεινούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, ώστε να 
διασφαλίζονται η ομαλή σωματική, πνευματική και ψυχικά ανάπτυξη τους και οι 
πορϋποθέσεις υγιούς μελλοντικής ζωής. 

Για να φέρει εις πέρας την αποστολή της η ΕΕΠΥΠ: 

• συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών ή νομοσχεδίων που μπορεί να 
επηρεάζουν (άμεσα ή έμμεσα) την υγεία των παιδιών, 

• προωθεί και υλοποιεί ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 
διερεύνηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία του παιδιού και του 
εμβρύου με έμφαση στην πρόληψη ασθενειών περιβαλλοντικής αιτιολογίας, 

• επιμορφώνει επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, πολτικούς και οργανωμένα 
σύνολα γονέων για τις επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία 
του παιδιού και για στρατηγικές πρόληψης,  

• ευαισθητοποιεί γενικά το κοινωνικό σύνολο για τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους και 
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• αποτελεί το Εθνικό Σημείο Αναφοράς και το Φορέα Συνεργασίας για το 
''Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού'' με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας και άλλους διεθνείς οργανισμούς.  

Για την προώθηση και το συντονισμό δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για 
διερεύνηση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών 
τοξικών παραγόντων στο παιδί, η Επιτροπή ετοιμάζει και συντονίζει το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού", το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και έχει βασικό σκοπό την πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται με 
την έκθεση των παιδιών σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οι δραστηριότητες της 
ΕΕΠΥΠ υποστηρίζονται από το Κράτος με ετήσιο προϋπολογισμό της τάξης των 
60.000-70.000 ευρώ.  Η Επιτροπή συνεδριάζει 6 φορές το χρόνο. 

7.3 Ανάλυση της λειτουργίας των υφιστάμενων Διυπουργικών 
Συμβουλίων και Επιτροπών 

Από την νομοθετική σύσταση των διυπουργικών συμβουλίων και επιτροπών 
διασφαλίζεται ότι σε όλα μετέχουν οι εμπλεκόμενοι με το εκάστοτε θέμα μη-
κυβερνητικοί οργανισμοί.  Από την εμπειρία της λειτουργίας των συγκεκριμένων 
θεσμών διαφάνηκε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται για τις τρέχουσες 
εξελίξεις και μπορούν να υποβάλουν κατευθείαν σχόλια για τα θέματα που τους 
επηρεάζουν.   

Επίσης πολύ θετικά στην λειτουργία των υφιστάμενων Συμβουλίων και Επιτροπών 
δρά το γεγονός ότι το κάθε Υπουργείο που έχει την ευθύνη του συντονισμού και της 
προεδρίας του κάθε σώματος, παρέχει και την τεχνολογική και γραμματειακή 
υποστήριξή του.  Αξίζει να τονισθεί ότι πέραν της συμμετοχής στις συνεδρίες τα μέλη 
των σωμάτων αυτών συνεχίζουν να συνεισφέρουν ολόχρονα σε τακτική βάση στο 
έργο τους.  

Μέσα από την χρόνια λειτουργία των σωμάτων αυτών δεν διαφάνηκαν κάποια κενά 
έτσι ώστε να απαιτείται η δημιουργία επιπλέον σωμάτων.  Αυτό το οποίο 
παρατηρείται είναι ότι το κάθε σώμα λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν υπάρχουν 
θεσμοθετημένες διαδικασίες για συνεργασία μεταξύ των σωμάτων αυτών, πέραν των 
κοινών μελών τους, τόσο στην ανταλλαγή απόψεων και στις πρακτικές που 
εφαρμόζουν όσο και στα δεδομένα που αυτά χειρίζονται.  Τέτοια συνεργασία θα 
διευκόλυνε την εφαρμογή της νομοθεσίας για χημικές ουσίες στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, θα μπορούσε να συμβάλει στην απλούστευση των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών και θα αποφορτιζε σε ένα βαθμό τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τα 
οποία απαιτείται η υποβολή των δεδομένων σε κάθε Επιτροπή/Συμβούλιο. 

Τέλος, απαιτείται διάχυση πληροφοριών όσον αφορά τη λειτουργία και τις 
συνεδριάσεις των εν λόγω Επιτροπών/Συμβουλίων.  Πολλά σώματα εκδίδουν 
ανακοινώσεις σε συνέχεια της κάθε συνεδρίασής τους, όμως παρατηρείται ότι δεν 
υπάρχει επαρκής γνώση ως προς τις αρμοδιότητες και την ύπαρξη του κάθε 
σώματος από το ευρύ κοινό.  Ίσως στη βελτίωση της κατάστασης αυτής να 
συνείσφερε η δημιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας για το κάθε σώμα, στην οποία να 
γίνεται παραπομπή από τις Κυβερνητικές Ιστοσελίδες.  Επίσης η τακτική αποστολή 
ενημερωτικών δελτίων από το κάθε σώμα θα ήταν πολύ βοηθητική.  Σε αυτά, πέραν 
από τις συνήθεις πληροφορίες για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του σώματος 
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θα μπρορούσε να υπάρχει και απλό ενημερωτικό υλικό, στοχεύμένο στους εκάστοτε 
παραλήπτες του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Βάσεις Δεδομένων και Διεθνής 

Βιβλιογραφία 
 
8.1 Δεδομένα για τη Διαχείριση των Χημικών Προϊόντων στην 

Κύπρο 
 
Πίνακας 8.1: Διαθεσιμότητα Δεδομένων για την διαχείριση χημικών προϊόντων 
σε εθνικό επίπεδο 
 

Απαιτούμενα Δεδομένα 
για: 

Φυτοπροστατευτικά 
και Βιοκτόνα 

Βιομηχανικής/ 
Επαγγελματικής 
χρήσης 

Καταναλωτικά Απόβλητα 

Ιεράρχιση προτεραιοτήτων     
Αξιολόγηση επιπτώσεων 
σε τοπικές συνθήκες 

    

Αξιολόγηση του κινδύνου 
(περιβάλλον/υγεία) 

    

Ταξινόμηση και Σήμανση Χ Χ Χ  
Αδειοδότηση Χ   Χ 
Αποφάσεις για περιορισμό 
του κινδύνου 

    

Ετοιμότητα και απόκριση 
σε ατυχήματα 

    

Έλεγχος των 
δηλητηριάσεων 

Χ Χ Χ  

Απογραφή 
εκπομπών/εκλύσεων 

 Χ  Χ 

Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι 
(περιβάλλον/υγεία) 

Χ Χ Χ  

Πληροφορίες σε 
εργαζόμενους 

Χ Χ Χ  

Πληροφορίες στο κοινό Χ  Χ  
Με Χ συμπληρώνονται τα πεδία στα οποία τα διαθέσιμα δεδομένα θεωρούνται ικανοποιητικά 
για τους σκοπούς της αριστερής στήλης.  
 
8.2 Εθνικές Διαδικασίες Συλλογής και Ταξινόμησης Δεδομένων 
 
Πίνακας 8.2: Βάσεις Δεδομένων στην Κύπρο 
 
Κατηγορία 
δεδομένων 

Τμήμα/ 
Υπηρεσία Πηγές Δεδομένων Πρόσβαση Μέθοδος 

Πρόσβασης 
Τύπος 

Δεδομένων 
Παραγωγή Χημικών 
Ουσιών και Μειγμάτων 

ΤΕΕ Επιθεωρήσεις ΤΕΕ Εσωτερική Με 
προσωπικούς 
κωδικούς μέσω 
υπολογιστή 

Βάση 
Δεδομένων 
καταχώρισης 
επιθεωρήσεων 

Επικίνδυνες Χημικές 
Ουσίες και Μείγματα 

TEE Δελτία Δεδομένων 
Ασφαλείας 

Εσωτερική Μέσω κεντρικού 
υπολογιστή 

Αρχεία σε 
μορφή PDF 

Εύφλεκτα ή εκρηκτικά 
χημικά προϊόντα σε 
μεγάλη ποσότητα  

ΤΕΕ Επιθεωρήσεις ΤΕΕ Εσωτερική Μέσω κεντρικού 
υπολογιστή 

Αρχείο 
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Κατηγορία 
δεδομένων 

Τμήμα/ 
Υπηρεσία Πηγές Δεδομένων Πρόσβαση Μέθοδος 

Πρόσβασης 
Τύπος 

Δεδομένων 
Αποτελέσματα 
Ελέγχου Βιομηχανικής 
Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας 

ΤΕΕ Μετρήσεις από το 
Προσωπικό του 
ΤΕΕ 

Εμπιστευτική Μέσω 
υπολογιστών 
του ΤΕΕ 

Βάση 
Δεδομένων 
Γραφική 
απεικόνιση  

Μητρώο Έκλυσης και 
Μεταφοράς Ρύπων της 
Κύπρου. 

