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Αριθμός 381 

 
Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού CLP) Κανονισμοί του 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από 

το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 4(2)(γ) και (δ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2020, αφού 
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  
τροποποιήθηκε με  τους  Νόμους 227  του 1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 
 

Ο ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020 
___________________ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4(2)(γ) και (δ) 
  
Προοίμιο. Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- 
  
Επίσημη  
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 353, 
31.12.2008, σ.1∙ 
L 86, 
28.3.2019, σ.1. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 
67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006», όπως τροποποιήθηκε από τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2019/521 της Επιτροπής 
της 27ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο», 

  
 
 
119(Ι) του 2020. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό δυνάμει των 
διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Χημικών 
Ουσιών Νόμου του 2020, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς: 

  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις 
του Κανονισμού CLP) Κανονισμοί του 2020. 

  
Ερμηνεία.  2.-(1) Για σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια- 
  
 «Κανονισμός CLP» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/521 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό 
την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, όπως περαιτέρω 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

  
 «Νόμος» σημαίνει τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο. 
  
     (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς 

και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτούς, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους 
αυτούς ο Νόμος. 

  
Αδικήματα και 
ποινές. 

3.-(1) Παραγωγός αντικειμένου, μεταγενέστερος χρήστης και/ ή οποιοδήποτε πρόσωπο, 
το οποίο παρασκευάζει, διανέμει και/ ή διαθέτει στη αγορά χημική ουσία, μείγμα, 
αντικείμενο και/ ή ενδιάμεσο προϊόν, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
Κανονισμού CLP, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή σε φυλάκιση 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
     (2)  Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πιο πάνω αδίκημα 

τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή 
σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 
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Παραβάσεις και 
επιβολή διοικητικού 
προστίμου. 
 

4.-(1)(α) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν 
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), σε παραγωγό αντικειμένου, κατά-
χωρίζοντα, παρασκευαστή, εισαγωγέα, μεταγενέστερο χρήστη, διανομέα, προμηθευτή 
χημικής ουσίας ή μείγματος, προμηθευτή αντικειμένου, αποδέκτη χημικής ουσίας ή 
μείγματος και/ ή αποδέκτη ενός αντικειμένου, ο οποίος παρασκευάζει, διανέμει και/ ή 
διαθέτει στην αγορά οποιαδήποτε χημική ουσία, μείγμα, αντικείμενο και/ ή ενδιάμεσο 
προϊόν, ανάλογα με την περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 16 και 
30 του Κανονισμού CLP.  

    
 (β) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να επιβάλλει 

διοικητικό πρόστιμο μέχρι πεντακόσια ευρώ (€500) για κάθε μέρα συνέχισης της 
παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής, νοουμένου ότι το πρόστιμο που επιβάλλεται 
δυνάμει των προνοιών της υποπαραγράφου (α) και κάθε ημερήσιο πρόστιμο που 
επιβάλλεται δυνάμει των προνοιών της παρούσας υποπαραγράφου δεν υπερβαίνει τις 
είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000). 

  
  (2) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν 

υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), σε παραγωγό αντικειμένου, 
καταχωρίζοντα, παρασκευαστή, εισαγωγέα, μεταγενέστερο χρήστη, διανομέα, 
προμηθευτή χημικής ουσίας ή μείγματος, προμηθευτή αντικειμένου, αποδέκτη χημικής 
ουσίας ή μείγματος και/ ή αποδέκτη ενός αντικειμένου, ο οποίος παρασκευάζει, διανέμει 
και/ ή διαθέτει στην αγορά οποιαδήποτε χημική ουσία, μείγμα, αντικείμενο και/ ή 
ενδιάμεσο προϊόν, ανάλογα με την περίπτωση, κατά παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 4, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 40, 48 και 49 του Κανονισμού 
CLP. 

  
Κατάργηση. 
Επίσημη 
Εφημερίδα,  
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
23.7.2010. 

5. Με την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χημικών Ουσιών 
(Παραβάσεις του κανονισμού ΕΚ/1272/2008) Κανονισμοί του 2010, καταργούνται. 
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