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Αριθμός 384 

 
Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις των άρθρων 3 έως 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852) Κανονισμοί 

του 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 4(2)(γ) 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) 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των άρθρων 3 έως 9 της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο- 

  
Επίσημη  
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L137, 
24.5.2017, σ.1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1102/2008», 

  
 
 

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 της παραγράφου (γ) 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 των 
άρθρων 3 έως 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852) Κανονισμοί του 2020. 

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

διαφορετική έννοια- 
  
 «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/852» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, όπως εκάστοτε 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) Πρόσωπο, το οποίο- 

  
 (α) εξάγει υδράργυρο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3, 

παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και  
   
 (β) εξάγει ενώσεις και/ή μείγματα υδραργύρου, κατά παράβαση των διατάξεων 

του άρθρου 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 
   
 (γ) εξάγει, προς ανάκτηση υδραργύρου, ενώσεις και/ή μείγματα υδραργύρου 

κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3, παράγραφος 4 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 

   
 (δ) εισάγει υδράργυρο και/ή μείγματα υδραργύρου, κατά παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2017/852, ή/και  

   
 (ε) εισάγει ενώσεις και/ή μείγματα υδραργύρου, προς ανάκτηση υδραργύρου, 

κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 
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 (στ) εισάγει υδράργυρο για χρήση στη βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη 

και επεξεργασία χρυσού κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4, 
παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 

   
 (ζ) εξάγει, εισάγει και παράγει προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου, κατά 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή και  

   
 (η) χρησιμοποιεί υδράργυρο και ενώσεις υδραργύρου, στις διαδικασίες 

παραγωγής, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7, παράγραφος 1 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 

   
 (θ) χρησιμοποιεί υδράργυρο και ενώσεις υδραργύρου, στις διαδικασίες 

παραγωγής, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7, παράγραφος 2 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 

  
 (ι) 

 
προχωρεί σε προσωρινή αποθήκευση υδραργύρου, ενώσεων και/ή 
μειγμάτων υδραργύρου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7, 
παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 

   
 (ια) 

 
παράγει ή/ και διαθέτει στην αγορά προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου 
που δεν παράγονταν πριν από την 1

η
 Ιανουαρίου 2018 («νέα προϊόντα με 

προσθήκη υδραργύρου»), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, 
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 

   
 (ιβ) 

 
χρησιμοποιεί διαδικασίες παραγωγής που περιλαμβάνουν τη χρήση 
υδραργύρου ή ενώσεων υδραργύρου οι οποίες δεν ήταν διαδικασίες σε 
χρήση πριν από την 1

η
 Ιανουαρίου 2018 («νέες διαδικασίες παραγωγής»), 

κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, παράγραφος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 

   
 (ιγ) 

 
παράγει ή/ και διαθέτει στην αγορά ένα νέο προϊόν με προσθήκη 
υδραργύρου, ή χρησιμοποιεί νέα  διαδικασία παραγωγής, χωρίς να 
κοινοποιήσει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, 
παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ή/και 

   
 (ιδ) 

 
προβαίνει σε βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη και επεξεργασία 
χρυσού με χρήση αμαλγαμάτων υδραργύρου για την εξόρυξη χρυσού από 
μεταλλεύματα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9, παράγραφος 
1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, 

  
 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. 

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

4. Με την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χημικών Ουσιών 
(Παραβάσεις του άρθρου 1 του κανονισμού ΕΚ/1102/2008) Κανονισμοί του 2010, 
καταργούνται. 

 
 

 
 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα. 
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