ΤΕΕ Υποβολή των 
ετήσιων 
περιβαλλοντικών 
στοιχείων των 
φορέων 
εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων του 
Ευρ. Κανονισμού E-
PRTR 

Ελέυθερη Διαδίκτυο Βάση 
Δεδομένων 

Αναφορές για 
βιομηχανικά ατυχήματα 

ΤΕΕ Επιθεωρήσεις ΤΕΕ Εσωτερική Με 
προσωπικούς 
κωδικούς μέσω 
υπολογιστή 

Βάση 
Δεδομένων 
καταχώρισης 
επιθεωρήσεων 

Στατιστικά για 
εισαγωγές / εξαγωγές 
χημικών ουσιών και 
μειγμάτων 

ΣΥ Μηχανογραφημένο 
σύστημα Τμήματος 
Τελωνείων  

Ελεύθερη Διαδίκτυο Έκδοση του 
ΤΣΥ 

Στατιστικά για χρήση 
χημικών ουσιών και 
μειγμάτων 

ΣΥ Τμήμα Τελωνείων Ελεύθερη Διαδίκτυο Έκδοση του 
ΤΣΥ 

Εγγεγραμμένα 
Γεωργικά Φάρμακα 

ΤΓ Αποφάσεις / 
Πιστοποιητικά 
εγγραφής του 
Συμβουλίου 
Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων 

Ελεύθερη Διαδίκτυο Έντυπα και 
ηλεκτρονικά 
αρχεία 

Πωλητές Γεωργικών 
Φαρμάκων 

ΤΓ Αποφάσεις / Άδειες 
πωλητή του 
Συμβουλίου 
Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων 

Ελεύθερη Μέσω 
συγκεκριμένου 
υπολογιστή και 
διαδίκτυο στο 
άμεσο μέλλον 

Αρχείο  
 
 

Καταστήματα πώλησης 
γεωργικών φαρμάκων 

ΤΓ Αποφάσεις / Άδειες 
καταστημάτων του 
Συμβουλίου 
Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων 

Ελεύθερη Διαδίκτυο Αρχείο 
 
 

Αποθήκες γεωργικών 
φαρμάκων 

ΤΓ Αποφάσεις / Άδειες 
αποθηκών του 
Συμβουλίου 
Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων 

Ελεύθερη Μέσω 
συγκεκριμένου 
υπολογιστή 
και διαδίκτυο 
στο άμεσο 
μέλλον 

Αρχείο 
 
 

Εργοστάσια 
παρασκευής 
γεωργικών φαρμάκων 

ΤΓ Αποφάσεις / Άδειες 
εργοστασίων του 
Συμβουλίου 
Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων 

Ελεύθερη Μέσω 
συγκεκριμένου 
υπολογιστή 
και διαδίκτυο 
στο άμεσο 
μέλλον 

Αρχείο 
 
 

Εγγεγραμμένα 
Βιοκτόνα 

ΤΓ Αποφάσεις / 
Πιστοποιητικά 
εγγραφής του 
Συμβουλίου 
Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων 

Ελεύθερη Διαδίκτυο Αρχείο 



72 

Κατηγορία 
δεδομένων 

Τμήμα/ 
Υπηρεσία Πηγές Δεδομένων Πρόσβαση Μέθοδος 

Πρόσβασης 
Τύπος 

Δεδομένων 
Εγγεκριμένα Συνεργεία 
Βιοκτόνων 

ΤΓ Αποφάσεις / 
Πιστοποιητικά 
εγγραφής του 
Συμβουλίου 
Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων 

Ελεύθερη Μέσω 
συγκεκριμένου 
υπολογιστή 
και διαδίκτυο 
στο άμεσο 
μέλλον 

Αρχείο 

Πολυ(χλωριωμένα 
διφαινύλια) (PCBs) 

ΤΠ Τιμολόγια 
Εισαγωγής για 
Λάδια Μετασχη-
ματιστών 

Εμπιστευτική Μέσω 
συγκεκριμένου 
υπολογιστή 

Βάση 
Δεδομένων 

Παραγωγοί μη 
επικινδύνων 
αποβλήτων 

ΤΠ Παραγωγοί μη 
επικινδύνων 
αποβλήτων, 
μητρώα 
αδειοδοτημένων 
διαχειριστών 

Εμπιστευτική Μέσω 
συγκεκριμένου 
υπολογιστή 

Αρχείο 

Παραγωγοί 
επικινδύνων 
αποβλήτων 

ΤΠ Παραγωγοί 
επικινδύνων 
αποβλήτων, 
μητρώα 
αδειοδοτημένων 
διαχειριστών 

Εμπιστευτική Μέσω 
συγκεκριμένου 
υπολογιστή 

Αρχείο 

Κατάλογος 
αδειοδοτημένων 
διαχειριστών 
αποβλήτων για 
επεξεργασία 

ΤΠ Άδεις Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

Ελεύθερη Διαδίκτυο Αρχείο 

 
 
8.3 Διαδικασίες συλλογής και διάδοσης δεδομένων για χημικές 

ουσίες 
 
8.3.1 Δεδομένα που δηλώνονται υποχρεωτικά για αδειοδότηση xημικών 

προϊόντων και αποβλήτων 
 
8.3.1.1 Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
 
Σύμφωνα με την περί Χημικών Ουσιών νομοθεσία δηλώνεται υποχρεωτικά στο 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας οποιαδήποτε χημική ουσία εισάγεται ή εξάγεται υπό 
περιορισμούς σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης PIC και του σχετικού 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις εισαγωγές και εξαγωγές ορισμένων επικίνδυνων 
χημικών προϊόντων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 689/2008/ΕΚ).  Τα έντυπα 
γνωστοποίησης και αιτήματος ρητής συναίνεσης υποβάλλονται από τους 
εισαγωγείς/εξαγωγείς ηλεκτρονικά μέσα από το λογισμικό EDEXIM της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.  
 
8.3.1.2 Γεωργικά φάρμακα και Βιοκτόνα 
 
Πριν απο την κυκλοφορία φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων προϊόντων πρέπει να 
υποβάλλεται στο Τμήμα Γεωργίας αίτηση για εγγραφή τους που να συνοδεύεται από 
τα καθορισμένα στη νομοθεσία στοιχεία (ταυτοποίησης προϊόντος, αναλυτικά 
δεδομένα, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, εκτιμήσεις κινδύνου δραστικής ουσίαςή/και 
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προϊόντος, στοιχεία για αμοιβαία αναγνώριση κ.ά.).  Αντίστοιχη αίτηση πρέπει να 
υποβάλλεται για ανανέωση της εγγραφής τους. 
 
Επίσης στο Τμήμα Γεωργίας υποβάλλεται αίτηση για απόκτηση άδειας για τα 
ακόλουθα: (α) αποθήκης και εργοστασίου παρασκευής γεωργικών φαρμάκων, (β) 
καταστημάτων πώλησης γεωργικών φαρμάκων (γ) πωλητών γεωργικών φαρμάκων, 
και (δ) συνεργείων που εφαρμόζουν βιοκτόνα προϊόντα. 
 
