
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 81(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  

ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 1997 

 

Για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή με δευτερογενή νομοθεσία κοινοτικού κεκτημένου 
που αφορά την ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων, 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμους του 1991 
και 1997 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμοι του 1991 έως 
2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 
199 του 1991  

27(Ι) του 1997. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου 
εδαφίου σε εδάφιο (1) και την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του βασικού 

νόμου. 

«(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορούν—  
(α) Να προβλέπουν την έκδοση διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων για τον καθορισμό 
τεχνικών θεμάτων για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου και των Κανονισμών καθώς 
και την τροποποίηση των Παραρτημάτων και των Πινάκων των Κανονισμών, και 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3612, 21/6/2002 81(I)/2002



 

 (β) να επιτρέπουν την αναφορά σε συγκεκριμένα έγγραφα, κώδικες ή αρχεία τα 
οποία θα διατίθενται προς επιθεώρηση σε συγκεκριμένο μέρος και αντίγραφο 
των οποίων θα μπορεί να διατίθεται σε όσους το ζητούν σύμφωνα με τους 
όρους που θα καθορίζονται στους Κανονισμούς.». 

Τροποποίηση του βασικού 
νόμου με την προσθήκη 
νέου άρθρου 2Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 2Α, 
μετά το άρθρο 2: 

«Γνωστοποιήσεις. 2Α. Ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υιοθετεί αρχεία ουσιών, 
παρασκευασμάτων και πολυμερών ενώσεων τα οποία υιοθετούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.». 

Τροποποίηση του Πίνακα 
του βασικού νόμου. 

4.—(1) Ο Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 1 με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 

 «(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii), κατά την εξέταση 
οποιουδήποτε θέματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής θα είναι ο 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 (β) Στις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής θα προεδρεύει εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Υγείας, στις περιπτώσεις όπου ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά 
από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής αποφασίσει ότι— 

 (i) απαιτείται εκτίμηση του κινδύνου από συγκεκριμένη ουσία η οποία έχει ήδη 
καταταχθεί ως επικίνδυνη, με βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή 

 (ii) κατά τη διαδικασία κατάταξης ουσιών σε κατηγορίες, προκύπτει ανάγκη 
εκτίμησης του κινδύνου. 

 (γ) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από τις συνεδρίες που αναφέρονται στα σημεία 
(i) και (ii), μπορεί να εκλεγεί άλλο πρόσωπο ως πρόεδρος της συγκεκριμένης συνεδρίας της 
Επιτροπής.». 

 (2) Η υποπαράγραφος (4) της παραγράφου 2 του Πίνακα του βασικού νόμου 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη των λέξεων «ή Παραρτήματος» στην πρώτη γραμμή του σημείου 
(γ), μετά τη λέξη «Πίνακα»· και 

 (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου σημείου (δ) μετά το σημείο (γ):  
              «(δ) κατάταξη ουσιών σε κατηγορίες περιλαμβανομένης και της εκτίμησης 
κινδύνου από επικίνδυνες ουσίες.». 
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