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Εισαγωγή 
 
Tο 1994, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για την χηµική ασφάλεια, ιδρύθηκε στη 
Στοκχόλµη το ∆ιακυβερνητικό Φόρουµ για τη Χηµική Ασφάλεια (Intergovernmental 
Forum on Chemical Safety, IFCS) από το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το 
Περιβάλλον (UNEP), τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και το ∆ιεθνή Οργανισµό 
Υγείας (WHO).  Ο κύριος ρόλος του Φόρουµ αυτού είναι να κατευθύνει µέσω 
συστάσεων τις κυβερνήσεις καθώς και τους διεθνείς οργανισµούς που αποτελούν 
µέλη του να υιοθετήσουν µεθόδους για την ασφαλέστερη διαχείριση χηµικών ουσιών 
και προϊόντων. 
 
Για την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας διεθνώς σε θέµατα χηµικής ασφάλειας το 
IFCS πρότεινε την ετοιµασία από κάθε Κράτος Μέρος της Εθνικής του Εικόνας, η 
οποία θα περιλαµβάνει ανασκόπηση της υφισταµένης νοµοθεσίας και των 
διαδικασιών που σχετίζονται µε θέµατα διαχείρισης των χηµικών προϊόντων και θα 
παρουσιάζει µε εύκολο και κατανοητό τρόπο τους εµπλεκόµενους/αρµόδιους φορείς.   
Για υποβοήθηση των Κρατών Μελών στην ετοιµασία της Εθνικής του Εικόνας, το 
Ινστιτούτο των Ηνωµένων  Εθνών για την Εκπαίδευση και την Έρευνα (UNITAR) έχει 
δηµοσιεύσει, µαζί µε τη Γραµµατεία του IFCS, καθοδηγητικό έγγραφο στο οποίο 
παρουσιάζεται η δοµή του και παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες για τη διασφάλιση 
της συµβατότητας των εγγράφων σε διεθνές επίπεδο. 
 
Η δηιουργία της Εθνικής Εικόνας των Κρατών απορρέει επίσης από την εφαρµογή 
του προγράµµατος Agenda 21 (Κεφάλαιο 19) των ∆ιάσκεψης 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 Αύγουστο του 2006 πέραν των 100 χωρών ετοίµασαν ή είχαν υπό 
ετοιµασία την Εθνική τους Εικόνα σύµφωνα µε το καθοδηγητικό έγγραφο. 
 
Την ευθύνη της ετοιµασίας της Εθνικής Εικόνας για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
ανέλαβε το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έχει την αρµοδιότητα για τη 
νοµοθεσία που αφορά την ταξινόµηση, συσκευασία και σήµανση των επικίνδυνων 
χηµικών προϊόντων καθώς και εκείνη για την προστασία από χηµικούς παράγοντες 
στην εργασία.  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 ετοιµασία της Εθνικής Εικόνας της Κύπρου για τα Χηµικά Προϊόντα αναµένεται να 
συνεισφέρει: 
• Στον καλύτερο συντονισµό των εµπλεκόµενων κυβερνητικών υπηρεσιών. 
• Στην παροχή πληρέστερης ενηµέρωσης του κοινού και της βιοµηχανίας, µέσω 

ευκολοκατανόητων περιγραφών σχετικά µε τους τοµείς αρµοδιότητας των 
δηµοσίων υπηρεσιών που ασχολούνται µε το θέµα. 

• Σε καλύτερη κριτική ανάλυση για τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών, 
έτσι ώστε να διαφανούν τα υπάρχοντα κενά ή οι οποιεσδήποτε 
αλληλεπικαλύψεις. 

• Σε διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κυβερνητικών και µη 
κυβερνητικών οργανισµών. 



 
∆ιευκρινιστικά, πρέπει να αναφερθεί ότι σε ολόκληρο το κείµενο χρησιµοποιείται η 
έννοια Χηµικά Προϊόντα, η οποία είναι γενικός όρος που περιλαµβάνει χηµικές 
ουσίες, χηµικά παρασκευάσµατα καθώς και οποιαδήποτε αντικείµενα περιέχουν 
επικίνδυνες χηµικές ουσίες στη σύσταση τους.  Επίσης, η παρούσα µελέτη δεν 
καλύπτει τη διαχείριση Χηµικών Προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως τρόφιµα ή 
φάρµακα. 
 
Τέλος, σηµειώνεται ότι η ετοιµασία της Εθνικής Εικόνας αποτελεί µια δυναµική 
διαδικασία που απαιτεί τη συνεχή ανανέωση και αναβάθµιση του κειµένου κατά 
διαστήµατα, ώστε να αποτελεί ένα επίκαιρο και εύχρηστο ευρετήριο για τις 
διαδικασίες διαχείρισης και τη νοµοθεσία των χηµικών προϊόντων στην Κύπρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικές Εθνικές Πληροφορίες 
 
 
1.1 Γεωγραφικά και ∆ηµογραφικά 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). 
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∆ιοικητικά, 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 Λεµεσού και ακολουθούν οι 
επαρχίες Λάρνακας, Πάφου, Αµµοχώστου και Κερύνειας. 



1.1.2 Μορφή της Κυβέρνησης 
 
Η Κύπρος είναι από το 1960 ανεξάρτητη, κυρίαρχη ∆ηµοκρατία µε προεδρικό 
σύστηµα διακυβέρνησης.  Σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 1960, ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας εκλέγεται µε καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών.  Για την 
άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 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 ∆ικαστήριο της ∆ηµοκρατίας, τα 
Κακουργιοδικεία και τα επαρχιακά ∆ικαστήρια.   
 
1.1.3 Επίσηµη Γλώσσα 
 
Οι επίσηµες γλώσσες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 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 850.300 (καταγραφή του 2005) από τους οποίους 
652.200 (77,8%) ανήκουν στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, 87.900 (10,5%) ανήκουν 
στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα και 110.200 (12,9%) είναι ξένοι και εργάτες που 
ζουν και εργάζονται στην Κύπρο.  Στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα περιλαµβάνονται 
και 8.000 (1%) Μαρωνίτες, Αρµένιοι και Λατίνοι.  Ο πληθυσµός δεν περιλαµβάνει 
τους περίπου 162.000 παράνοµους εποίκους που διαµένουν στο κατεχόµενο από 
την Τουρκία τµήµα της Κύπρου. 
 
1.1.5 Καλλιέργειες / 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. 
 
H ολική έκταση της καλλιεργήσιµης γης της Kύπρου είναι 1.180 km2 ή 12,8% της 
ολικής έκτασης του νησιού.  Tα δάση καλύπτουν ολική έκταση 1.754 km2 ή 19,0% 
της ολικής έκτασης του νησιού. Στην Kύπρο υπάρχουν δύο αλυκές. 
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Aπό τη συνολική καλλιεργήσιµη γη ποσοστό 23% αρδεύεται, 10% περίπου αρδεύεται 
ολόκληρο το χρόνο, ενώ σε ένα χρόνο συνηθισµένης όµβρησης πρόσθετη έκταση 
13% αρδεύεται από τα όµβρια νερά. 
 
 
 



Πίνακας 1.1: Πληθυσµός κατά ηλικία, φύλο και αστική/αγροτική περιοχή 
 

Ηλικία Αστική και Αγροτική περιοχή Αστική περιοχή Αγροτική περιοχή 
 Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

0-4 43.958 22.393 21.565 29.754 15.101 14.653 14.204 7.292 6.912 
5-9 53.386 27.357 26.029 35.321 18.020 17.301 18.065 9.337 8.728 

10-14 53.973 27.901 26.072 36.414 18.726 17.688 17.559 9.175 8.384 
15-19 55.619 28.651 26.968 37.516 19.278 18.238 18.103 9.373 8.730 
20-24 53.475 27.054 26.421 37.492 18.818 18.674 15.983 8.236 7.747 
25-29 49.830 23.841 25.989 36.470 17.233 19.237 13.360 6.608 6.752 
30-34 49.134 23.102 26.032 35.632 16.536 19.096 13.502 6.566 6.936 
35-39 52.524 25.269 27.255 37.423 17.668 19.755 15.101 7.601 7.500 
40-44 53.263 26.074 27.189 37.852 18.159 19.693 15.411 7.915 7.496 
45-49 46.431 23.122 23.309 32.690 15.981 16.709 13.741 7.141 6.600 
50-54 43.383 21.414 21.969 30.827 15.112 15.715 12.556 6.302 6.254 
55-59 35.202 17.243 17.959 24.703 12.118 12.585 10.499 5.125 5.374 
60-64 31.325 15.243 16.082 21.216 10.465 10.751 10.109 4.778 5.331 
65-69 25.924 12.124 13.800 17.029 8.109 8.920 8.895 4.015 4.880 
70-74 21.362 9.548 11.814 13.448 6.009 7.439 7.914 3.539 4.375 
75-79 16.278 7.202 9.076 10.132 4.434 5.698 6.146 2.768 3.378 
80-84 9.992 4.310 5.682 6.154 2.577 3.577 3.838 1.733 2.105 
85+ 8.470 3.474 4.996 5.231 2.058 3.173 3.239 1.416 1.823 

Σύνολο 703.529 345.322 358.207 485.304 236.402 248.902 218.225 108.920 109.305 
∆ιορθωµένα στοιχεία µε βάση τα αποτελέσµατα της Έρευνας Ελέγχου Κάλυψης της Απογράφης του 2001 
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Πίνακας 1.2: Απασχόληση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού κατά οικονοµική δραστηριότητα 
 
 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (χιλιάδες) 249,1 276,0 302,7 305,6 307,7 312,4 318,8 325,1 330,6 335,3 340,1 
% του συνολικού πληθυσµού 46,0 47,6 46,1 45,9 45,6 45,7 46,2 46,6 46,9 46,9 46,6 
Επικερδώς απασχολούµενος πληθυσµός (χιλιάδες) 217,8 253,4 284,4 285,5 286,2 290,1 295,3 302,0 308,6 311,9 316,0 
Άνδρες (%) 62,5 61,0 61,0 60,6 60,4 60,1 59,6 59,1 58,8 58,4 58,3 
Γυναίκες (%) 37,5 39,0 39,0 39,4 39,6 39,9 40,4 40,9 41,2 41,6 41,7 
Οικονοµική ∆ραστηριότητα (χιλιάδες) 
Γεωργία, θήρα και δασοκοµία    28,7 27,5 25,0 24,8 24,3 23,8 23,4 23 22,8 
Αλιεία   1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 
Ορυχεία και λατοµεία   0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Μεταποιητικές βιοµηχανίες   44,0 42,2 40,8 39,6 38,0 37,0 35,7 34,6 34,0 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού   1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 
Κατασκευές   27,7 27,3 26,9 26,1 26,2 26,2 27,5 29,3 31,3 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές   49,5 50,3 50,9 52,6 52,9 54,2 56,0 56,8 56,5 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια   30,1 29,5 29,7 30,0 31,7 33,0 33,5 32 31,9 
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες   17,9 18,4 19,1 19,7 20,4 21,4 22,2 21,9 21,6 
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί   12,3 12,8 13,2 13,7 15,3 16,0 15,7 15,6 15,8 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση  και 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες   12,6 13,1 13,6 14,2 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση   18,7 19,0 19,6 20,3 20,9 21,7 22,4 23,2 24,0 
Εκπαίδευση   13,3 14,2 14,9 15,2 15,7 16,1 17,0 17,7 17,9 
Υγεία και κοινωνική µέριµνα   10,3 10,7 11,1 11,4 11,7 12,0 12,3 12,7 12,8 
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του 
κοινωνικού  συνόλου ή κοινωνικού και ατοµικού 
χαρακτήρα   12,1 12,3 12,7 13,0 13,5 14,2 14,5 14,9 15,0 
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό   4,0 5,0 5,5 6,1 6,7 7,7 9,3 10,6 12,3 
Ετερόδικοι οργανισµοί   3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
Εγγεγραµµένοι άνεργοι (χιλιάδες) 8,3 5,1 7,9 9,4 10,4 10,4 11,4 10,9 9,5 10,6 12,0 
Ποσοστό ανεργίας (%) 3,3 1,8 2,6 3,1 3,4 3,3 3,6 3,4 2,9 3,2 3,5 
Άνδρες 2,9 1,4 1,9 2,3 2,6 2,9 2,9 2,7 2,3 2,3 2,5 
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 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 
Γυναίκες 4,2 2,5 3,7 4,3 4,6 4,1 4,6 4,4 3,8 4,3 5,0 
Άνεργοι κάτω των 25 χρόνων ως % του συνόλου των 
ανέργων 27,0 20,6 14,8 14,4 14,4 14,0 12,2 11,0 11,7 12,7 13,1 
Άνεργοι κατά επίπεδο µόρφωσης (%) 
Χωρίς µόρφωση 1,9 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 
∆ηµοτική εκπαίδευση 33,7 19,9 27,0 26,6 27,2 27,4 29,5 28,1 24,0 21,9 21,8 
∆ευτεροβάθµια γενική εκπαίδευση 38,1 43,8 44,6 45,1 44,8 43,6 43,2 45,8 46,5 47,7 47,2 
∆ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση 6,4 4,9 6,3 6,8 7,3 8,3 8,1 8,9 9,3 9,1 9,6 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση 20,0 30,7 21,1 20,7 19,8 19,9 18,5 16,6 19,9 21,1 21,1 
Ποσοστό αύξησης µισθών (%) 
σε χρηµατικούς όρους 9,8 9,2 6,6 6,1 6,8 5,2 4,8 7,2 5,1 5,8 6,2 
σε πραγµατικούς όρους 4,6 4,4 3,9 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 2,9 2,0 
Ποσοστό αύξησης απολαβών (%) 
σε χρηµατικούς όρους 9,1 9,5 6,1 6,1 6,6 5,0 4,8 6,9 5,1 5,6 6,3 
σε πραγµατικούς όρους 3,8 4,7 3,4 3,1 2,9 2,7 3,0 2,7 3,1 2,7 2,0 
Σηµ.:  * Προκαταρκτικά αποτελέσµατα 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εισαγωγή, Eξαγωγή, Παραγωγή και 
Xρήση Χηµικών Προϊόντων  