8.3.1.3 Απόβλητα 
 
Οι βιομηχανίες που παράγουν επικίνδυνα χημικά απόβλητα, όπως αυτά ορίζονται 
στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Επικίνδυνων Αποβλήτων, πριν από την εξαγωγή για 
επεξεργασία τους οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται από τη 
σχετική νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων (αρμόδια Αρχή Υπουργός 
Γεωργίας, Φυσικών, Πόρων και Περιβάλλοντος-Τμήμα Περιβάλλοντος) και να 
αποκτήσουν όλες τις σχετικές εγκρίσεις.  Στο Τμήμα Περιβάλλοντος δηλώνονται οι 
ποσότητες και οι χώροι αποθήκευσης των αποβλήτων αυτών, μέχρι ο κατόχος να 
προχωρήσει στην διαχείρισή τους.  Ο παραγωγός ή ο κάτοχος τέτοιων επικινδύνων 
αποβλήτων οφείλει με βάση τον Ν.185(Ι)/2011 ενόσω κατέχει το απόβλητο να 
μεριμνά ώστε αυτό να μην προκαλεί οποιοδήποτε κίνδυνο στη δημόσια υγεία και/ή 
στο περιβάλλον και να μην δημιουργεί οχληρία σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 
Παράλληλα, θα πρέπει να τηρεί χρονολογικό μητρώο στο οποίο να σημειώνονται η 
ποσότητα αποβλήτων, η φύση και προέλευσή τους, ο προορισμός τους, η συχνότητα 
συλλογής, το μέσο μεταφοράς και ο τρόπος επεξεργασίας τους. Τα στοιχεία του 
μητρώου για κάθε έτος θα πρέπει να αποστέλλονται στην Αρμόδια Αρχή κάθε Μάρτιο 
του επόμενου έτους.  Επιπλέον, και με βάση την ίδια νομοθεσία, απαγορεύεται η 
ανάμιξή των αποβλήτων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της αραίωσής τους, με 
άλλες κατηγορίες αποβλήτων (επικινδύνων ή μη), ουσιών ή υλικών, εκτός εάν αυτό 
επιτραπεί από την Αρμόδια Αρχή.  Κατά τη φύλαξη και μεταφορά τους θα πρέπει να 
συσκευάζονται και να σημαίνονται κατάλληλα, ενώ κατά τη μεταφορά τους θα πρέπει 
να συνοδέυονται από το Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς 
Επικινδύνων Αποβλήτων (Κ.Δ.Π.159/2003). Εάν το μεταφερόμενο φορτίο 
προορίζεται για εξαγωγή τότε θα πρέπει να συνοδεύεται και με τα απαραίτητα 
έγγραφα και εγκρίσεις όπως προνοείται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
1013/2006/ΕΚ. 
 
Για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΔΑ) υποβάλλεται αίτηση προς την 
Αρμόδια Αρχή στο Τμήμα Περιβάλλοντος η οποία συνοδεύεται από: (α) πολεοδομική 
άδεια ή έγκριση, εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει 
ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής 
άδειας, τις θετικές απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 
περιπτώσεις κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών και άδεια οικοδομής και (β) 
μελέτη της κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εφόσον απαιτείται, 
αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου της σχετικής εγκατάστασης.  
Τέλος, η ΑΔΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει όρους που αφορούν τον τύπο αποβλήτου, 
τις τεχνικές, μεθόδους και απαιτήσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο εργασίας, τα 
μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται και τα μέτρα αντιμετώπισης 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης, το απαιτούμενο προσωπικό και τις εργασίες 
παρακολούθησης και ελέγχου.  Η Αρμόδια Αρχή προχωρεί στη χορήγηση της ΑΔΑ 
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μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΣΕΔΑ) . 
 
8.3.1.4 Εκπομπές 
 
Συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων μεγάλης δυναμικότητας και δυνητικά 
ρυπογόνες, καθορίζονται ως αδειοδοτούμενες σύμφωνα με την περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας νομοθεσία.  Για την αδειοδότηση των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων καθορίζονται μέσα από την Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων 
συγκεκριμένοι όροι οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της 
εγκατάστασης, όπως η υποχρέωση για εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της 
ρύπανσης και η τήρηση συγκεκριμένων οριακών τιμών εκπομπής.  Για την υποβολή 
της αίτησης απαιτείται περιγραφή των διεργασιών της εγκατάστασης, της 
παραγωγής, των πρώτων και βοηθητικών υλών, των στερεών, υγρών και αερίων 
αποβλήτων, των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων κ. ά.. 
 
8.3.1.5 Λιπάσματα 
 
Όλες οι εισαγωγές λιπασμάτων στην Κύπρο με την ένδειξη «Λίπασμα ΕΚ» 
δηλώνονται υποχρεωτικά στο Τμήμα Γεωργίας για την τήρηση του σχετικού μητρώου 
«Μητρώο Άφιξης Λιπασμάτων με την ένδειξη Λίπασμα ΕΚ».  Ο εισαγωγέας 
πληρώνει το ανάλογο τέλος για τη διεξαγωγή του απαιτούμενου ποιοτικού ελέγχου 
στο συγκεκριμένο λίπασμα.   
 
Οι εισαγωγές λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη «Λίπασμα ΕΚ» δηλώνονται 
επίσης υποχρεωτικά στο Τμήμα Γεωργίας.  Κατά την πρώτη εισαγωγή λιπάσματος 
που δεν φέρει την ένδειξη «Λίπασμα ΕΚ» ο εισαγωγέας πληρώνει τέλος για την 
εγγραφή του λιπάσματος στο αντίστοιχο μητρώο και τέλος για τη διεξαγωγή 
ποιοτικού ελέγχου.  Κατά τις μελλοντικές εισαγωγές του ιδίου λιπάσματος ο 
εισαγωγέας πληρώνει μόνο το τέλος για τη διεξαγωγή του ποιοτικού ελέγχου.   
 
8.3.2 Δεδομένα που τηρούνται από Κυβερνητικές Υπηρεσίες για τη χρήση 

χημικών προϊόντων και αποβλήτων 
 
8.3.2.1 Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες 
 
Στο Μηχανογραφημένο Σύστημα Πληροφοριών (FIS) του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας καταχωρούνται κατά υποστατικό και εργοδότη οι χημικές ουσίες και  τα 
μείγματα που χρησιμοποιούνται ή είναι εκεί αποθηκευμένα (περιλαμβανομένων των 
φυτοφαρμάκων).  Στο ίδιο σύστημα καταχωρούνται δεδομένα σχετικά με τα εργατικά 
ατυχήματα που έχουν προκληθεί από λανθασμένη χρήση χημικών προϊόντων και οι 
αντίστοιχες ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί.  Επιπρόσθετα, το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας διατηρεί αρχείο με όλα τα υποστατικά στα οποία εντοπίζεται 
σε επιθεωρήσεις ότι έχουν αποθηκευμένες εύφλεκτες ή εκρηκτικές χημικές ουσίες ή 
μείγματα σε ποσότητα πέραν των 5 τόνων.  Τέλος, όλα τα Δελτία Δεδομένων 
Ασφαλείας για επικίνδυνα προϊόντα που παραδίδονται από εταιρείες στον Κλάδο 
Χημικών Ουσιών αποθηκεύονται στον κεντρικό υπολογιστή του Τμήματος. 
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8.3.2.2 Γεωργικά Φάρμακα 
 
Στο Τμήμα Γεωργίας τηρείται Βάση Δεδομένων όπου καταχωρούνται οι εισαγωγές 
γεωργικών φαρμάκων από τρίτες χώρες και ανά εταιρεία. Επιπλέον, οι εταιρείες 
δηλώνουν εθελοντικά τις ετήσιες ποσότητες γεωργικών φαρμάκων που προέρχονται 
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
8.3.2.3 Μεταφορά Επικινδυνων Εμπορευμάτων 
 
Οι Σύμβουλοι Ασφάλειας ADR σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με όχημα που 
μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα θα πρέπει να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή 
(Τμήμα Οδικών Μεταφορών) σχετική έκθεση.  Στο παρόν στάδιο δεν έχει υποβληθεί 
οποιαδήποτε έκθεση, από της ενάρξεως της υποχρέωσης των επιχειρήσεων που 
έχουν ως κύρια ή επικουρική δραστηριότητα την μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, να συμβάλλονται ή να εργοδοτούν Σύμβουλο Ασφάλειας ADR. 
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8.4 Πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές/Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων 
 
Πίνακας 8.3:  Ευρωπαϊκές/Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων   
 

Βάση Δεδομένων Τοποθεσία Πρόσβαση Μέθοδος Πρόσβασης 
REACH-IT 
Βάση Δεδομένων του ECHA 
με καταχωρίσεις και 
κοινοποιήσεις χημικών 
ουσιών 

