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Ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 5(IIΙ) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ  
(ΚΥΡΩΤΙΚΟ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1998 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

8(ΙΙΙ) του 1998. 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών 
Όπλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της 
Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Κυρωτικό) Νόμο του 1998 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Κυρωτικοί) Νόμοι του 1998 και 
2021. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον ορισμό του 
όρου «Σύμβαση», του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

  
 «τροποποιήσεις του 2020» σημαίνει τις τροποποιήσεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Χημικών 

Ουσιών στη Σύμβαση, οι οποίες υιοθετήθηκαν στην 24η Διάσκεψη των Κρατών Μερών στη Σύμβαση 
που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη της Ολλανδίας στις 27 Νοεμβρίου 2019».  

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 3Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 
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τροποποιήσεων 
του 2020. 
5(ΙΙΙ) του 2021. 

 

3Α. Με τον περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων 
(Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021, κυρώνονται οι τροποποιήσεις 
του 2020 της Σύμβασης, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 
με την απόφασή του με Αρ. 90-195, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2020.».  

   
Τροποποίηση  
του Πίνακα 1 
του Παραρτήματος 
Χημικών Ουσιών 
του βασικού 
νόμου. 

4. Ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος Χημικών Ουσιών του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη αμέσως μετά το σημείο Α(8) αυτού του ακόλουθου κειμένου:  

 
 
 
 
 

«(13) Р-alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, incl. 
cycloalkyl)amino))alkylidene(H or ≤C10, incl. cycloalkyl) phosphonamidic fluorides and 
corresponding alkylated or protonated salts  
 
e.g. N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)-P-decylphosphonamidic fluoride (2387495-99-8) 
Methyl-(1-(diethylamino)ethylidene) phosphonamidofluoridate (2387496-12-8) 
 
(14) O-alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, incl. 
cycloalkyl)amino))alkylidene(H or ≤C10, incl. cycloalkyl) phosphoramidofluoridates and 
corresponding alkylated or protonated salts  
 
e.g. O-n-Decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)phosphoramidofluoridate (2387496-00-4) 
Methyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate (2387496-04-8) Ethyl (1-
(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate (2387496-06-0) 
  
(15) Methyl-(bis(diethylamino)methylene)phosphonamidofluoridate (2387496-14-0)  
 
(16) Carbamates (quaternaries and bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines) 
Quaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines:  

 
1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acetoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-[N-(3- 
dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]decane dibromide (n=1-8)  

 
e.g. 1-[N,N-dimethyl-N-(2-hydroxy)ethylammonio]-10-[N-(3-dimethylcarbamoxy-αpicolinyl)-
N,N-dimethylammonio]decane dibromide (77104-62-2) 

 
Bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridines: 1,n-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-
N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)- dione) dibromide (n=2-12)  

 
e.g. 1,10-Bis[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N-ethyl-N-methylammonio]decane-2,9- dione 
dibromide (77104-00-8).». 
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Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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