 
 
2.1 Παραγωγή Χηµικών Προϊόντων 
 
Στην Κύπρο δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή χηµικών ουσιών.  Οι χηµικές 
ουσίες που χρησιµοποιούνται στην Κυπριακή βιοµηχανία εισάγονται από 
Ευρωπαϊκές ή τρίτες χώρες και ο όρος «παραγωγή χηµικών προϊόντων» αναφέρεται 
στην παραγωγή παρασκευασµάτων (φυτοφάρµακα, πλαστικά, απορρυπαντικά, κ.ά.) 
ή αντικειµένων που περιέχουν επικίνδυνες χηµικές ουσίες. 
   
Η χηµική βιοµηχανία στην Κύπρο άρχισε να αναπτύσσεται κυρίως µετά την Τουρκική 
εισβολή του 1974, όταν παρατηρήθηκε µια γενικότερη αύξηση στο ρυθµό ανάπτυξης 
του µεταποιητικού τοµέα. Αποτελεί ένα συγκριτικά µικρό µέρος της µεταποιητικής 
βιοµηχανίας της Κύπρου, περίπου το 6% της ακαθάριστης ετήσιας αξίας παραγωγής.  
Μετά από µείωση του δείκτη παραγωγής στο δεύτερο ήµιση της δεκαετίας του 1990, 
αναπτύχθηκε περαιτέρω στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα λόγω της αύξησης του 
κύκλου των εργασιών του τοµέα της φαρµακοβιοµηχανίας.   
 
Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του µεταποιητικού τοµέα το 2002 ήταν £1.728 εκ. και 
η χηµική βιοµηχανία αποτελούσε περίπου το 5,5% αυτής της παραγωγής.  Ωστόσο, 
οι εξαγωγές των χηµικών προϊόντων, που αποτελούν το 59% της ακαθάριστης αξίας 
παραγωγής της χηµικής βιοµηχανίας, αντιστοιχούν στο αξιοσηµείωτο ποσοστό του 
25% των συνολικών εξαγωγών του µεταποιητικού τοµέα.    
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Σχεδιάγραµµα 2.1: Ποσοστό του µεγέθους των εταιρειών στη χηµική 

βιοµηχανία το έτος 2000 
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Πίνακας 2.1: Κατανοµή του µεγέθους των εταιρειών στη χηµική βιοµηχανία 
το έτος 2000 

 
Αριθµός 

Εργοδοτουµένων 1 2-4 5-9 10-49 > 50 250 
Σύνολο 
εταιρειών >

Αριθµός εταιρειών 7 9 23 29 5 0 73 
 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις της χηµικής βιοµηχανίας είναι µικρού µεγέθους, 
ηλαδή εργοδοτούν κάτω από 50 υπαλλήλους (Πίνακας 2.1).  Το έτος 2000 υπήρχαν 

µόνο 5 µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (µέχρι 250 υπαλλήλους) και καµία µεγάλη.  
Όπως φαίνεται και στο Σχεδιάγραµµα 2.1 το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 
της χηµικής βιοµηχανίας εργοδοτεί µεταξύ 10 και 49 υπαλλήλους.  Από πιο 
πρόσφατες µελέτες φαίνεται ότι κατά το έτος 2003 δραστηριοποιήθηκαν περίπου 56 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις µε 1.734 εργοδοτούµενους.   
 
Τα φαρµακευτικά είδη αποτελούν το 80% των εξαγωγών σε χηµικά προϊόντα και 
κατά το 2003 οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών έφθασαν τα £39 εκ., ενώ το σύνολο 
της παραγωγής των χηµικών προϊόντων ήταν £48,5 εκ. Στον Πίνακα 2.2 
παρουσιάζεται ο δείκτης της βιοµηχανικής παραγωγής σε σχέση µε την παραγωγή 
χηµικών προϊόντων, η ακαθάριστη και η προστιθέµενη αξία παραγωγής σε 
τρέχουσες τιµές αγοράς καθώς και η αξία των εξαγωγών σε χηµικά προϊόντα.  Στο 
Σχεδιάγραµµα 2.2 παρουσιάζεται ο δείκτης παραγωγής των χηµικών προϊόντων κατά 
έτος για τα έτη 1995 µέχρι 2003.  
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Πίνακας 2.2: Παραγωγή Χηµικών Προϊόντων στην Κύπρο   
 

Έτος 
∆είκτης 

Βιοµηχανικής 
Παραγωγής 

 

Ακαθάριστη Αξία 
Παραγωγής σε 
τρέχουσες τιµές 
αγοράς (£ 000) 

Προστιθέµενη Αξία σε 
τρέχουσες τιµές 
αγοράς (£ 000) 

Εξαγωγές 
(£ 000) 

1995 100 Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο Μη διαθέσιµο 
1999 96,6 81.025 29.292 Μη διαθέσιµο 
2000 99,5 89.348 35.114 39.861 
2001 112,6 94.270 34.821 48.319 
2002 119,7 91.242 34.336 53.890 
2003 115,6 93.500 35.333 48.537 
 
Οι επενδύσεις στους τοµείς έρευνας και ανάπτυξης των χηµικών βιοµηχανιών στην 
Κύπρο κυµάνθηκαν στο 1,2% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής το 2002.  Παρόλο 
που είναι σχετικά µικρές σε σχέση µε τις αντίστοιχες διεθνείς ωστόσο είναι πολύ 
υψηλότερες από το σύνολο του µεταποιητικού τοµέα, που φθάνει µόλις το 0,1% της 
ακαθάριστης αξίας παραγωγής του 2002.  Ειδικότερα, η χηµική βιοµηχανία επένδυσε 
£1.058 εκ. το 2002 στους τοµείς της έρευνας και ανάπτυξης, ποσοστό που αναλογεί 
στο 57% του συνολικού ποσού που επενδύθηκε για την έρευνα και ανάπτυξη στο 
µεταποιητικό τοµέα.  Το υψηλό ποσοστό οφείλεται κυρίως στα κονδύλια που 
διαθέτουν για το σκοπό αυτό οι µεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής φαρµάκων.  
 
Όπως φαίνεται και στο Σχεδιάγραµµα 2.3, η φαρµακευτική βιοµηχανία µε ποσοστό 
παραγωγής 53% στο σύνολο της παραγωγής των χηµικών προϊόντων είναι µε 
διαφορά ο µεγαλύτερος τοµέας των χηµικών βιοµηχανιών στην Κύπρο.  Η παραγωγή 
απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος τοµέας, 
που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγής.  Οι υπόλοιπες 
κυπριακές χηµικές βιοµηχανίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βαφών, 
βερνικιών και φυτοφαρµάκων. 

 

 

Βαφές και 
Βερνίκια

16%
Φαρµακευτικά 

προϊόντα
53%

Απορρυπαντικά 
και Καθαριστικά

24%

Φυτοφάρµακα
7%

 
Σχεδιάγραµµα 2.3: Ποσοστό παραγωγής χηµικών προϊόντων  

      κατά είδος για το έτος 2002 
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∆εν υπάρχουν ακριβή στοιχεία σχετικά µε την εκπαίδευση/κατάρτιση των 
εργοδοτουµένων που απασχολούνται στους διάφορους τοµείς της χηµικής 
βιοµηχανίας στην Κύπρο.  Το µόνο που αναφέρεται είναι ότι το 2003 εργοδοτήθηκαν 
στα τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης των χηµικών βιοµηχανιών 31 άτοµα µε πτυχίο 
φυσικών επιστηµών (στην πλειοψηφία τους χηµικοί) και στα αντίστοιχα τµήµατα της 
βιοµηχα ου µεταποιητικού τοµέα οι εργοδοτούµενοι ήταν 58. 
 
Εκτός ό τ µ χηµικής µηχα  πιο 
πάνω µηχανία τροφίµων, ποτών και ειδών καπνού είναι µε διαφορά ο 
µεγαλύτ ς υποτοµέας στην Κύπρο (40% της αξίας του µεταποιητικού τοµέα) και ο 
κυριότερος  της Κυπριακής χηµικής βιο .  
 
  

νίας τ

 απ
, 

ους κυριότερους το είς της  βιο νίας που αναφέρθηκαν
η βιο
ερο

 πελάτης µηχανίας



Πίνακας 2.3:  Παραγωγή χηµ  παρασκε άτων και  ινών 
 

02

ικών υασµ συνθετικών

 2000 2001 20  2003 
Προϊόν Μονάδα 

µέτρησης 
οσότητα

 (£ 000) (£ 000) 
Ποσότητα 

 
 

(£ 000) 
Ποσότητα 

 
 

(£ 000) 
Π Αξία Ποσότητα Αξία Αξία Αξία

Σύνολο     80.407     87.806    84.876  81.54 
Βασικές χηµικές ουσίες      1.289   1.596   1.503   1.762 
Άζωτο, οξυγόνο, διο
άνθρακα, µονοξείδιο του 
αζώτου, απεσταγµένο νερό, 
ακετυλένιο και λιπάσ
ζωικής ή φυτικής 

ξείδιο του 

µατα 
προέλευσης 

   1.289  1.596  1.503  1.762 

Παρασιτοκτόνα και 
αγροχηµικά προϊόν

άλλα 
τα 

8 0 1 4    5.90   3.70   3.50   2.43

Εντοµοκτόνα και απολυµαντικά            475 181 160 172
Φυτοφάρµακα    5.433  3.519  3.341  2.262 
Χρώµατα επίχρισης, βερνίκια
και παρόµοια επιχρίσµ

 
ατα, 

νη και 
µαστίχες 
τυπογραφική µελά

    10.453   12.226   13.313   13.839 

Γαλακτώµατα x103)  8 0 8 0 0 0 6 λίτρο ( 3.08 2.96 4.86 3.20 5.67 3.36 6.12   
Βαφές για επικάλυψη ξύλου και 

ές σε µη 
µα και 

τυπογραφικό µελάνι 

λίτρο (x103) 1.640 3.609 1.600 3.372 1.58 3.272 1.483 3.189 
µετάλλου, άλλες βαφ
υδατικό διάλυ

Βερνίκια λίτρο (x103)          790 1.929 868 1.776 1.004 1.919 839 1.719
Σπάτουλα, στόκος και αρµός τόνος 2.250 453 3.867 689 4.195 775 4.630 881 
Αποµονωτικά ταρατσών 103 610 1.049 676 1.250 λίτρο (x ) 394 611 557 869 
∆ιαλύτες βαφών και νάφθα 103         λίτρο (x ) 850 763 828 652 763 628 853 674
Φαρµακευτικά προϊόντα, 