Μέσω 
συγκεκριμένου 
υπολογιστή 
στο ΤΕΕ 

Εμπιστευτική
-Με κωδικούς

Μόνο σε 
εξουσιοδοτημένους 
Λειτουργούς του ΤΕΕ 

Βάση Δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις Εξαγωγές και Εισαγωγές 
ορισμένων Επικίνδυνων 
Χημικών Ουσιών (EDEXIM)  

Διαδίκτυο Μερικώς 
ελεύθερη 

http://ecb.jrc.it/edex  
 
Το ΤΕΕ έχει εξειδικευμένη 
πρόσβαση και παρέχει 
κωδικούς πρόσβασης 
στους εισαγωγείς/εξαγωγείς 
της Κύπρου   

Κέντρο επικοινωνίας και 
ενημέρωσης για τις 
διοικήσεις, τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες (της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

Διαδίκτυο Μερικώς 
ελεύθερη 

https://circabc.europa.eu 
 
Το ΤΕΕ έχει εξειδικευμένη 
πρόσβαση ως αρμόδια 
αρχή Ευρ. Κανονισμών 

Καναδικό Κέντρο για 
Επαγγελματική Ασφάλεια και 
Υγεία (CCOSH) 

Διαδίκτυο Μόνο με 
συνδρομή 

http://www.ccohs.ca     
 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία (OSH) 

Διαδίκτυο Ελεύθερη http://europe.osha.eu.int  
 
Το ΤΕΕ έχει εξειδικευμένη 
πρόσβαση 

Βάση Δεδομένων της 
Ευρωπαικής Επιτροπής για 
τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και τα υπολείμματά 
τους 

Διαδίκτυο Ελεύθερη http://ec.europa.eu/sanco_p
esticides/public/index.cfm 

Βάση Δεδομένων Dialog Διαδίκτυο 
 

Μερικώς 
ελεύθερη 

http://www.dialog.com     
 
Το ΓΧΚ έχει εξειδικευμένη 
πρόσβαση 

Η συλλoγή της Βουδαπέστης: 
Μια παγκόσμια ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη της WHO για το 
περιβάλλον και την υγεία των 
παιδιών 

Διαδίκτυο Μερικώς 
ελεύθερη 

http://www.who.int/ifcs  
 
Το ΓΧΚ και το ΤΕΕ έχουν 
εξειδικευμένη πρόσβαση 

 
 
8.5 Σχόλια / Ανάλυση 
 
Η πρόσβαση των Κυβερνητικών Υπηρεσιών σε βιβλιογραφικά δεδομένα και σε 
βάσεις δεδομένων σχετικά με την διαχείριση των χημικών ουσιών είναι ικανοποιητική.  
Η μεγαλύτερη ανάγκη για βελτίωση παρατηρείται στην αναβάθμιση των υφιστάμενων 
βάσεων δεδομένων ή των πληροφορίων που τηρούνται από τις Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες.  Οι περισσότερες δεν είναι αυτοματοποιημένες, πολλές πληροφορίες 
αδειοδότησης ή σύστασης διατηρούνται υπό την μορφή εγγράφων ή ηλεκτρονικών 

http://ecb.jrc.it/edex
http://www.ccohs.ca/
http://europe.osha.eu.int/
http://www.dialog.com/
http://www.who.int/ifcs
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αρχείων, στα οποία η δυνατότητα εύκολης αναζήτησης με βάση κάποιο 
χαρακτηριστικό κωδικό ή ονομασία είναι μειωμένη.  Επί του παρόντος δεν είναι υπό 
εξέλιξη κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για βελτίωση των υφιστάμενων βάσεων 
δεδομένων.  Επίσης, είναι χρονοβόρο το ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
εμπλεκόμενων Υπηρεσιών γίνεται κυρίως με γραπτή αλληλογραφία των 
προϊσταμένων.    
 
Η μη συστηματική λειτουργία του Κέντρου Δηλητηριάσεων αποτελεί συχνό θέμα 
παραπόνων από καταναλωτές και δυσχεραίνει την συλλογή στατιστικών για τα 
συχνότερα ατυχήματα/δηλητηριάσεις από χημικά προϊόντα.  Αναμένεται ότι το 
αργότερο μέχρι το 2015, με την υποχρεωτική εφαρμογή του άρθου 45 του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης προσπάθειας που 
καταβάλλεται για δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων θα έχει διευθετηθεί σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο το συγκεκριμένο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Τεχνολογική Υποδομή 
 
9.1 Εργαστηριακή Υποδομή 
 
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα Κυβερνητικά εργαστήρια που 
διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για τη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών 
αναλύσεων χημικών ουσιών, φυτοφαρμάκων καθώς και υπολειμμάτων σε αυτά.  
Κανένα εργαστήριο στην Κύπρο, κυβερνητικό ή ιδιωτικό, δεν είναι διαπιστευμένο 
σύμφωνα με τις αρχές τις Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP).   
 
Όλα τα εργαστήρια και οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στα θέματα 
διαχείρισης χημικών ουσιών διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έχουν επαρκή 
υποδομή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαθέτουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.   
 
Πίνακας 9.1:  Εργαστήρια με υποδομή για νομοθετικές χημικές αναλύσεις και 
το καθεστώς διαπίστευσης τους 

 
Α/Α Εργαστήριο Διαπίστευση 

1.  Γενικών Αναλύσεων Νερών  ΝΑΙ 
2.  Περιβαλλοντικής Χημείας Ι ΝΑΙ 
3.  Οικοτοξικολογίας ΝΑΙ 
4.  Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων ΝΑΙ 
5.  Περιβαλλοντικής Χημείας ΙΙ και Ελέγχου Αποβλήτων ΝΑΙ 
6.  Βιομηχανικών Ειδών και Καπνικών Προϊόντων ΟΧΙ 
7.  Ελέγχου Υλικών σε Επαφή με Τρόφιμα και Παιδικών 

Παιχνιδιών  
ΝΑΙ 

8.  Εργαστήριο Περιβαλλοντικής και άλλης Επιβάρυνσης 
τροφίμων και Φυσικών Τοξινών  

ΝΑΙ 

9.  SNIF-NMR ΝΑΙ 
10.  Χημείο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης (κλάδος 

περιβαλλοντικής χημείας) 
αρχικά στάδια 
διαπίστευσης σύμφωνα 
με το ISO EN 17025 

11.  Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γεωργικών Φαρμάκων  
12.  Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών 

Φαρμάκων 
τελικό στάδιο 
διαπίστευσης σύμφωνα 
με το ISO EN 17025 

13.  Τομέας Ελέγχου Ποιότητας Λιπασμάτων αρχικά στάδια 
διαπίστευσης σύμφωνα 
με το ISO EN 17025 

14.  Τομέας Ελέγχου Γεωργικών και Περιβαλλοντικών 
Δειγμάτων 

αρχικά στάδια 
διαπίστευσης σύμφωνα 
με το ISO EN 17025 

15.  Εργαστήριο Φυτοπροστασίας και Τοξικολογίας του 
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 

ΟΧΙ 

16.  Εργαστήριο Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών ΟΧΙ 
17.  Οργανισμός Σήμανσης Πολυτίμων Μετάλλων ΟΧΙ 
18.  Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου ΟΧΙ 
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9.1.1. Γενικό Χημείο του Κράτους 
 
Τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση 
με τις χημικές ουσίες και την παρουσία τους στα τρόφιμα και στο περιβάλλον 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.1. 
Τα πλείστα (7 από τα 9) από τα πιο πάνω εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το 
2001 σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 17025/2005.  Φορέας διαπίστευσης είναι ο 
Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥΔ).  Το Εργαστήριο Βιομηχανικών 
Ειδών και Καπνικών Προϊόντων εφαρμόζει το ίδιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
με τα διαπιστευμένα εργαστήρια.  Όλα τα Εργαστήρια εφαρμόζουν σύστημα ελέγχου 
ποιότητας, επίσημη ή επικυρωμένη μεθοδολογία και συμμετέχουν σε 
διεργαστηριακούς ελέγχους ικανότητας. 
Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας (ΙΙ) μετέχει σε πρόγραμματα όπως για τον 
έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε νηπιαγωγεία ΑΙRΜΕΧ που συντόνιζε το Ενωμένο 
Κέντρο Έρευνας της Ε.Ε. JRC/Ispra, το πρόγραμμα για «Περιορισμός των 
επιπτώσεων του παθητικού καπνίσματος στα παιδιά» που κατάρτισε η Εθνική 
Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BUMA για 
τον έλεγχο της ρύπανσης εσωτερικών χώρων από οικοδομικά υλικά, έπιπλα και άλλα. 
Το Εργαστήριο συμμετέχει στο Δίκτυο ESBIO και στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
πιλοτικού Προγράμματος Βιοπαρακολούθησης δηλαδή του προσδιορισμού των 
πραγματικών επιπέδων ρύπων στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Οι εργασίες των Εργαστηρίων Περιβαλλοντικής Χημείας (Ι) και (ΙΙ) συμπληρώνονται 
με τις εργασίες του Εργαστηρίου Οικοτοξικολογίας.  Τα τρíα Εργαστήρια 
(Περιβαλλοντικής Χημείας Ι, ΙΙ και Οικοτοξικολογίας) συμμετέχουν ενεργά στις 
δραστηριότητες των διεθνών σωμάτων WHO, UNIDO, IFCS και  UNEP και ειδικότερα 
στο πρόγραμμα «Regional Εvaluation of POPs».  Από το 1996 συμμετέχουν σε 
ερευνητικά προγράμματα  που χρηματοδοτούνται από το σύστημα των Ηνωμένων 
Εθνών (π.χ. UNHCR, UNOPS) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Avicenne και Life, 
FP5 και FP6, Public Health Programme).  
Το Εργαστήριο Γενικών Αναλύσεων Νερών συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα με 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στo πλαίσιo του Σχεδίου Life.  Το 
Εργαστήριο Υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και PCBs στα τρόφιμα συμμετέχει στο 
πρόγραμμα παρακολούθησης της WHO για τα επίπεδα των POPs στο μητρικό γάλα.  
 
9.1.2 Χημείο Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπισης  
 
Το Χημείο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης αποτελείται από τα ακόλουθα 
εργαστήρια: 
 
Εργαστήριο γενικών αναλύσεων νερού 
Εργαστήριο ελέγχου Δομικών Υλικών και αναλύσεων εδαφών 
Εργαστήριο ραδιοχημείας 
Εργαστήριο προπαρασκευής Δειγμάτων 
 
Είναι διαπιστευμένο από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας από το 
2009 για την εφαρμογή του προτύπου ISO ΕΝ 17025 και για άλλες συγκεκριμένες 
μετρήσεις που εφαρμόζει.   
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9.1.3 Εργαστήρια Τμήματος Γεωργίας  
 
Στον Κλάδο Εργαστηριακών Αναλύσεων του Τμήματος Γεωργίας λειτουργούν τα 
ακόλουθα τέσσερα εργαστήρια που εφαρμόζουν μεθόδους για χημικές αναλύσεις για 
έλεγχο/τηρηση νομοθετικών υποχρεώσεων: 
 
• Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γεωργικών Φαρμάκων 
• Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων 
• Τομέας Ελέγχου Ποιότητας Λιπασμάτων 
• Τομέας Ελέγχου Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Δειγμάτων 
 
Και τα τέσσερα εργαστήρια έχουν αρχίσει τη διαδικασία Διαπίστευσης σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO EN 17025. 
 
9.1.4 Εργαστήριο Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 
 
Στον τομέα Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών λειτουργούν τα ακόλουθα τρία εργαστήρια: 
 
• Εργαστήριο γενικών χημικών αναλύσεων:  Σε αυτό διαξάγονται αναλύσεις για 

θρεπτικά άλατα και αναλύονται νιτρικά, φωσφωρικά και αμμωνιακά άλατα.  
Επίσης διεξάγονται μετρήσεις του Ολικού Διαλυμένου Οξυγόνου (TDO), 
αγωγιμότητας και pH.  Οι αναλύσεις των δειγμάτων για βαρέα μέταλλα 
διεξάγονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους αφού πρώτα γίνει η προεργασία 
από το εργαστήριο γενικών χημικών αναλύσεων. 

• Εργαστήριο για μέτρηση χλωροφύλλης. 
• Εργαστήριο θαλάσσιας οικολογίας. 
 
9.1.5 Οργανισμός Σήμανσης Πολυτίμων Μετάλλων 
 
Από το Εργαστήριο του Οργανισμού πιστοποιούνται υποχρεωτικά όλα τα αντικείμενα 
από πολύτιμα μέταλλα (χρυσό και ασήμι) που πρόκειται να διατεθούν στην Κυπριακή 
αγορά.  Τα αντικείμενα που υποβάλλονται για έλεγχο στον Οργανισμό πρώτα 
αξιολογούνται ως προς την ομοιογένεια τους και στη συνέχεια καθορίζεται ο βαθμός 
καθαρότητας του μετάλλου.   Η νομοθεσία προβλέπει τέσσερεις διαφορετικούς 
πρότυπους βαθμούς καθαρότητας για τα χρυσά και τρεις για τα ασημένια 
αντικείμενα. Η ομοιογένεια των δειγμάτων ελέγχεται είτε με τη μέθοδο της λυδίας 
λίθου είτε μέσω φασματοσκοπίας ακτίνων Χ.  Ο βαθμός καθαρότητας του μετάλλου 
καθορίζεται στα χρυσά αντικείμενα με βαρυμετρική μέθοδο μετά από οξείδωση 
(κυπέλλωση) και στα ασημένια αντικείμενα με τιτλοδότηση με χλωριούχο νάτριο.  
Από το εργαστήριο ελέγχεται επίσης το ποσοστό μετανάστευσης του νικελίου, 
σύμφωνα με τα καθορισμένα από τη νομοθεσία όρια. 
 
9.1.6 Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Το Τμήμα διαθέτει τέσσερα διδακτικά εργαστήρια και δώδεκα ερευνητικά εργαστήρια 
ανόργανης σύνθεσης, σύνθεσης πολυμερών, οργανικής σύνθεσης, χημείας 
πορωδών στερεών, ετερογενούς κατάλυσης, χημείας κολλοειδών και υδατικής 
χημείας βαρέων μετάλλων. 
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Τα προπτυχιακά διδακτικά εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα, ενώ από το 1998 
άρχισε ο σχεδιασμός και η αγορά μεγάλων οργάνων. Το Τμήμα διαθέτει 
Φασματογράφο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (ΝΜR), που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για χημικές 
αναλύσεις.  Διαθέτει επίσης δύο φασματογράφους περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), ένα 
για ανάλυση κρυσταλλικών δειγμάτων και ένα για ανάλυση δειγμάτων σε σκόνη.  
Άλλα σημαντικά όργανα είναι ο φασματογράφος μάζας, θερμιδόμετρο διαφορικής 
σάρωσης, θερμοβαρυμετρικός αναλυτής (TGA), σκέδαση φωτός στατική και 
δυναμική, μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM), ποροσίμετρο, κ.ά. 
 
Επίσης, στην Πολυτεχνική Σχολή υπάρχουν αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή 
φασματογράφου μάζας, αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτές ιονισμού φλόγας και 
θερμικής αγωγιμότητας, φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού, 
φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης, φωτόμετρο, σύστημα μέτρησης του 
βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου, πολυπαραμετρικό όργανο μέτρησης διαλυμένου 
οξυγόνου, αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και pH, κ.ά. 
 
9.1.7 Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προβαίνει από το 1991 σε μετρήσεις ποιότητας 
του ατμοσφαιρικού αέρα σε διάφορα σημεία της Κύπρου, με τη βοήθεια Κινητών 
Μονάδων που είναι πλήρως εξοπλισμένες με αυτόματα όργανα συνεχούς μέτρησης 
της συγκέντρωσης διαφόρων αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Σήμερα το δίκτυο 
μέτρησης περιλαμβάνει δεκατρείς (13) κινητές μονάδες. Οι ρύποι που 
παρακολουθούνται σε συνεχή βάση είναι: το Μονοξείδιο, το Διοξείδιο και τα Οξείδια 
του Αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx), το Όζον (Ο3), το Διοξείδιο του Θείου (SO2), το 
Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), τα Αιωρούμενα Σωματίδια (ΡΜ10, PM2.5), ο Μόλυβδος 
(Pb) και το Βενζόλιο (C6H6).  Τα αποτελέσματα μέτρησης από τις κινητές μονάδες 
δίνονται επιγραμμικά στο κοινό μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα 
www.airquality.gov.cy.  Στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διατηρείται από το 1993 
ηλεκτρονικό αρχείο με τα δεδομένα μέτρησης των αερίων ρύπων. 
 