και 
ιατρικά χηµικά 
παρασκευάσµατα 
βοτανικά προϊόντα 

    39.304   46.231   47.522   45.903 

Προµείγµατα ζωοτροφών και 
κτηνιατρικά φάρµακα 

    2.797  3.276  2.643  2.023 
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 2000    2001 2002 2003
Προϊόν Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα

 
Αξία 

(£ 000) 
Ποσότητα Αξία 

(£ 000) 
Ποσότητα 

 
Αξία 

(£ 000) 
Ποσότητα 

 
Αξία 

(£ 000) 
Φάρµακα για ανθρώπινη χρήση  
και αποστειρωτικά προϊόντα 

    36.507  42.955  44.879  43.880 

Γλυκερίνη, σαπούνι και 

σµατα 

    20.861   21.478   16.373   14.521 
απορρυπαντικά 
παρασκευά
καθαρισµού και στίλβωσης 
αρώµατα και 
παρασκευάσµατα 
καλλωπισµού 
Σαπούνι σε ράβδους  τόνος         486 829 382 656 360 631 241 331

Σαπούνι υγρό (χεριών)          τόνος 430 648 494 766 460 725 463 764

Απορρυπαντικό σκόνη
για το πλύσιµο ρούχων

 ή υγρό 
 

 40 3 96 1 90 3 50 8 τόνος 6.0 6.58 6.8 7.72 3.6 4.06 1.5 1.56

Μαλακτικό ρούχων τόνος 60 6 1 3 80 5 35 7 3.5 1.72  3.9 1.82  3.5 1.79 3.9 2.04

Αντισηπτικά τόνος 156 179 180 148 250 195 128 214 

Προϊόντα χλωρίνης λίτρο (x103 .370  .900  .910  .384  ) 1 333 1 461 1 486 1 418
Υγρό πιάτων τόνος 2.140 1.284 2.150 1.185 1.490 843 1.500 890 

Προϊόντα γενικού καθαρισµού τόνος 2.235 1.677 2.160 1.565 1.720 1.308 1.868 1.457 

Καθαριστικά τουαλέτας τόνος 1.075 918 1.246 1.098 820 738 904 836 

Kαθαριστικά τζαµιών τόνος  500 434 375 315 398 336 450 377 

Αποσµητικά χώρου τόνος 85 239 58 162 56 158 42 119 

Στιλβωτικές ουσίες και κρέµες 
λα, 

δάπεδα, αµαξώµατα, γυαλί ή 

    101  145  98  150 
για υποδήµατα, έπιπ

µέταλλο 
Κολώνιες   26  22  28  29 
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     2000 2001 2002 2003
Προϊόν Μονάδα 

µέτρησης 
Ποσότητα

 
Αξία 

(£ 000) 
Ποσότητα Αξία 

(£ 000) 
Ποσότητα 

 
Αξία 

(£ 000) 
Ποσότητα 

 
Αξία 

(£ 000) 
Μανικιούρ και ασετόν    178 93  111  100 
Κρέµες για την περιποίηση των
χεριών 

       219  300  268  255

Kρέµες και καθαριστικά 
προσώπου 

  1.019  1.324  1.015  1.169 

Αντιηλιακά παρασκευάσµατα   620  718  448  531 

Κρέµες σώµατος και πούδρα   149  155  205  200 

Σιαµπού και µαλακτικό για τα 
µαλλιά 

τόνος 1.175 1.706 800 1.178 750 1.010 758 1.050 

Λάκες για τα µαλλιά τόνος 90 418 68 305 73 327 65 300 

Κρέµες για τα µαλλιά τόνος 45 135 48 149 45 144 49 161 

Τζέλλυ και αφρός για τα µαλλιά τόνος 70 421 78 453 83 487 85 512 

Βαφές, λοσιόν και άλλα 
παρασκευάσµατα για τα µαλλιά 

    57  74  75  73 

Ξυριστικά παρασκευάσµατα   310  260  232  245 

Αποσµητικά σώµατος τόνος 120 361 32 178 25 151 27 173 

Παρασκευάσµατα για λουτρά   494  364  391  400 

'Άλλα χηµικά προϊόντα     2.592   2.575   2.664   3.081 

Κόλλα υποδηµατοποιΐας τόνος 77 115 94 118 122 135 97 107 

Κόλλα χαρτοποιΐας τόνος 121 118 137 129 100 104 115 117 

Κόλλα ξυλουργικής τόνος 104 87 160 139 148 136 143 132 

Κόλλα για πορσελάνη και 
διακοσµητική πέτρα  

τόνος 10.88 1.251 11.410 1.369 10.060 1.227 11.765 1.506 
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 2000 2001 0  2 02 2003 
Προϊ σ τα α 

) 
τητα α Πο ητα Αξία 

 000) 
σόν Μο

έτ
νά
ρησ

δα 
ηςµ  

Πο ότη
 

Αξί
(£ 000

Ποσό Αξί
(£ 000) 

σότ
 (£

Πο ότητα 
 

Αξία 
(£ 000) 

Άλλες κόλλες  τόνος 129 129 110 134 115  130 162 185 
Πρόσµικτα του µπετόν και των 
τσι τ α
αν υλ π

λίτρo (x103) 3.370 573 2.670 454 4.220  6
µεν
τικο

τοκ
λλη

ονι
τικ

αµά
ά ξ

ων κ
οτύ

ι 
ων 

747 4.34  778 

Άλ οϊ  31   λα χηµικά πρ όντα   9  232  185 256 
 



2.2 Χρήση Χηµικών Ου
 
Με ση νοι αϊκού Κανονισµού 793/93/ΕΚ Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ει ς µε τις πιο ευρέως χρησι οποιούµ νες 
χη ς ου  Κ  συνέχεια εξετά επιπτώσεις απ  τη 
χρ  των  αυ ρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.  Μέχρι τώρα 
έχ κατα έσ οίοι παρουσιάζονται συνοπτικά 
στ ίνα  Ο µβάνονται στον   
πα οντα ον οσότητες µεγαλύτερες των τόνων 
αν ος α χισ γωγό.   
 
Πίνακας 2 η  ουσιών προτεραιότητας.  

έν εχθεί µε ερωτηµατολόγια από τη 
χα

 
Ση πο αγ ρχουν στοιχεία για  χρήση ν 

ντίσ ηµ
 

Ποσ g

σιών 

 βά τις πρό ες του Ευρωπ η 
καταρτίζ περιοδικά καταλόγου µ ε

µικέ σίες στα ράτη Μέλη και στη ζει τις ό
ήση  ουσιών τών στην ανθ
ουν ρτιστεί τ σερεις τέτοιοι κατάλογοι οι οπ
ον Π κα 2.4. ι χηµικές ουσίες που περιλα Πίνακα αυτό
ράγ ι ή εισάγ ται στην Ευρώπη σε π  1.000 
ά έτ πό τουλά τον ένα παρα

.4: Χρήσ χηµικών ουσιών του πίνακα
∆εδοµ α που έχουν συλλ  
βιοµη νία 

µ.: Ό υ δεν αν ράφονται ποσότητες δεν υπά τη  τω
α τοιχων χ ικών ουσιών. 

ότητα (K ) ΑΑ Αρ CAS Χηµική ουσία 
 2001 2002 2003 

 1 62-53-3 (3-chloro-2-hyd
o

roxypropyl) 
nium chloride trimethylamm

   

 2 64-02-8 (Z)-octadec-9-enylamine    
 3 67-66-3 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-

than-1-hexamethyl-2-naph-thyl)e
one 

   

 4 71-23-8 1,2,4-trichlorobenzene    
 5 71-43-2 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-

C8-10-branched alkyl esters, C10-
rich 

   

 6 75-05-8 1,2-Benzenedicarboxylic
C8-10-branched alkyl es

 acid, di-
ters, C9-

rich 

   

 7 75-45-6 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-
hexamethylin-deno[5,6-c]pyran 

   

 8 75-56-9 1,4-dichlorobenzene    
 9 75-91-2 1,4-dioxane    

 10 77-47-4 1-methoxypropan-2-ol    
 11 77-78-1 1-vinyl-2-pyrrolidone    
 12 79-01-6 2-(2-butoxyethoxy)ethanol    
 13 79-06-1 2-(2-methoxyethoxy) ethanol    
 14 79-10-7 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-

isopropylidenediphenol 
   

 15 79-11-8 2,2-bis(chloromethyl)trimethylene 
loroethyl)phosphate) bis(bis(2-ch

   

 16 79-20-9 2,3-epoxypropyltrimethylammonium 
chloride 

   

 17 79-41-4 2,4,4-trimethylpentene    
 18 79-94-7 2,4-dinitrotoluene    
 19 80-05-7 2-butoxyethanol    
 20 80-62-6 2-butoxyethyl acetate    
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Ποσότητα (Kg) ΑΑ Αρ CAS Χηµική ουσία 
2001 2002 2003  

 21 81-14-1 2-ethoxyethanol    
 22 81-15-2 2-ethoxyethyl acetate    
 23 84-74-2 2-ethylhexyl acrylate 10325   
 24 85-68-7 2-furaldehyde    
 25 88-12-0 2-methoxy-1-methylethyl acetate    
 26 88-72-2 2-methoxy-2-methylbutane    
 27 90-04-0 2-methoxyethyl acetate    
28 91-20-3 2-nitrotoluene 11000 11000 11000 
 29 95-33-0 roaniline    3,4-dichlo
 30 95-76-1 4,4'-isopropylidenediphenol    
 31 95-80-7 4,4'-methylenedianiline    
 32 98-01-1 cresol    4-chloro-o-
 33 98-54-4 4-methyl-m-phenylenediamine    
 34 98-73-7 l-2',6'-dimethyl-3',5'-

one 
   4'-tert-buty

dinitroacetophen
 35 98-82-8 4-tert-butylbenzoic acid    
 36 98-95-3 4-tert-butylphenol    
 37 100-41-4 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene 221000 235000 
 38 100-42-5 Acetonitrile    
 39 100-97-0 Acrylaldehyde    
 40 101-77-9 Acrylamide    
 41 103-11-7 Acrylic acid    
 42 106-46-7 Acrylonitrile    
 43 106-99-0 Alkanes, C10-13, chloro    
 44 107-02-8 Alkanes, C14-17, chloro    
 45 107-13-1 Aluminium fluoride    
 46 107-64-2 Amines, coco alkyl    
 47 107-98-2 Amines, hydrogenated tallow alkyl 113868 154036 118086
 48 108-05-4 Amines, tallow alkyl 170000 172000 150000
 49 108-65-6 Ammonium dichromate 14064 70935 643502
 50 108-88-3 Aniline 373957 11000 11000 
 51 108-95-2 Anthracene    
 52 109-66-0    Benzene 
 53 110-49-6 Benzene, C10-13-alkyl derivs    
 54 110-65-6 Benzyl butyl phthalate    
 55 110-80-5 Bis(2-ethylhexyl) phthalate    
 56 110-82-7 Bis(hydroxylammonium) sulphate    
 57 110-85-0 Bis(pentabromophenyl)ether    
 58 111-15-9 Boric acid    
 59 111-76-2 Boric acid, crude natural    
 60 111-77-3 But-2-yne-1,4-diol 12324   
 61 112-07-2 Buta-1,3-diene    
 62 112-34-5 Cadmium    
 63 112-90-3 Cadmium oxide    
 64 115-96-8 Calcium fluoride    
 65 117-81-7 Chlorine    
 66 117-84-0 Chloroacetic acid    
 67 120-12-7 Chlorodifluoromethane    
 68 120-82-1 Chloroform    
 69 121-14-2 Chromium trioxide    
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Ποσότητα (Kg) ΑΑ Αρ CAS Χηµική ουσία 
 2001 2002 2003 