Παράλληλα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί εργαστήριο αναφοράς για 
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του δικτύου των πιο πάνω 13 κινητών μονάδων. 
Με βάση τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας για την Ποιότητα του Αέρα (Οδηγία 
2008/50/ΕΚ), το Εργαστήριο Αναφοράς και το Δίκτυο Μονάδων Μέτρησης Ποιότητας 
του Αέρα βρίσκονται σε διαδικασία διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO ΕΝ 
17025 από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ). 
 
 
9.2 Τεχνική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
 
Τα πλείστα Κυβερνητικά εργαστήρια τυγχάνουν συχνής εκπαίδευσης σχετικά με τις 
μεθόδους που εφαρμόζουν, είτε μέσω διακρατικών συμφωνιών είτε μεσω 
ενημερωτικών σεμιναρίων ή επισκέψεων σε εργαστήρια άλλων Κρατών Μελών. 
     
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει συνυπογράψει το 
2010 Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) με το Ομοσπονδιακό 
Ινστιτούτο για την Εκτίμηση Κινδύνου της Γερμανίας, BfR.  Το 2007 συμμετείχε σε 
εκπαίδευση για τις μεθόδους εκτίμησης κινδύνου χημικών ουσιών στο πλαίσιο 
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προγράμματος αδελφοποίησης με την αυστριακή αρμόδια αρχή για χημικές ουσίες 
(Umweltbundesamt).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Διεθνείς Συνεργασίες 
 
10.1 Συνεργασίες και Συμμετοχές σε Διεθνείς / Ευρωπαϊκούς 

Οργανισμούς 
 

Διεθνείς Οργανισμοί/Σώματα Εθνικά Σημεία 
Επαφής 

Inter-Governmental Forum on Chemical Safety (IFCS) ΤΕΕ 
United Nations Environmental Program (UNEP) 
International Register of Potentially Toxic Chemicals (IRPTC) 

ΓΧΚ 

International Program on Chemical Safety (IPCS) TEE 
World Health Organization (WHO) ΥΥ 
Food and Agriculture Organization (FAO) ΤΙYΥΔΥ 
CODEX Alinimentarius ΤΙYΥΔΥ 
International Labour Organization (ILO) ΥΕΚΑ 
United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) ΥΕΒΤ 
SAICM (Strategic Approach to International Chemical Management) TEE 
The Australia Group ΥΕΒΤ 
 
10.2 Συμμετοχή σε Διεθνείς Συμφωνίες / Διαδικασίες για τη 

Διαχείριση των Χημικών Προϊόντων 
 

Διεθνείς Συμφωνίες Αρμόδια Υπηρεσία 
Agenda 21-Σύμβαση για την αειφόρο ανάπτυξη ΤΠ 
UNEP Καθοδηγητικές γραμμές του Λονδίνου  YY 
Κώδικας Επαφής FAO ΥΓΦΠΠ 
Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ ΤΠ 
Σύμβαση του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από 
Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο 
Διεθνές Εμπόριο (Σύμβαση PIC) 

ΥΕΚΑ 

Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους 
(Σύμβαση POPs) 

ΥΕΚΑ 

Σύμβαση του Ελσίνκι σχετικά με τις διασυνοριακές επιπτώσεις των 
βιομηχανικών ατυχημάτων  

ΥΕΚΑ 

Σύμβαση της Βασιλείας για τον Έλεγχο των Διασυνοριακών  
Μεταφορών των Επικίνδυνων Αποβλήτων και την Απόρριψη τους 

ΥΓΦΠΠ 

Σύμβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από την 
απόρριψη αποβλήτων και άλλων υλικών (Σύμβαση του Λονδίνου) 

ΤΠ 

Συστάσεις Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών ΤΟΜ 
Σύμβαση για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, 
αποθήκευσης και χρήσης Χημικών Όπλων, καθώς και για την 
καταστροφή τους  

ΥΕΞ 

Σύμβαση της Γενεύης του 1979 για τη διασυνοριακή ρύπανση της 
ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση 

ΥΕΚΑ 

Πρωτόκολλο Υπογραφής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς 
Οδικές Μεταφορές των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

ΤΟΜ 

Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, όπως 
έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο του 1978 (MARPOL 73/78) 

ΤΕΝ 
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10.3 Διακρατικές Συμφωνίες 
 

Διακρατικές Συμφωνίες Αρμόδια Υπηρεσία 
Διακρατική Συμφωνία Κύπρου – Αυστρίας για συνεργασία σε 
θέματα εκτίμησης κινδύνου και κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης 
χημικών ουσιών καθώς και για αξιολόγηση επικίνδυνότητας 
χημικών ουσιών, μέσα από φακέλους καταχώρισης που 
υποβλήθηκαν στον ECHA 

ΤΕΕ 

 
10.4 Συμμετοχή σε Επιτροπές του ECHA 

Ο ECHA ιδρύθηκε το 2007 και η λειτουργία του καθορίζεται μέσα από τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH.  Αποτελεί την κινητήρια δύναμη μεταξύ των 
κανονιστικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα 
χημικά προϊόντα προς όφελος της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος αλλά 
και της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. 

Ο ECHA βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία, προάγει 
την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων, παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά 
και αντιμετωπίζει τα σχετικά με χημικά προϊόντα που προκαλούν ανησυχία ζητήματα. 

Ο ECHA αποτελείται από : 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι επιφορτισμένο, μεταξύ άλλων, με την 
έγκριση του οικονομικού προγραμματισμού, του προγράμματος εργασίας και της 
ετήσιας αναφοράς του Οργανισμού. 

Τον Εκτελεστικό Διευθυντή: Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού και 
αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση και 
διοίκηση του Οργανισμού, εκτός του Συμβουλίου Προσφυγών. 

Την Επιτροπή Κρατών Μελών: διευθετεί τυχόν διαφορές στις πρόχειρες 
αποφάσεις που προτείνει ο Οργανισμός ή τα Κράτη Μέλη και προχωρεί σε 
προτάσεις προσδιορισμού ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.  

Την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων, αρμόδια για την εκπόνηση της γνώμης 
του Οργανισμού σχετικά με αξιολογήσεις, αιτήσεις αδειοδότησης, προτάσεις για την 
επιβολή περιορισμών και προτάσεις ταξινόμησης και επισήμανσης.   

Την Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης, αρμόδια για την εκπόνηση της 
γνώμης του Οργανισμού σχετικά με αιτήσεις αδειοδότησης, προτάσεις για την 
επιβολή περιορισμών και με ερωτήματα σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις ενδεχόμενης νομοθετικής δράσης για τις ουσίες  

Το Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, το οποίο 
συντονίζει το δίκτυο των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την 
επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού  

Τη Γραμματεία, η οποία λειτουργεί υπό την ηγεσία του εκτελεστικού διευθυντή και 
παρέχει τεχνική, επιστημονική και διοικητική στήριξη στις επιτροπές και το φόρουμ 
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και εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ τους. Η Γραμματεία διεκπεραιώνει 
επίσης εργασίες στο πλαίσιο των διαδικασιών προκαταχώρισης, καταχώρισης και 
αξιολόγησης, καθώς και  για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων και την παροχή 
πληροφοριών· 

Το Συμβούλιο Προσφυγών, το οποίο αποφασίζει σχετικά με τις προσφυγές κατά 
αποφάσεων του Οργανισμού.  

Η Κύπρος, όπως και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη, εκπροσωπείται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, την Επιτροπή Κρατών Μελών, την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων, την 
Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης και το Φόρουμ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Διαδικασίες Ενημέρωσης του Εργατικού 
Δυναμικού και του Κοινού για την Ορθή 
Διαχείριση Χημικών Προϊόντων και 
Αποβλήτων 

 
11.1 Εργοδότες 
 
Οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που εμπλέκεται στη διαχείριση 
επικίνδυνων χημικών προϊόντων είναι ενήμεροι για την υποχρέωση τους να 
παρέχουν πληροφορίες στους εργοδοτούμενους τους για την επικινδυνότητα και για 
την ορθη χρήση και απόρριψη των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούν.   
Συστηματική ενημέρωση προς τους εργοδότες παρέχεται, μεταξύ άλλων, από τα 
Τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας και Περιβάλλοντος για τις υποχρεώσεις τους σε 
σχέση με τη διασφάλιση κατάλληλων εργασιακών και περιβαλλοντικά ορθών 
συνθηκών.  Συγκεκριμένα, μέσω έντυπου υλικού και σεμιναρίων οι εργοδότες 
ενημερώνονται για τις πρόνοιες της νομοθεσίας, όπως είναι η υποχρέωση παροχής 
Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα και σε μορφή σύμφωνα με τον 
Κανονισμό REACH, η λήψη μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας, η 
υποχρέωση για παροχή μεθόδων απόρριψης ή επεξεργασίας των επικίνδυνων 
αποβλήτων, η σύσταση Επιτροπών Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, η 
απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών και η ορθή 
συσκευασία και σήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων.  Σε 
θέματα διαχείρισης γωργικών φαρμάκων το Τμήμα Γεωργίας διοργανώνει τακτικά 
ενημερωτικά σεμονάρια και παρέχει επίκαιρο ενημερωτικό υλικό π.χ. υπο την μορφή 
εγχειριδίων. 
 
Παράλληλα οι εργοδότες ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους έναντι του 
καταναλωτικού κοινού, όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.  
Μεταξύ των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται η αναγραφή της σήμανσης 
επικινδυνότητας των προϊόντων στην ελληνική γλώσσα, η κοινοποίηση μέσω της 
αρμόδιας αρχής συγκεκριμένων ουσιών που εισάγονται ή εξάγονται από τον 
Ευρωπαϊκό χώρο και οι απαγορεύσεις για διάθεση στο ευρύ καταναλωτικό κοινό 
συγκεκριμένων πολύ επικίνδυνων προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται στη 
νομοθεσία. 
 
Σχετικά με τα απόβλητα, μέσα από την χορήγηση της ΑΔΑ επιβάλλονται όροι που 
αφορούν την υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει συνεχή εκπαίδευση και 
ενημέρωση του προσωπικού του για όλες τις ευθύνες και αρμοδιότητες του κατά τη 
διαχειρίση των αποβλήτων, για τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να 
λαμβάνει κατά τον χειρισμό αποβλήτων ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και η 
δημόσια υγεία. 
 
11.2 Εργοδοτούμενοι 
 
Οι εργοδοτούμενοι που εμπλέκονται στη διαχείριση επικίνδυνων χημικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, 
ενημερώνονται υποχρεωτικά από τον εργοδότη τους για τους κινδύνους που 
υπάρχουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. 
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Επιπλέον ενημέρωση των εργοδοτούμενων σε θέματα ασφάλειας και υγείας από τη 
χρήση επικίνδυνων χημικών προϊόντων γίνεται από το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας με τη διοργάνωση σεμιναρίων και την έκδοση ενημερωτικού υλικού καθώς 
και από τις Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.  Μεταξύ των  Εργοδοτικών 
και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των αρμόδιων Κυβερνητικών Υπηρεσιών 
υπάρχει στενή συνεργασία.  Σημειώνεται ότι οι Οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων 
εκπροσωπούνται στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά σώματα για την ασφάλεια και υγεία στο 
χώρο εργασίας και στη συνέχεια μεταφέρουν την πληροφόρηση στα μέλη τους.  
 
11.3 Κοινό 
 
Το κυπριακό κοινό ενημερώνεται σε θέματα χρήσης και επικινδυνότητας χημικών 
ουσιών μέσα από ενημερωτικά έντυπα που διανέμονται δωρεάν από το αρμόδιο 
Τμήμα για το σκοπό αυτό.  Επίσης σε συχνή βάση εκδίδονται ανακοινώσεις προς το 
καταναλωτικό κοινό σχετικά με τα μη συμμορφούμενα με τη νομοθεσία προϊόντα που 
πιθανό να κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά και τα οποία εντοπίζονται μέσω 
επιθεωρήσεων ή μέσω του Συστήματος Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγές πληροφόρησης αποτελούν επιπρόσθετα οι ιστοσελίδες 
των αρμόδιων Υπουργείων, στις οποίες παρατίθεται όλη η σχετική νομοθεσία, οι 
κατάλογοι των απαγορευμένων χημικών ουσιών, οι ανακοινώσεις και μελέτες για 
τρέχοντα ζητήματα καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για καλές πρακτικές στη 
χρήση χημικών ουσιών. 
 
 



88 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Ανθρώπινο Δυναμικό των Κυβερνητικών 
Υπηρεσιών στη Διαχείριση Χημικών 
Ουσιών 

 
12.1 Υφιστάμενο Προσωπικό των Κυβερνητικών Υπηρεσιών 
 
Στον Πίνακα 12.1 παρουσιάζεται συνοπτικά, η στελέχωση των αρμόδιων Τμημάτων 
και Υπηρεσιών που εμπλέκονται νομοθετικά στη διαχείριση των χημικών προϊόντων. 
    
Πίνακας 12.1: Υφιστάμενο Προσωπικό των Κυβερνητικών Υπηρεσιών 
 

Υπουργείο / Τμήμα / 
Υπηρεσία 

Θέση και αριθμός 
προσωπικού 

Απασχόληση/ 
Ειδικότητα 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 2 Λειτουργοί 

2 Επιθεωρητές 
Εργασίας 

Εφαρμογή της νομοθεσίας για 
Χημικές Ουσίες  

 7 Επιθεωρητές 
Εργασίας 

Μερική απασχόληση στην 
εφαρμογή της νομοθεσίας για 
Χημικές Ουσίες 

 2 Λειτουργοί Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας 
 5 Λειτουργοί 

4 Επιθεωρητές 
Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα 

 5 Λειτουργοί Έλεγχος Βιομηχανικής Ρύπανσης 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

1 Λειτουργός  
1 Γεωργικός 
Επιθεωρητής 

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα 
γεωργικά φάρμακα 

24 Επιθεωρητές Μερική απασχόληση σε 
επιθεωρήσεις σε καταστήματα 
γεωργικών φαρμάκων, 
δειγματοληψίες για έλεγχο 
ποιότητας σκευασμάτων και για 
προσδιορισμό των υπολειμμάτων 
γεωργικών φαρμάκων σε φυτικά 
προϊόντα 

1 Λειτουργός Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα 
βιοκτόνα 

Τμήμα Γεωργίας 

1 Λειτουργός 
3 Γεωργικοί 
Επιθεωρητές 

Εργαστηριακός έλεγχος για την 
ποιότητα και τα υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων 

2 Λειτουργοί 
1Τεχνικός 

Έλεγχος Ρύπανσης νερών και 
εδάφους (Μερική απασχόληση) 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

1 Λειτουργός Επικίνδυνα Απόβλητα 
Μερική απασχόληση 

Υπηρεσία Μεταλλείων 1 Λειτουργός Εφαρμογή νομοθεσίας για 
εκρηκτικά 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
1 Λειτουργός  Αρχές Ορθής Εργαστηριακής 

Τεχνικής 
Υπηρεσία Τεχνολογίας 

1 Λειτουργός Αξιολόγηση Εργαστηρίων 
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Υπουργείο / Τμήμα / 
Υπηρεσία 

Θέση και αριθμός 
προσωπικού 

Απασχόληση/ 
Ειδικότητα 

Υπηρεσία Ενέργειας 3 Λειτουργοί Εφαρμογή της νομοθεσίας για 
καθορισμό των προδιαγραφών και 
έλεγχο της ποιότητας των 
πετρελαιοειδών και καυσίμων 

Υπηρεσία Εμπορίου 3 Λειτουργοί Μερική απασχόληση στον έλεγχο 
των εξαγωγών ειδών διπλής 
χρήσης και στρατιωτικού 
εξοπλισμού 