 70 122-39-4 Cumene    
 71 123-91-1 Cyclohexane    
 72 124-30-1 Diantimony trioxide    
 73 127-18-4 Dibutyl phtalate 21000 21000 19000 
 74 141-97-9 Di-''isodecyl'' phthalate    
 75 557-05-1 Di-''isononyl'' phthalate    
 76 994-05-8 Dimethyl sulphate    
 77 1163-19-5 Dimethyldioctadecylammonium 

chloride 
   

 78 1222-05-5 Dioctyl phthalate    
 79 1306-19-0 

 
   Diphenyl ether, octabromo 

derivative
 80 1309-64-4 Diphenyl ether, pentabromo 

derivative 
   

 81 1310-73-2 ine 810021 819150 615645Diphenylam
 82 1314-13-2 Disodium tetraborate, anhydrous 17000 23000 8000 
 83 1330-43-4 Distillates (coal tar)    
 84 60-00-4 Edetic acid    
 85 1333-82-0 cetate    Ethyl acetoa
 86 1506-02-1 Ethylbenzene    
 87 1570-64-5 Hexabromocyclododecane    
 88 1634-04-4 Hexachlorocyclopentadiene    
 89 3033-77-0 Hydrogen fluoride    
 90 3327-22-8 hydrogen peroxide    
 91 3333-67-3 Methacrylic acid    
 92 5064-31-3 Methenamine    
 93 7440-02-0 Methyl acetate    
 94 7440-43-9 Methyl methacrylate    
 95 7440-66-6 Methylenediphenyl diisocyanate 9847   
 96 7646-85-7 Methyloxirane    
 97 7664-39-3 Naphthalene    
 98 7681-52-9 N-cyclohexylbenzothiazole-2-

sulphenamide 
484600 479600 474750

 99 7718-54-9 Nickel    
 100 7722-84-1 Nickel carbonate 52600 34000 32000 
 101 7733-02-0 Nickel dichloride    
 102 03117775 Nickel dinitrate    
 103 7778-50-9 Nickel sulphate    
 104 7779-90-0 Nitrobenzene    
 105 7782-50-5 Nonylphenol 131850 155300 169100
 106 7784-18-1 O-anisidine    
 107 7786-81-4 Octadecylamine    
 108 05097789 Pentane    
 109 7789-75-5 Pentanol    
 110 10039-54-0 Perboric acid, sodium salt    
 111 10043-35-3 Phenol    
 112 10588-01-9 Phenol, 4-nonyl-, branched    
 113 11113-50-1 Piperazine 10000 12000  
 114 11138-47-9 Pitch, coal tar, high-temp.    
 115 13138-45-9 Potassium dichromate    
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Ποσότητα (Kg) ΑΑ Αρ CAS Χηµική ουσία 
 2001 2002 2003 

 116 13674-84-5 Propan-1-ol    
 117 13674-87-8 Sodium chromate    
 118 13775-53-6 Sodium dichromate    
 119 15096-52-3 Sodium hydroxide    
 120 lorite 16820 14100 17320 25154-52-3 Sodium hypoch
 121 25167-70-8 Styrene    
 122 xide  25637-99-4 Tert-butyl hydropero   
 123 26447-40-5 Tert-butyl methyl ether    
 124 26523-78-4 Tetrachloroethylene    
 125 um 26761-40-0 Tetrasodi

ethylenediaminetetraacetate 
   

 126 28553-12-0 Toluene    
 127     30899-19-5 Trichloroethylene
 128 32534-81-9 Tris(2-chloro-1-methylethyl) 

phosphate 
   

 129 phate    32536-52-0 Tris(2-chloroethyl) phos
 130 38051-10-4 Tris(nonylphenyl) phosphite    
 131 61788-45-2 Tris[2-chloro-1-(chloromet

e 
hyl)eth  yl]  

phosphat
 

 132  hexafluoroaluminate   61788-46-3 Trisodium   
 133 61790-33-8 Trisodium hexafluoroaluminate    
 134 65996-92-1 Trisodium nitrilotriacetate    
 135 65996-93-2 Trizinc bis(orthophosphate)    
 136 67774-74-7 Vinyl acetate    
 137 68515-48-0 Zinc    
 138 68515-49-1 Zinc chloride    
 139 84852-15-3 Zinc distearate    
 140 85535-84-8 Zinc oxide    
 141 85535-85-9 Zinc sulphate    
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Πίνακας 2.5: Eισαγωγές και εξαγωγές χηµικών προϊόντων για το έτος 2004 

 Συνολικών 
ν (£) 

Αξία Συνολικών 
Εξαγωγών (£) 

 

Α/Α Κατηγορία Προϊόντων Αξία
Εισαγωγώ

1 Φαρµακευτικά προϊόντα 74.180.553 51.124.898 
2 Αιθέρια έλαια και προϊόντα ρητινών, 

α, Καλλυντικά Προϊόντ
47.344.059 4.821.816 

Αρώµατ α 
3 Σαπούνια, ε σίες 

(τασι π. 
21.339.577 786.683 πιφανειοδραστικές ου

ενεργά), απορρυπαντικά, κ.λ
4 Οργα 18.068.273 808.891 νικές χηµικές ουσίες 
5 Εκχυ , προϊόντα 

βιοµη ν, κ.λπ. 
17.641.895 1.518.583 λίσµατα από βαφές

χανίας βαφώ
6 Λιπά 7.050.026 71.685 σµατα 
7 Ανόρ υσίες ή 

παρα ατα των χηµικών ή 
παρε µηχανιών 

4.372.122 134.740 γανες 
σκευά

χηµικές ο
σµ

µφερών βιο
8 Ουσίες µε βάση την πρωτεΐνη Αλβουµίνη, 

ένζυµα 

3.743.051 212.933 
τροποποιηµένες ουσίες µαγιάς, κόλλες, 

9 Εκρηκτικά, πυροτεχνικά προϊόντα, σπίρτα, 
πυροτεχνικά κράµατα, κ.λπ. 

1.256.031 40.855 

10 ∆ιάφ 4 ορα χηµικά προϊόντα 18.383.168 4.973.62
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µµα 2.4:  Αξία συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών κατά είδος για 
το έτος 2004 

 

Σχεδιάγρα
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2.3 Απόβλητα 
 
2.3.1  Στερεά και Υγρά Βιοµηχανικά Απόβλητα 
 
Πίνακας 2.6: Εκτιµηµένες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτω  στην Κύπρο στα 

οικιακά απόβλητα 
 ν  

 
Τύπος Αποβλήτου % τόνοι/έτος 

Χρώµατα, διαλύτες, κόλλες 40 560 
Είδη Καθαρισµού 20 280 
Φάρµακα 10 140 
Μπαταρίες 8 112 
Φυτοφάρµακα 5 70 
Άλλα 17 238 
Σύνολο 100 1.400 

 
Πίνακας 2.7: Εκτιµηµένες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων στην Κύπρο το 

 
Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα 

1992 και 2001 

(m3/έτος) (τόνοι/έτος) Τύπος Αποβλήτων 
1992 2001 1992 2001 

Εύφλεκτα 250 500 200 400 
Φυτοφάρµακα 250 80 500 400 
Κλινικά Απόβλητα   216 450 
Υγρά απόβλητα βυρσοδεψ
περιέχουν βαριά µέταλλα 

είων που     

Απόβλητα µεταλλουργείων, 
επι εταλλωτηρίων ανοδίωσης 

µινίου, χυτηρίων σιδήρου και 
βδου, επεξεργασίας χαλκού 

24.200 22.500 34 45 µ
αλου
µόλυ
Στάχ  80 160 τες, κατάλοιπα καύσης  
Υγρά απόβλητα βαφείων 286.000 37.500   
Υγρά απόβλητα εργαστηρίων και 
βιοµηχανιών επιβαρυµένα µε βαρέα 
µέταλλα   

 3.000   

Λάσπες ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών   150 150 
Υγρά απόβλητα εργαστηρίων και 
ιοµ
ενώσ
β ηχανιών επιβαρυµένα µε οργανικές 

εις 
2.500 6.000   

Οργανικοί διαλύτες (εργαστήρια)  15   
Λάσ ν   16 200 πες διαλυτώ
Λάδια κοπής 20 5   
Λάσπη λαδιών   10 80 
Ληγµένα φάρµακα   6 5 

  Σύνολο 328.620 81.100 1.212 1.890 
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Η Κυ ιοδότηση των εγκαταστάσεων και τον 
αθορισµό ορίων εκποµπής συγκεκριµένων επικίνδυνων για την ατµόσφαιρα ουσιών 

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµος του 2002 (Ν. 
187(Ι)/2002).  

• Ο περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµος του 
2003 και 2006 (Ν. 56(Ι)/2003, Ν. 15(Ι)/2006). 

 
Οι Νόµοι προβλέπουν για την υποχρέωση για εξασφάλιση, από ορισµένες 
κατηγορίες ρυπογόνων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, άδειας εκποµπής αερίων 
αποβλήτων από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάτω από 
συγκεκριµένους όρους λειτουργείας. 
 
• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Αποτέφρωση Αποβλήτων) 

Κανονισµοί του 2003 (Κ.∆.Π. 284/2003). 
 
Στους πιο πάνω Κανονισµούς προνοείται ότι οι νέες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης και 
συναποτέφρωσης αποβλήτων πρέπει να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
λαµβάνει χώραν υπέρβαση των καθορισµένων οριακών τιµών εκποµπής για µια 
σειρά από ρύπους, όπως η ολική σκόνη, οι οργανικές ουσίες, το υδροχλώριο, το 
υδροφθόριο, το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, το µονοξείδιο του 
άνθρακα και οι διοξίνες. 
 
• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Έλεγχος των Εκποµπών 

Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) από την αποθήκευση Βενζίνης και τη 
∆ιάθεση της από τις Τερµατικές Εγκαταστάσεις στους Σταθµούς ∆ιανοµής 
Καυσίµων) Κανονισµοί του 2003 (Κ.∆.Π. 76/2003). 

 
Ο φορέας εκµετάλλευσης/εγκατάστασης βενζίνης υποχρεούται να τηρεί τις τιµές 
αναφοράς-στόχους ετήσιων εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που 
καθορίζονται στους Κανονισµούς και που περιλαµβάνονται στην άδεια εκποµπής 
που του χορηγείται από την αρµόδια αρχή. 
 
• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός των Εκποµπών 

Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών ∆ιαλυτών σε 
Ορισµένες ∆ραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισµοί του 2003 (Κ.∆.Π. 
73/2003). 

 
Οι Κανονισµοί προνοούν ότι οι δραστηριότητες ή οι εγκαταστάσεις που 
χρησιµοποιούν οργανικούς διαλύτες πέραν καθορισµένων ποσοτήτων πρέπει να 
εξασφαλίσουν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων από την αρµόδια αρχή, που είναι 
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Ο φορέας εκµετάλλευσης 
υποχρεούται να τηρεί τις οριακές τιµές εκποµπής πτητικών οργανικών ενώσεων 
όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισµούς και περιλαµβάνονται στην άδεια 
εκποµπής.     
 

2.3.2 Έλεγχος της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας από Βιοµηχανικές Εκποµπές 

πριακή νοµοθεσία προβλέπει την αδε
κ
που προέρχονται από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.  Η αδειοδότηση των 
εγκαταστάσεων επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των πιο κάτω νοµοθεσιών: 
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Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός των Εκποµπών 
στην Ατ φαιρα  Ρύπων α  Κα ) 
Κανονισ  του . 74/2003). 