Υπουργείο Υγείας 
Υγειονομικές Υπηρεσίες  69 Επιθεωρητές και 

21 Επιθεωρητές σε 
έκτακτη βάση 

Μερική απασχόληση στην 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τα 
απορρυπαντικά και τα υπολείμματα 
γεωργικών φαρμάκων σε τρόφιμα  

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 2 Λειτουργοί Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα 
Καλλυντικά 

Γενικό Χημείο του Κράτους 4 Λειτουργοί 
9 Τεχνικοί 

Εργαστήρια Ελέγχου 
Περιβάλλοντος και Χημικών Υλικών

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 25 Επιθεωρητές  Μερική απασχόληση στην 

εφαρμογή των νομοθεσιών για τη 
χρήση οργανοκασσιτερικών 
ενώσεων και τον έλεγχο των 
επιβλαβών προστατευτικών 
συστημάτων υφαλοχρωματισμού 
σε πλοία  

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 1 Λειτουργός 
 

Έλεγχος της μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

 5 Επιθεωρητές  Μερική απασχόληση στον έλεγχο 
της μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων 

Υπουργείο Οικονομικών 
Τμήμα Τελωνείων 4 Λειτουργοί Εφαρμογή της νομοθεσίας για 

χημικά προϊόντα (Αρχιτελωνείο) 
Υπουργείο Εξωτερικών 1 Λειτουργός  Μερική απασχόληση στη Σύμβαση 

για τα Χημικά Όπλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Συντομογραφίες 
 
Συντομογραφίες Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες / Συντεχνίες / Οργανισμοί 
  
Ελληνική  
Γ  
ΓΧΚ Γενικό Χημείο του Κράτους 
  
Δ  
Δ.Ε.Ο.Κ. Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου 
  
Ε  
Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
Ε.Τ.Υ.Κ. Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου 
  
Ι  
ΙΝΓΚ Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 
  
Κ  
Κ.Ε.Β.Ε. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
  
Μ  
ΜΕ Μικροί Εθελοντές 
  
Ν  
ΝΥ Νομική Υπηρεσία 
  
Ο  
Ο.Ε.Β. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου 
ΟΠΟΟ Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων 
  
Π  
Π.Ε.Ο. Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία 
Π.Ο.Α.Σ. Παγκύπρια Οργάνωση Ανεξαρτήτων Συντεχνιών 
Π.Ο.Β.Ε.Κ.   Παγκύπρια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών 
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων 
ΠΕΓ Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων 
ΠΕΕΧ Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών 
ΠΕΚ Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου 
ΠΙΣ Παγκύπριος Ιατρικός Σύνδεσμος 
ΠΚ Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ΠΣΟΣΓΣΔΕ Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
  
Σ  
Σ.Α.Υ.Κ. Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου 
Σ.Ε.Κ. Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου 
Σ.Ε.Ο.Κ. Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου 
  
Τ  
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ΤΓ Τμήμα Γεωργίας 
ΤΕΕ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
ΤΕΝ Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 
ΤΙΥΥΔΥ Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
ΤΟΜ Τμήμα Οδικών Mεταφορών 
ΤΠ Τμήμα Περιβάλλοντος 
ΤΣΥ Τμήμα Στατιστικής Υπηρεσίας 
ΤΤ Τμήμα Τελωνείων 
  
Υ  
ΥΑ Υπουργείο Άμυνας 
ΥΓΦΠΠ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
ΥΔΔΤ Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 
ΥΕ Υπηρεσία Ενέργειας 
ΥΕΒΤ Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
ΥΕΚΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ΥΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 
ΥΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών 
ΥΜ Υπηρεσία Μεταλλείων 
ΥΟ Υπουργείο Οικονομικών 
ΥΣΕ Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
ΥΤ Υπηρεσία Τεχνολογίας 
ΥΥ Υπουργείο Υγείας 
  
Φ  
ΦΥ Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 
  
Αγγλική  
Ε  
ECHA European Chemicals Agency 
ΕDEXIM European Database of Export and Import of Dangerous Chemicals 
EWC European Waste Catalogue-Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Διευθύνσεις μη Κυβερνητικών 
Οργανισμών 

 
Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (Δ.Ε.Ο.Κ.) 
Τ.Θ. 21625, 1511 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22872177 
Φαξ. 22670494 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: deok@cytanet.com.cy 
 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (E.T.E.K.) 
Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22877644 
Φαξ. 22730373 
http://www.etek.org.cy 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cyprus@etek.org.cy 
 
Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (Ε.Τ.Υ.Κ.) 
Τ.Θ. 21235, 1504 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22445000 
Φαξ. 22678382 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: etyk@etyk.org.cy 
 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.) 
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22889800 
Φαξ. 22669048 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: chamber@ccci.org.cy 
 
Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών   
Τ.Θ. 24874, 1304 Λευκωσία 
Τηλ. 22516112 
Φαξ. 22516118 
http://www.cyprusconsumers.org.cy 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cyconsas@spidernet.net 
 
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας  
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
Α. Αραούζου 13-15 
1421 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 409355  
Φαξ:  22 754103  
www.cys.mcit.gov.cy 
 
Οοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (O.E.B.) 
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22665102 
Φαξ. 22669459 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@oeb.org.cy 
 
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων 

http://www.etek.org.cy/
mailto:chamber@ccci.org.cy
mailto:cyconsas@spidernet.net
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Λεωφ. Αθαλάσσης 28, Διαμ. 12, Στρόβολος, Λευκωσία. 
Τηλ. 22313750 
Φαξ. 22879240 
http://www.oikologiafeeo.org 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@oikologiafeeo.org   
 
Οργανισμός Σήμανσης Πολυτίμων Μετάλλων 
Τ.Θ. 45047, Αραδίππου, 7110 Λάρνακα 
Τηλ. 24533770 
Φαξ. 24533773 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@assay.org.cy 
 
Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (Π.Ε.Ο.) 
Τ.Θ. 21885, 1514 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22866400 
Φαξ. 22349382 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: peo@cytanet.com.cy 
 
Παγκύπρια Οργάνωση Ανεξαρτήτων Συντεχνιών (Π.Ο.Α.Σ.) 
Δανάης 4Β, 2369 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία 
Τηλ. 22356414 
Φαξ. 22354216 
 
Παγκύπρια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών 
(Π.Ο.Β.Ε.Κ.) 
Μπουμπουλίνας 15, 1060 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22753862 
Φαξ. 22753849 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: povekcy@cytanet.com.cy 
 
Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) 
Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22844300 
Φαξ. 22668639 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pasydy@cytanet.com.cy 
 
Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων 
Τ.Θ. 24331, 1016 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22759868 
Φαξ. 22759868 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: agronom@cytanet.com.cy 
 
Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (Π.Ε.Ε.Χ) 
Τ.Θ.,28361, 2093 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22892767 
http://www.puc-cy.org 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@puc-cy.org 
 
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας ζωής 
Τ.Θ. 16033, 2085 Λευκωσία, Κύπρος 

mailto:info@assay.org.cy
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Τηλ. 22313111 
Φαξ. 22463077 
http://www.consumersunion.org.cy 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: consumersunion@cytanet.com.cy 
 
Παγκύπριος Ιατρικός Σύνδεσμος (Π.Ι.Σ.) 
Τ.Θ. 21348, 1506 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22316812 
Φαξ. 22316937 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cyma@cytanet.com.cy 
 
Πράσινη Ασπίδα 
 Λεωφόρος Mακαρίου, 52A, Λευκωσία, Τ.T. 1075 
τηλ. 22454828 
http://www.prasini-aspida.org 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: prasini.aspida@cytanet.com.cy 
 
Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου 
Τ.Θ.16048, 2085 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22879166 
Φαξ. 22429278 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cnicolaou@dli.mlsi.gov.cy  
 
Σύνδεσμος Εργαστηρίων Κύπρου  
Τηλ. 22466500 
Φαξ: 22560260 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: quintessence@cytanet.com.cy 
 
Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (Σ.Ε.Κ.) 
Τ.Θ. 25018, 1306 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22849849 
Φαξ. 22849850 
http://www.sek.org.cy/ 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sek@sek.org.cy 
 
Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.) 
1237, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22497520 
Φαξ. 22490683 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ccia@cytanet.com.cy   
 
 
 

http://www.consumersunion.org.cy/
mailto:consumersunion@cytanet.com.cy
http://www.prasini-aspida.org/
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