 µε ούς αυτούς η όδια ή υποχρεούται 
ω µένων  (  του θείου

 και σκόνης υργία µεγάλων  καύσης

• 

 
Σύµφωνα
τον περιορισ
αζώτου

µόσ
µοί

 τους
µό τ

Ορισ
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πό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Περιβαλλοντικά Προβλήµατα που προκύπτουν από τη ∆ιαχείριση Χηµι
Ουσιών 

κών 

Μέγεθος του Επίπεδο Ελέγχου του 
Προβλήµατος 

∆ιαθέσιµα Στατιστικά 
∆εδοµένα 

Συγκεκριµένα Χηµικά που προκαλούν 
ανησυχία 

 
 

∆υνατότητα 
Πρόβληµα Προβλήµατος Ανησυχίας 

Ατµοσφαιρική Εθνικό Μεγάλο Μέτρια Επαρκή Οργανικά (∆ιαλύτες, βενζίνη, διχλωροµεθάνιο) 
Ρύπανση 
Έµµονοι Οργανικοί 

ποι (POPs) 
Εθνικό Μέτριο Μικρή Επαρκή ∆ιοξίνες, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 

ΑΗ), εξαχλωροβενζόλιο Ρύ υδρογονάνθρακες (Ρ
(HCB) 

Ρύπανση Τοπικό Μικρό Μεγάλη ∆εν υπάρχο
Υδατικών Πόρων 

υν σε Φυτοφάρµακα, οργανικά σύµπλοκα βαρέων 
συστηµατική βάση 
(Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, 
Τµήµα Γεωλογικής 
Επισκόπησης, Τµήµα Αλιείας 
και Θαλάσσιων Ερευνών)  

µετάλλων, διαλύτες 

Ρύπ Τοπικό Μικρό Μεγάλη »» Φυτοφάρµακα, οργανικά σύµπλοκα βαρέων ανση 
Επιφανειακών Υδάτων µετάλλων, διαλύτες 
Ρύπ
Υδά

Μ Φυτοφάρµακα, οργανικά σύµπλοκα βαρέων ανση Πόσιµων 
των 

Τοπικό ικρό Μέτρια »» 
µετάλλων, διαλύτες 

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

Επε
Από
Επικ
Αποβλ

Εθνικό Μέτριο Μικρή α ξεργασία / 
ρριψη 
ίνδυνων 
ήτων 

∆εν υπάρχουν σε Φυτοφάρµακ
συστηµατική βάση (Υπηρεσία Ηλεκτρονικός εξοπλισµός µε βαρέα µέταλλα 
Περιβάλλοντος) 

Αποθήκευση / 
Απόρριψη Αποβλήτων 
Χηµικών Ουσιών 

Εθνικό Μέτριο Μικρή »» Φυτοφάρµακα 

Υπολείµµατα 

Τρό

Εθνικό Μεγάλο Μεγάλη των δειγµάτων που αναλύθηκαν 

(Μέγιστες Επιτρεπτές Ποσότητες, MRLs). 
Τα κύρια φυτοφάρµακα που χρήζουν 
προσοχής είναι στα φρούτα και λαχανικά το 
Cypermethrin και το Chlorpyriphos και στα 
σιτηρά το Pirimiphos methyl και Diazinon. 

Φυτοφαρµάκων στα 
φιµα 

Επαρκή 4,2% 
συνιστούν νοµική παραβίαση των ορίων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Υφιστάµενη χετικά µε τη ∆ιαχείριση των Χηµικών Ουσιών 
 

4.1 χείρ ικών 
 
Πίνα Νοµοθεσία και αρµόδιες αρχές  
 

ά  π
 
Α/Α Κατηγορία χηµικών 

προϊόντων 

 Νοµοθεσία σ

 
Νοµοθεσία για τη ∆ια

κας 4.1:  

ιση των Χηµ Ουσιών και Προϊόντων  

Σηµείωση: Στον Πίνακα δεν περιλαµβ

Νοµοθεσία 

νονται οι νοµοθεσίες ου αφορούν τρόφιµα και φάρµακα 

Σκοπός της Νοµοθεσίας 

Υπου ικών Ασφαλίσεων-Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας ργείο Εργασίας και Κοινων
1.  σιών Νόµοι 

)/97,  

Επικίνδυνες ουσίες Ρύθµιση εισαγωγής, παραγωγής, χρήσης, αποθήκευσης, διάθεσης στην αγορά, 
ίες 

υρση 
 παρασκευασµάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 

νοµοθεσίας. 

Οι περί Επικίνδυνων Ου
του 1991 έως 2004  
Ν. 199/91,  
Ν. 27(Ι
Ν. 81(Ι)/2002,  
Ν. 194(Ι)/2004 

εξαγωγής και χειρισµού επικίνδυνων ουσιών. ∆ιορισµός Επιθεωρητών και εξουσ
τους. Πρόνοια για περιορισµό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ή απόσ
από την αγορά ουσιών και

2.  

σιών και 
υ 

ατα 
µάτων µε βάση τις 

 ουσίας που διατίθεται στην αγορά και δεν 

Υποχρέωση για κατάλληλη συσκευασία και σήµανση κάθε  επικίνδυνης ουσίας και 

Περιορισµοί κυκλοφορίας στην αγορά ορισµένων ουσιών και παρασκευασµάτων. 
Υποχρέωση για παροχή ∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφάλειας στους επαγγελµατίες 
χρήστες επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων. 

ής και έλεγχος της εφαρµογής 
τους κατά τις δοκιµές χηµικών ουσιών. 

Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Ταξινόµηση, Συσκευασία και 
Σήµανση Επικίνδυνων Ου
Παρασκευασµάτων) Κανονισµοί το
2002 έως 2005 
Κ.∆.Π. 292/2002,  
Κ.∆.Π. 536/2004, 
Κ.∆.Π. 301/2005. 
 

Επικίνδυνες ουσίες και 
παρασκευάσµ

Αρχές ταξινόµησης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασ
εγγενείς τους ιδιότητες. 
Υποχρέωση κοινοποίησης κάθε
περιλαµβάνεται στα ευρετήρια EINECS ή ELINCS. 

παρασκευάσµατος που διατίθεται στην αγορά.   

Καθορισµός των αρχών εκτίµησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το 
περιβάλλον από τις ουσίες που κοινοποιούνται.  
Εφαρµογή των αρχών ορθής εργαστηριακή πρακτικ

3.  
µηση, Συσκευασία και 

νων Ουσιών και 
Παρασκευασµάτων) Γνωστοποίηση 
του 2004. 
Κ.∆.Π. 339/2004 

Επικίνδυνες ουσίες και 
παρασκευάσµατα 

Η 30η Απριλίου του 2004 ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των Κανονισµών. Η περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Ταξινό
Σήµανση Επικίνδυ
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Α/Α Κατηγορία χηµικών 
προϊόντων Σκοπός της Νοµοθεσίας Νοµοθεσία 

4.  Η περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Ταξινόµηση, Συσκευασία και 
Σήµανση Επικίνδυνων Ουσιών και 
Παρασκευασµάτων) Γνωστοποίηση 
του 2004. 
Κ.∆.Π. 686/2004 

Επικίνδυνες
παρασκευάσµατα 

 ουσίες και 

ρµακα ή 

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

5.   για 
Κυπριακή 

 
ς 

Έµµονοι Οργανικοί 
Ρύποι 

Ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την εφαρµογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού 850/2004, εκτός από τη διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν 

. 

Η περί Ορισµού Αρµοδίων Αρχών
ην την Εφαρµογή στ

∆ηµοκρατία των Προνοιών του
Ευρωπαϊκού Κανονισµού για του
Έµµονους Οργανικούς Ρύπους 
Απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου του 2005.  

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.  

6.  Επικίνδυνες Ουσίες 

διαδικασία κοινοποίησης. 

Το περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Καθορισµός Τελών) ∆ιάταγµα του 
2005.  
Κ.∆.Π. 57/2005 

Ορίζονται τέλη που αφορούν την εξέταση των φακέλων κοινοποίησης, τα οποία 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ποσότητα της ουσίας που υπόκειται σε 

7.  ων Ουσιών 
ν 

, 
κλικών 
ν στα 
ά 

Τολουóλιο, 
αι 

Αρωµατικoí 
Υδρογονάνθρακες 
(ΡΑΗs) 

Ορίζεται ως ανώτερο όριο συγκέντρωσης το 0,1% για: Το περί Επικινδύν
(Περιορισµοί Κυκλοφορίας στη
Αγορά και Χρήσεως Μερικών 
Επικίνδυνων Ουσιών και 
Παρασκευασµάτων - Τολουολίου

ου και ΠολυκυΤριχλωροβενζολί
Αρωµατικών Υδρογονανθράκω
Έλαια Αραίωσης και στα Ελαστικ
Επίσωστρα) ∆ιάταγµα του 2006 
Κ.∆.Π. 38/2006 

Τριχλωροβενζóλιο κ
Πολυκυκλικοί 

(α) τολουόλιο σε κολλητικές ταινίες και βαφές ψεκασµού, 
(β) τριχλωροβαζόλιο σε όλα τα παρασκευάσµατα, εκτός συγκεκριµένων 
παραγωγικών διαδικασιών και  
(γ) PAHs σε έλαια αραίωσης για την παραγωγή ελαστικών επισώστρων. 
 
Εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 2005/59ΕΚ και 2005/69/ΕΚ.   

8.  

ιών και 

Φθαλικοί εστέρες  
το 0,1% για τους συγκεκριµένους φθαλικούς εστέρες που αναφέρονται στο 
∆ιάταγµα.  Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/84/ΕΚ. 

Το περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην 
Αγορά και Χρήσεως Μερικών 
Επικίνδυνων Ουσ
Παρασκευασµάτων) ∆ιάταγµα του 
2006.  
Κ.∆.Π. 113/2006 

Ορίζεται ως ανώτερο όριο συγκέντρωσης σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας

 - 26 - 



Α/Α Νοµοθεσία Κατηγορία χηµικών 
προϊόντων Σκοπός της Νοµοθεσίας 

9.  Το περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Μέθοδοι Αξιολόγησης των Κινδύνων 
Παρασκευάσµατος για την Υγεία και 

ον και Ειδικές για το Περιβάλλ
∆ιατάξεις σχετικ

ρ
ά µε τη Σήµανση 
ασκευασµάτων) 

.  

ρί 

Ορισµένων Πα
∆ιάταγµα του 2006
Κ.∆.Π. 122/2006 

Επικίνδυνα 
Παρασκευάσµατα 

Αντικαθίστανται ορισµένοι Πίνακες των Παραρτηµάτων XII και XIII των πε
Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισµών και αλλάζει ολόκληρο το κείµενο του 
Παραρτήµατος XV που αφορά τις ειδικές διατάξεις σχετικά µε τη σήµανση 
ορισµένων παρασκευασµάτων.  Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2006/8/ΕΚ.  

10.  Το περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην

ως Μερικών 
 

 και 
Παρασκευασµάτων-Ουσίες που έχουν 
ταξινοµηθεί ως Καρκινογόνες, 
Μεταλλαξιογόνες ή Τοξικές για την 
Αναπαραγωγή-Κ/Μ/Τ) ∆ιάταγµα του 
2006  
Κ.∆.Π. 329/2006 

όνες, 
Μεταλλαξιογόνες ή 
Τοξικές για την 
Αναπαραγωγή Ουσίες 

ν.  
 

Αγορά και Χρήσε
Επικίνδυνων Ουσιών

Καρκινογ Τροποποίηση του Παραρτήµατος Χ των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισµώ
Προστίθενται, αντικαθίστανται και διαγράφονται ουσίες του Παρατήµατος Χ που
έχουν ταξινοµηθεί ως Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες ή Τοξικές για την 
Αναπαραγωγή κατηγορίας 1 και 2 και για τις οποίες ισχύουν περιορισµοί στα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά προς πώληση στο ευρύ κοινό.  
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2005/90/ΕΚ (τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΚ) 

11.  Το περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην 
Αγορά και στη Χρήση Ενώσεων 
Αρσενικού) ∆ιάταγµα του 2007  
Κ.∆.Π. 195/2007 

Ενώσεις Αρσενικού ών.  
ταση 
εις για 

/ΕΚ) 

Τροποποίηση του Παραρτήµατος Χ των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισµ
Τίθενται περιορισµοί στη χρήση των ενώσεων αρσενικού καθώς και στη σύσ
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.  Καθορίζονται συγκεκριµένες εξαιρέσ
τη χρήση διαλυµάτων χαλκού, χρωµίου και αρσενικού (CCA). 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2006/139/ΕΚ (τροποποίηση της Οδηγίας 76/769

12.  Το περί Επικίνδυνων Ουσιών 
(Περιορισµοί Κυκλοφορίας στην 
Αγορά και Χρήσης Μερικών 
Επικίνδυνων Ουσιών και 
Παρασκευασµάτων – Σουλφονικά 
Υπερφθοροοκτάνια) ∆ιάταγµα του 
2007  
Κ.∆.Π. 196/2007 

Σουλφονικά 
Υπερφθοροοκτάνια 

σµών.  
υ 

Τροποποίηση του Παραρτήµατος Χ των περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονι
Τίθενται περιορισµοί ως προς την περιεκτικότητα των παρασκευασµάτων πο
κυκλοφορούν στην αγορά σε σουλφονικά υπερφθοροοκτάνια 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2006/122/ΕΚ (τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΚ) 

13.  Το περί Επικίνδυνων Ουσιών (Χρήση 
Βουλγαρικής και Ρουµανικής 
Γλώσσας) ∆ιάταγµα του 2007  
Κ.∆.Π. 204/2007 

Χηµικές Ουσίες και 
Παρασκευάσµατα 

Εισάγεται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV των περί Επικίνδυνων Ουσιών 
Κανονισµών 2002 έως 2005 η χρήση της Βουλγαρικής και Ρουµανικής γλώσσας.  
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14.  Οι περί Ελέγχου της Ατµόσφαιρας κ
Επικινδύνων Ουσιών εις Εργοστάσια
Κανονισµοί του 1973 έως 2007
Κ.∆.Π. 311/73, 

αι 
 

 

ς 

 

Κ.∆.Π. 166/81, 
Κ.∆.Π. 41/86, 
Κ.∆.Π. 294/2007. 

Επικίνδυνες ουσίε 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.  

15.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία από τον 
Αµίαντο) Κανονισµοί του 2006. 
Κ.∆.Π. 316/2006 

Αµίαντος  

ειωθεί 
ίζουν 

ης στη 
α 

Υποχρέωση εργοδότη για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των 
εργοδοτουµένων και άλλων προσώπων κατά τη χρήση αµιάντου. Υποχρέωση 
εργοδοτουµένου σε εργασία που γίνεται χρήση αµιάντου για λήψη µέτρων για 
αποφυγή έκθεσης σε αµίαντο του ιδίου και των άλλων προσώπων. 
Η προστασία των εργαζοµένων από την έκθεση τους στον αµίαντο ώστε να µ
ο κίνδυνος εµφάνισης επαγγελµατικών ασθενειών. Οι Κανονισµοί αυτοί καθορ
τις οριακές τιµές (0,1 ινών ανά cm3) και τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία 
των εργαζοµένων. 
Οποιαδήποτε δραστηριότητα που είναι πιθανό να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσ
σκόνη που προκύπτει από αµίαντο ή τα υλικά που περιέχουν αµίαντο πρέπει ν
αξιολογείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να καθορίζονται ο βαθµός και η φύση της 
έκθεσης των εργαζοµένων.  
Η έκθεση στον αµίαντο πρέπει να µειώνεται µε περιορισµό, όσο το δυνατόν 
περισσότερο, της χρήσης του, µε περιορισµό στο ελάχιστο του αριθµού των 
προσώπων που εκτίθενται, και µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για να 
εξασφαλίζεται ότι τα αµιαντούχα υλικά αποθηκεύονται, µεταφέρονται και 
σηµαίνονται κατάλληλα.  
Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατεδάφισης ή εργασίας που 
περιλαµβάνει αφαίρεση αµιάντου πρέπει να ετοιµάζεται σχέδιο εργασίας και να 
υποβάλλεται στον Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση. Το σχέδιο εργασίας καθορίζει τα 
απαραίτητα µέτρα για προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων. 
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16.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) 
Κανονισµοί του 2001 και 2004. 
Κ.∆.Π. 153/2001, 

 

4. 

 
ν 

 

κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να 

Ο ερ ή 

ά 
εφικ

σ
ων 

ο

Κ.∆.Π. 493/200

Καρκινογόνες και 
µεταλλαξιογόνες ουσίες

Η προστασία προσώπων στην εργασία από κινδύνους για την ασφάλεια και τη
υγεία τους από καρκινογόνους και µεταλλαξιογόνους παράγοντες που υπάρχουν
στο χώρο εργασίας. 
Για την πρόληψη και έλεγχο των κινδύνων από τους καρκινογόνους και 
µεταλλαξιογόνους παράγοντες, για 
συνεπάγεται κίνδυνο σε τέτοιους παράγοντες, ο εργοδότης πρέπει να έχει στην 
κατοχή του γραπτή αξιολόγηση των κινδύνων. 

γοδότης, εφόσον είναι δυνατό, πρέπει να αποφεύγει τη χρήση καρκινογόνων 
µεταλλαξιογόνων παραγόντων. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό η έκθεση στους 
παράγοντες αυτούς πρέπει να µειώνεται στο χαµηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικ

τό. 
Ο εργοδότης ενηµερώνει και εκπαιδεύει τους εργοδοτούµενους του. Επίσης 
δια φαλίζει ότι οι εργοδοτούµενοι τυγχάνουν της αναγκαίας ιατρικής 
παρακολούθησης της υγείας τους και διατηρεί αρχείο µε κατάλογο των εκτιθέµεν
εργ δοτουµένων και τους ατοµικούς ιατρικούς φακέλους. 

17.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Χηµικοί Παράγοντες) 
Κανονισµοί του 2001 έως 2007. 
Κ.∆.Π. 268/2001, 
Κ.∆.Π. 55/2004, 
Κ.∆.Π. 295/2007. 

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

Η π την 

 

συµ κτης ανάγκης. Παράρτηµα µε καθορισµένες 
οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης για συγκεκριµένους χηµικούς παράγοντες. 

ροστασία προσώπων στην εργασία από κινδύνους για την υγεία και 
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, 

βάντων ή καταστάσεων έκτα

18.  Ο περί της Σύµβασης της Στοκχόλµης 
για τους Έµµονους Οργανικούς 
Ρύπους (Κυρωτικός) Νόµος του 2004. 
Ν. 42(ΙΙΙ)/2004 

Έµµονοι Οργανικοί 
Ρύποι (POPs) 

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 
∆ράσης για ελαχιστοποίηση των εκποµπών.   
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19.  Ο περί της Σύµβασης του Ελσίνκι 
σχετικά µε τις διασυνοριακές 
επιπτώσεις των βιοµηχανικών 
ατυχηµάτων (Κυρωτικός) Νόµος του 
2004.  
Ν. 32(ΙΙΙ)/2004 

Επικίνδυνες Ουσίες  H πρόληψη, η κατάλληλη προετοιµασία και η αντιµετώπιση των βιοµηχαν
ατυχηµάτων τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις, 
περιλαµβανοµένων των επιπτώσεων από ατυχήµατα που προκαλούνται από 

ικών 

οι να 

ν 

 οι οποίες είναι δυνατό να επηρεαστούν από 

ν 

φυσικές καταστροφές.  
Τα Μέρη της Σύµβασης πρέπει να: 
(α) 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.  

(β) διασφαλίζουν ότι οι ∆ιαχειριστές των εγκαταστάσεων είναι υποχρεωµέν
λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους και για 
την πρόληψη των βιοµηχανικών ατυχηµάτων. 

(γ) επιδιώξουν την υιοθέτηση πολιτικών για τη χωροθέτηση των νέων επικινδύνω
εγκαταστάσεων.  

(δ) λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για να καθιερώσουν και διατηρήσουν επαρκή 
ετοιµότητα έκτακτης ανάγκης για να ανταποκριθούν σε βιοµηχανικά 
ατυχήµατα. 

ε) διασφαλίσουν ότι στις περιοχές(
βιοµηχανικό ατύχηµα θα παρέχεται στο κοινό επαρκής πληροφόρηση. 

(στ) ορίσουν µια ή περισσότερες αρµόδιες αρχές για σκοπούς εφαρµογής τω
προνοιών της Σύµβασης. 
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20.  Οι περί Αντιµετώπισης των Κινδύνω
Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας 

ε Επικίνδυνες 

ν 

Ουσίες 
 2001 και 

γνωστοποίηση του 2002. 
Κ.∆.Π. 507/2001, 
Κ.∆.Π. 211/2002. 

όριο). 
πρόληψη 

σα, 

 µια τέτοια 

Σχετιζοµένων µ
Κανονισµοί του

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 
Πάνω από το κάτω όριο εφαρµόζονται ορισµένες βασικές διατάξεις για 
των κινδύνων ενώ πάνω από το άνω όριο εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις, 
ακολουθώντας έτσι την αρχή «µεγαλύτερος κίνδυνος, αυστηρότερα µέτρα». 
Οι διαχειριστές όλων των µονάδων οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα 
για την πρόληψη ατυχηµάτων µεγάλης κλίµακας και περιορισµό των επιδράσεων 
τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν: 
Γνωστοποίηση µε πληροφορίες για τη µονάδα και τις επικίνδυνες ουσίες, 
πολιτική πρόληψης ατυχηµάτων µεγάλης κλίµακας που να αποβλέπει σε ψηλό 
επίπεδο προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος µε τα κατάλληλα µέ
δοµές και συστήµατα διαχείρισης. 
 
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. Επίσης πρέπει να 
καταδεικνύεται ότι ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των 
εγκαταστάσεων κ.λπ. παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια.  
Για τις µονάδες αυτές πρέπει να ετοιµάζονται εσωτερικά και εξωτερικά σχέδια 
έκτακτης ανάγκης και πρέπει το κοινό που µπορεί να επηρεαστεί από τυχόν 
ατύχηµα να πληροφορείται για τους κινδύνους και τη συµπεριφορά του σε
περίπτωση. 

21.  
ετά 

 Προϊόντα και 
Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο 
∆ιεθνές Εµπόριο (Κυρωτικός) Νόµος 
του 2004.    
Ν. 20(Ι)/2004 

Επικίνδυνα βιοµηχανικά 
χηµικά προϊόντα και 
επικίνδυνα προϊόντα 
φυτοπροστασίας 
(φυτοφάρµακα, 
βιοκτόνα, απολυµαντικά, 
εντοµοκτόνα, 
παρασιτοκτόνα) έχουν υπαχθεί στη Σύµβαση,  

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

Ο περί της Σύµβασης του Ρότερνταµ 
περί της διαδικασίας Συναίνεσης µ

ια Ορισµένα από ενηµέρωση γ
Επικίνδυνα Χηµικά

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 
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22.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης τη
Ατµόσφαιρας Νόµος του 2002 
Ν. 187(Ι)/2002 

ς αι από 
πινης 

ής αερίων 
ν 

Επιθ

αστάσεις 

Επικίνδυνοι αέριοι ρύποι 
που εκπέµπονται από 
αδειοδοτούµενες 
εγκαταστάσεις 

Πρόληψη, µείωση και έλεγχος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχετ
βιοµηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις µε σκοπό την προστασία της ανθρώ
υγείας και του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένες κατηγορίες εγκαταστάσεων 
θεωρούνται αδειοδοτούµενες και πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εκποµπ
αποβλήτων. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικώ
Ασφαλίσεων κάτω από συγκεκριµένους όρους λειτουργίας. ∆ιορισµός 

εωρητών και εξουσίες τους. Πρόνοια για έκδοση Κανονισµών. 
∆υνάµει 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, εγκατ
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.  

23.  Ο περί της Ποιότητας του 
Ατµοσφαιρικού Αέρα Νόµος του 2
Ν. 188(Ι)/2002 

002  

 
ς 

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. ∆ιορισµός Επιθεωρητών και τα καθήκοντα τους. Πρόνοια για έκδοση 
Κανονισµών. 
∆υνάµει του πιο πάνω Νόµου, εκδόθηκαν Κανονισµοί που καθορίζουν τα όρια
ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο για συγκεκριµένους ρύπους, καθώ
και τις µεθόδους µέτρησης τους. 

24.  Ευρωπαϊκός Κανονισµός µε Χηµικά Προϊόντα Ο Κανονισµός, ο οποίος τέθηκε σ
αρ.1907/2006/ΕΚ για την 
καταχώρηση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισµούς 
των χηµικών προϊόντων (REACH).  
 
Γνωστοποίηση αρµόδιας αρχής   
Κ.∆.Π. 277/2007 

 1.6.2007, εισάγει αυστηρούς 
 

 
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. 
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του Κανονισµού ορίστηκε ο Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

ε ισχύ την
περιορισµούς για την εγγραφή, αδειοδότηση και χρήση των επικίνδυνων χηµικών
ουσιών.  Καθορίζονται οι αρµοδιότητες και οι διαδικασίες λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων.   
Τροποποιείται η Οδηγία 1999/45/ΕΚ για την ταξινόµηση, σήµανση και συσκευασία
των επικίνδυνων 
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25.  Ευρωπαϊκός Κανονισµός µε αρ. 
ι 

Επικίνδυνα βιοµηχανικά Συντονισµός των 
304/2003/ΕΚ για τις εισαγωγές κα
εξαγωγές επικίνδυνων χηµικών 
προϊόντων. 

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

διαδικασιών για εφαρµογή της Σύµβασης του Ρότερνταµ 

εία 

ία 

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

αυστηρούς περιορισµούς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Γραµµατ
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. 

ς και Στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού περιλαµβάνονται επιπλέον χηµικές ουσίε
παρασκευάσµατα από αυτά που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση, για τα οπο
ισχύουν περιορισµοί στην εισαγωγή και χρήση. 

26.  Ευρωπαϊκός Κανονισµός µε αρ. 
850/2004/ΕΚ για τους Έµµονους 
Οργανικούς Ρύπους και την 
τροποποίηση της Οδηγίας 79/117/ΕΚ 

Έµµονοι Οργανικοί 
Ρύποι (POPs) 

OPs διατίθενται ή ανακτώνται µε 
διο 

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, PCB´s, διοξίνες και 
φουράνια.  Αποθέµατα που περιέχουν τα καθορισµένα POPs διατίθενται ως 
απόβλητα και τα απόβλητα που περιέχουν P
καθορισµένες διαδικασίες. Απογραφή εκποµπών καθορισµένων POPs και Σχέ
∆ράσης για ελαχιστοποίηση των εκποµπών. 

Υπου και τος - Τµήµα Αργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων  Περιβάλλον λιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 
27.  Κανονισµοί του 1990 Οργανικά απόβλητα και 

απόβλητα βαρέων 
µετάλλων  

.  Θέτει 
ων 

Οι περί Αλιείας 
Κ.∆.Π. 273/90 

Καθορίζουν τους όρους για την έκδοση Άδειας Αλιείας, τις σηµάνσεις αλιευτικών 
σκαφών, το είδος των αλιευτικών εργαλείων και τη λειτουργία ιχθυοτροφείων
όρια για την απόρριψη οργανικών αποβλήτων, συγκεκριµένων βαρέων µετάλλ
και ορυκτελαίων. 
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Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Π ίαεριβάλλοντος - Υπηρεσ  Περιβάλλοντος 
28.  Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Νόµος του 2002 
Ν. 215(Ι)/2002 

Στερεά και Επικίνδυνα 
Απόβλητα 

Προνοεί για τον έλεγχο και τη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων.  
όλα τα απόβλητα αρµόδια αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων κ
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, 
και άλλων θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων 
αποβλήτων.   
Υποχρέωση κατόχου αποβλήτου να το παραδώσει σε αδειοδοτούµενη εγκατάσταση

Για 
αι 

καθώς 

 

ς 

 «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της «ευθύνης του παραγωγού» 
των αποβλήτων. 
∆ιορισµός Επιθεωρητών και εξουσίες τους. 

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 εγκαταστάσεων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων για εξασφάλιση 
άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων πριν την έναρξη λειτουργίας. 
Υποχρέωση κατόχου άδειας για αποκατάσταση του χώρου και του περιβάλλοντο
µετά τον τερµατισµό λειτουργίας της εγκατάστασης. 
Εφαρµογή των αρχών

29.  Υγρά και στερεά 
απόβλητα 

Μείωση ή εξάλειψη και έλεγχος της ρύπανσης των νερών και του εδάφους µε 
σκοπό την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του πληθυσµού. 
∆ιατήρηση της ποιότητας των νερών της Κύπρου και µέτρα προστασίας τους από 
τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας 
απόρριψης 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 του περί Ολοκληρωµένης 
Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου.  ∆ιορισµός Επιθεωρητών και 
εξουσίες τους. Πρόνοια για έκδοση Κανονισµών.  

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών και του Εδάφους Νόµος του 
2002 
Ν. 106(Ι)/2002 

30.  ης Επικίνδυνες ουσίες σε 
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 (Απόφαση 2455/2001/ΕΚ). 

Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισ
των Υδάτων Νόµος του 2004 
Ν. 13(Ι)/2004 
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31.  Οι περί Ολοκληρωµένης Πρόληψης 
και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµοι του
2003 και 2006 

 

 

του 
 (ατµόσφαιρα, νερά, έδαφος), καθώς και µέτρα 

διαχείρισης των αποβλήτων,  µέτρα ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και 

Ν. 56(Ι)/2003 και 
Ν. 15(Ι)/2006. 

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 υγρών 
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 
περιβάλλοντος ως σύνολο

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 

 

ουσίες που 
στοιβάδα του 

ί) 

 

χλωροφθοράνθρακες 

, halons 

 

ης 

Μοντρεάλ για τις 
καταστρέφουν τη 
Όζοντος (Κυρωτικός) Νόµος του 
1992. 
Ν. 19(ΙΙΙ)/1992 
 
Οι περί της Τροποποίησης του 
Πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ για τις 
Ουσίες που καταστρέφουν τη 
Στοιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικο
Νόµοι 
Ν. 7(ΙΙΙ)/94, 
Ν. 9(ΙΙΙ)/2001 και 
Ν. 23(ΙΙΙ)/2004. 
 
 
Ευρωπαϊκός Κανονισµός µε αρ. 
2037/2000 για τις Ουσίες που 
Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του 
Όζοντος.  
 
Ο περί Ουσιών που καταστρέφουν τη
Στοιβάδα του Όζοντος Νόµος του 
2004 
Ν. 158(Ι)/2004 

Ουσίες που 
καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος 
(ODS), όπως 

υδροχλωροφθοραν-
θρακες, υδροβρωµο-
φθοράνθρακες

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 τ
παραγωγής τους.    
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33.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων 
Ουσιών) Κανονισµοί του 2002 
Κ.∆.Π. 504/2002 

Χλωριωµ
ενώσεις 

ένες οργανικές 

ΕΚ.  Επίσης καθορίζουν πρότυπες µεθόδους 
προσδιορισµού αυτών των επικίνδυνων ουσιών.    

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/

34.  Ρύπανσης των 

οί 

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο Καθορίζουν τις οριακές τιµές απόρριψης, τις πρότυπες µεθόδους προσδιορισµού Οι περί Ελέγχου της 
Νερών (Απόρριψη 
Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισµ
του 2002  
Κ.∆.Π. 507/2002 

και τη διαδικασία επιτήρησης και ελέγχου που εφαρµόζονται για το 
εξαχλωροκυκλοεξάνιο.  

35.  Ρύπανσης των 

οί 

Μέταλλα και 

ς 

 

 
, 

 

Οι περί Ελέγχου της 
Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων 
Ουσιών σε Υπόγεια Νερά) Κανονισµ
του 2002  
Κ.∆.Π. 508/2002 

οργανοαλογονούχες, 
φωσφορικές, κυανιούχε
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.   

36.  της Ρύπανσης των 
Νερών (Απόρριψη Καδµίου) ους 
Οι περί Ελέγχου 

Κανονισµοί του 2002  
Κ.∆.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 µεθόδ
προσδιορισµού του καδµίου στα απόβλητα. 

37.  

µέα της 
Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων 
Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισµοί του 
2002  

υδράργυρος 
και ενώσεις υδραργύρου 

τιµών Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
η Υδραργύρου από Νερών (Απόρριψ

το Βιοµηχανικό Το

Κ.∆.Π. 510/2002 

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

38.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης τω
Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου 

ιοµηχανικού

ν 
από 

 Τοµέα 
των Χλωριούχων 

 
 υδραργύρου 

Τοµείς εκτός του Β
της Ηλεκτρόλυσης 
Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισµοί του 
2002  
Κ.∆.Π. 511/2002 

Μεταλλικός υδράργυρος
και ενώσεις

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. 

39.  
ένες 

) Κανονισµοί του 
2002  
Κ.∆.Π. 513/2002 

, 
φωσφορικές, κυανιούχες 
και νιτρώδεις ενώσεις 

4/ΕΚ 
 ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που 

εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της κοινότητας». 

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
η από ΟρισµΝερών (Ρύπανσ

Επικίνδυνες Ουσίες

Μέταλλα και 
ργανοαλογονούχεςο

Απαγορεύουν την απόρριψη στα εσωτερικά και παράκτια επιφανειακά νερά 
συγκεκριµένων ουσιών και οικογενειών ουσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 76/46
«περί ρυπάνσεως που προκαλείται από
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40.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Πρόληψη και Μείωση της 
Ρύπανσης των Νερών από Αµίαντο

 2002  
) 

Κανονισµοί του
.∆.Π. 515/2002 Κ

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

41.   περί Στερεών και Επικίνδυνων ση 
ε 

Οι
Αποβλήτων (∆ιαχείριση 
Χρησιµοποιηµένων Ορυκτελαίων) 
Κανονισµοί του 2002 
Κ.∆.Π. 637/2002   

Χρησιµοποιηµένα 
ορυκτέλαια 

Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων. ∆ιαχείρι
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων από αδειοδοτούµενες εγκαταστάσεις. ∆ιάθεση µ
τη µέθοδο της αναγέννησης, και εάν δεν είναι εφικτό, µε τη µέθοδο της ακίνδυνης 
καταστροφής ή της ελεγχόµενης αποθήκευσης. Εφαρµογή της αρχής της «ευθύνης 
του παραγωγού». 

42.  Πολυχλωροδιφαινύλια 

αι σε 
ηλεκτρικό εξοπλισµό 

έχουν 
σε 

Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και 

λια 
PCBs/P

και Πολυχλωροτριφαινύλια 
(PCB/PCT)) Κανονισµοί του 2002 

 Κ.∆.Π. 636/2002

Πολυχλωροτριφαινύ
(PCBs/PCTs) που 
περιέχοντ

Υποχρέωση του κατόχου χρησιµοποιηµένων PCBs και συσκευών που περιέχουν 
CTs για δήλωση τους στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος. 
Υποχρέωση του κατόχου χρησιµοποιηµένων PCBs και συσκευών που περι
PCBs/PCTs για τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης και για µεταφορά τους 
αδειοδοτούµενη εγκατάσταση διάθεσης ή απολύµανσης PCBs. 
Απαγορεύεται ο διαχωρισµός PCBs µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση τους. 

43.  Οι περί Στερεών και Επικινδύνων 
Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή 
Συσσωρευτές) Κανονισµοί του 2003 
Κ.∆.Π. 82/2003   

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.    

44.  Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (Χώροι Υγειονοµικής 
Ταφής) Κανονισµοί του 2003  

Στερεά και επικίνδυνα 
απόβλητα 

ς 
 

νται οι Κ.∆.Π. 562/2003  

Καθορίζουν γενικές απαιτήσεις για όλες τις κατηγορίες χώρων υγειονοµικής ταφή
και κριτήρια και διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής
ταφής.  Ορίζονται διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης κατά τις φάσεις 
λειτουργίας αλλά και µετέπειτα φροντίδας των χώρων ταφής.  Επίσης ορίζο
προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας ταφής αποβλήτων.   

45.  χου της Ρύπανσης των 
Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Νερών 
αναφορικά µε Ορισµένες Επικίνδυνες 
Ουσίες) ∆ιάταγµα του 2001.  

Οργανικές και 
ανόργανες ουσίες 
επικίνδυνες για τα 
υδατικά συστήµατα 

 
 ουσιών 

Το περί Ελέγ

Κ.∆.Π. 8/2001   

Καθορίζει ποιες χηµικές ουσίες θεωρούνται επικίνδυνες για τα εσωτερικά 
επιφανειακά νερά, τα νερά εκβολών ποταµών, τα εσωτερικά παράκτια νερά και τα
θαλάσσια χωρικά ύδατα.  Θέτει ανώτατα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης των
αυτών (ποιοτικοί στόχοι) καθώς και πρότυπες µεθόδους προσδιορισµού της 
περιεκτικότητας των νερών σε αυτές.  
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46.  Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης
Νερών (Ποιότητα των νερών για 
Οστρακοειδή) ∆ιάταγµα του 2001.  

 των 

, 
οργανοαλογονούχες 
ενώσεις, µέταλλα 

θούν για 

επιτρεπόµενο όριο, την ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και πρότυπες 
µεθόδους προσδιορισµού των παραµέτρων και των ουσιών αυτών. 

Κ.∆.Π. 9/2001 
 

Υδρογονάνθρακες 
πετρελαϊκής 
προέλευσης

Εφαρµόζεται στα νερά τα οποία χρειάζεται να προστατευθούν ή να βελτιω
να επιτρέψουν τη ζωή και την ανάπτυξη των οστρακοειδών.  Καθορίζει για κάποιες 
φυσικοχηµικές παραµέτρους και οργανικές και ανόργανες ουσίες το ανώτατο 

 
47.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης τω

Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Γλυκών
ν 

 
ήρηση της Ζωής 
αγµα του 2001. 

Κ.∆.Π. 10/2001 

 

 
υς. 

Νερών για τη ∆ιατ
των Ψαριών) ∆ιάτ

Χηµικές Ουσίες Αφορά την ποιότητα των γλυκών νερών τα οποία έχουν ανάγκη προστασίας και 
βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών.   Καθορίζει για νερά σαλµονίδων
και κυπρινίδων επιθυµητό και ανώτερο επιτρεπόµενο όριο σε φυσικοχηµικές 
παραµέτρους και συγκεκριµένες χηµικές ουσίες.  Επίσης καθορίζει την ελάχιστη
συχνότητα δειγµατοληψίας και τις πρότυπες µεθόδους για τον προσδιορισµό το

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Τµήµα Γεωργίας 
48.  Οι περί Γεωργικών Φαρµάκων Νόµοι 

του 1993 και του 2004 
Ν. 1(I)/1993 και 
Ν. 117(Ι)/2004. 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 

 

 αγορά και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Κράτη 

είνουν 

Ρύθµιση εγγραφής, εισαγωγής, συσκευασίας, σήµανσης και αποθήκευσης 
φυτοφαρµάκων.  ∆ιορισµός και δοµή του Συµβουλίου Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρµάκων.  ∆ιορισµός και εξουσίες Επιθεωρητών.  Αδικήµατα και ποινές. 
Εναρµόνιση µε τη βασική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (91/414/ΕΚ) που αφορά
τη διάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

 στηνΕναρµόνιση µε την Οδηγία 79/117/ΕΚ που απαγορεύει τη διάθεση
τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισµένες δραστικές 
ουσίες όπως τροποποιήθηκε µέχρι και την Οδηγία 91/188/ΕΚ. 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 97/57/ΕΚ, που θεσπίζει το Παράρτηµα VI στην Οδηγία 

 91/414/ΕΚ, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά
η φυτοφαρµάκων ∆ιαδικασίες για αξιολόγησ

Μέλη. 
Παραρτήµατα µε τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται για την εγγραφή ενός 
φυτοφαρµάκου. 
Παράρτηµα µε τις δραστικές ουσίες που αξιολογούνται θετικά και θα παραµ
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

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 ∆ηµοκρατίας, αναγνώριση αδειών, οι οποίες προέρχονται από Κράτη 
Μέλη και καθορισµός των δραστικών ή βασικών ουσιών που µπορούν να 
χρησιµοποιούνται σε βιοκτόνα. 
∆ιορισµός και εξουσίες Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών. Αδικήµατα και ποινές.   

50.  Οι περί Γεωργικών Φαρµάκων 
Κανονισµοί του 1993  
Κ.∆.Π. 7/93 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 

ανέωσης εγγραφής, πιστοποιητικού εγγραφής, 
πιστοποιητικού ανανέωσης εγγραφής και δειγµατοληψίας.  

Κανονισµοί για τη διάρκεια εγγραφής και ανανέωσης, την εισαγωγή, τη διαδικασία 
δειγµατοληψίας, την ετικέτα, τη σήµανση και τη συσκευασία των φυτοφαρµάκων. 
Έντυπα για αίτηση εγγραφής, αν
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51.  Οι περί Γεωργικών Φαρµάκων Φυτοπροστατευτικά Τροποποίηση του Κανονισµού 6 και του 
(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 
2000  
Κ.∆.Π. 204/2000 
K.∆.Π. 286/2000 

προϊόντα 
Παραρτήµατος Β που αφορά τις 

ς. κατηγορίες τοξικότητας των γεωργικών φαρµάκων και τα σύµβολα διάκρισης του

52.  Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα ία 

Οδηγία 

ν 

Οι περί Γεωργικών Φαρµάκων 
Κανονισµοί του (Τροποποιητικοί) 

2004  
Κ.∆.Π. 521/2004 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 67/548/ΕΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, 
κανονιστικών διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, τη συσκευασ
και τη σήµανση των επικίνδυνων ουσιών όπως τροποποιήθηκε µέχρι την 
2001/59/ΕΚ. 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 91/414/ΕΚ που αφορά τη διάθεση στην αγορά τω
φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπως τροποποιήθηκε µέχρι την Οδηγία 
2003/82/ΕΚ. 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την 
ταξινόµηση, τη συσκευασία και τη σήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων 
όπως τροποποιήθηκε µέχρι την Οδηγία 2001/60/ΕΚ. 
Παραρτήµατα µε τις φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης. 

53.  Οι περί Γεωργικών Φαρµάκων 
(Πώληση, Παρασκευή και 
Αποθήκευση) Κανονισµοί 
του 2003  
Κ.∆.Π. 615/2003 
 

Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα 

Ρυθµίζουν την πώληση, την παρασκευή και την αποθήκευση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  Θέτουν τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία που 
πρέπει να υποβάλλονται για παροχή άδειας πωλητή, καταστήµατος, αποθήκης και 
εργοστασίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
Έντυπα για αίτηση για τις παραπάνω άδειες. 
Τέλη για τις άδειες αυτές. 

54.  Το περί Γεωργικών Φαρµάκων 
∆ιάταγµα του 2005 
Κ.∆.Π. 365/2005 

Γεωργικά Φάρµακα Αντικατάσταση του Παραρτήµατος Ι των περί Γεωργικών Φαρµάκων Νόµων του 
1993 και 2004 που αφορά τις εγκεκριµένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικώ
ροϊόντων. 

ν 
π

55.  ων Κανονισµοί του Λιπάσµατα Ρυθµίζεται η παρασκευή, ανάµιξη, συσκευασία, σύνθεση και εµπορία των 

ρά 
ξη «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»).   

Οι περί Λιπασµάτ
2006 
Κ.∆.Π. 118/2006 

λιπασµάτων.  Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ελέγχου Λιπασµάτων καθίστανται 
µόνο συµβουλευτικές.  Επίσης θεσπίζονται δοµές, διαδικασίες και ποινικά 
αδικήµατα για να διασφαλίζεται η εφαρµογή του Κοινοτικού Κεκτηµένου όσο αφο
τα Λιπάσµατα µε ένδει
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Υπουργείο Υγείας - Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσ  ∆ηµόιών και Υπηρεσιών σιας Υγείας (Υγειονοµικές Υπηρεσίες) 
56.  Οι περί Μεθόδων ∆ειγµατολ

τον Επίσηµο Έλεγχο των 
Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων 
επί και εντός των Προϊόντων Φυτικής 
Προέλευσης Κανονισµοί του 2004  

ηψίας για 
µό 

Κ.∆.Π. 473/2004 

Γεωργικά Φάρµακα Οι Κανονισµοί µεταφέρουν στην Κυπριακή νοµοθεσία τις πρόνοιες της Οδηγίας 
2002/63/ΕΚ.  Καθορίζουν τις µεθόδους δειγµατοληψίας καθώς επίσης τον αριθ
των δειγµάτων και την ποσότητα που θα πρέπει να λαµβάνονται για το κάθε είδος 
τροφίµου ούτως ώστε να εξάγονται στατιστικώς σωστά και ακριβή αποτελέσµατα 
κατά την ανίχνευση υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων σε αυτά.  Η εφαρµογή 
τους θα συµβάλει στον πληρέστερο έλεγχο των υπολειµµάτων γεωργικών 
φαρµάκων στα τρόφιµα φυτικής προέλευσης. 

57.  Οι περί Υπολειµµάτων Γεωρ
Φαρµάκων πάνω ή µέσα στα Τρόφιµα 
Κανονισµοί του 2001 
Κ.∆.Π. 426/2001 
 

γικών 

ηγίας 
που αφορά προϊόντα φυτικής προέλευσης εκτός 

των σιτηρών, περιλαµβάνονται µέγιστα αποδεκτά επίπεδα υπολειµµάτων 
γεωργικών φαρµάκων που δεν περιλαµβάνονται στις Κοινοτικές Οδηγίες και έχουν 

Γεωργικά Φάρµακα Οι Κανονισµοί εισάγουν τις πρόνοιες για τα µέγιστα αποδεκτά επίπεδα των 
υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων πάνω ή µέσα στα τρόφιµα των κύριων 
Κοινοτικών Οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ 
καθώς και τις πρόνοιες των συµπληρωµατικών τους Οδηγιών µέχρι και της Οδ
98/82/ΕΚ. Στο Πρώτο Παράρτηµα, 

ληφθεί από τον κώδικα πρακτικής για την ασφάλεια των τροφίµων Codex 
Alimentarius. 

58.  

υ 

Γεωργικά Φάρµακα , 
ε τις 

Οι περί Υπολειµµάτων Γεωργικών 
Φαρµάκων πάνω ή µέσα στα Τρόφιµα 
(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί το
2003 
Κ.∆.Π. 775/2003 

Οι Κανονισµοί εναρµονίζονται µε τις πρόνοιες των Οδηγιών 99/71/ΕΚ, 2000/24/ΕΚ
2000/42/ΕΚ, 2000/48/ΕΚ, 2000/57/ΕΚ, 2000/58/ΕΚ και 2000/81/ΕΚ σύµφωνα µ
οποίες τροποποιούνται ή και εισάγονται νέα µέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων στα τρόφιµα. 

59.   Γεωργικών 
ή µέσα στα Τρόφιµα 
Κανονισµοί του 

Γεωργικά Φάρµακα ν 

 2003/118/ΕΚ.  
 

Οι περί Υπολειµµάτων
Φαρµάκων πάνω 
(Τροποποιητικοί) 
2004 

4 Κ.∆.Π. 486/200

Οι Κανονισµοί υιοθετούν τις σχετικές πρόνοιες για τα ανώτερα αποδεκτά όρια τω
τροποποιητικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2003/60/ΕΚ, 2003/62/ΕΚ, 
2003/69/ΕΚ, 2003/113/ΕΚ και

60.  άτων Γεωργικών 
 ή µέσα στα Τρόφιµα 

(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 
2005 
Κ.∆.Π. 294/2005 

Γεωργικά Φάρµακα Με τους Κανονισµούς εισάγεται το Τέταρτο Παράρτηµα το οποίο αφορά Προσωρινά 
Εθνικά Ανώτερα Αποδεκτά Επίπεδα για ουσίες που δεν προνοούνται όρια στην 
Κοινοτική Νοµοθεσία. 

Οι περί Υπολειµµ
Φαρµάκων πάνω
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61.  Το περί Τροποποίησης των 
Παραρτηµάτων των περί 
Υπολειµµάτων Γ
ανονισµών πάνω

εωργικών Φαρµάκων 
 ή µέσα στα 

αγµα 

κα εωργικών 
5/ΕΚ, 

2
των 
στων 

Κ
τρόφιµα Κανονισµών Πρώτο ∆ιάτ
του 2004 
Κ.∆.Π. 168/2004  

Γεωργικά Φάρµα Το πρώτο ∆ιάταγµα του 2004 ενσωµατώνει στους περί Υπολειµµάτων Γ
Φαρµάκων Κανονισµούς τις πρόνοιες των οδηγιών 2000/82/ΕΚ, 2001/3
2001/39/ΕΚ, 2001/48/ΕΚ, 2001/57/ΕΚ, 2002/5/ΕΚ, 2002/23/ΕΚ, 2002/42/ΕΚ, 
200 /66/ΕΚ, 2002/71/ΕΚ, 2002/76/ΕΚ, 2002/79/ΕΚ, 2002/97/ΕΚ και 2002/100/ΕΚ 
σύµφωνα µε τις οποίες τροποποιούνται τα Παραρτήµατα των περί Υπολειµµά
Γεωργικών Φαρµάκων Κανονισµών µε την προσθήκη ή και τροποποίηση µεγί
επιτρεπτών επιπέδων υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων στα τρόφιµα. 

62.  Τα περί Τροποποίησης των 
Παραρτηµάτων των περί 
Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων 
Κανονισµών πάνω ή µέσα στα 
τρόφιµα Κανονισµών ∆εύτερο και 
Τρίτο ∆ιατάγµατα   
Κ.∆.Π. 636/2004  

Γεωργικά Φάρµακα ∆ άτων 

γ  

Κ.∆.Π. 136/2005 

Τα ιατάγµατα τροποποιούν τα Παραρτήµατα των Κανονισµών περί Υπολειµµ
Γεωργικών Φαρµάκων στα τρόφιµα υιοθετώντας τις πρόνοιες των Κοινοτικών 
οδη ιών 2004/2/ΕΚ, 2004/59/ΕΚ, 2004/61/ΕΚ, 2004/95/ΕΚ και 2004/115/ΕΚ µε την
προσθήκη ή και τροποποίηση µεγίστων επιτρεπτών επιπέδων υπολειµµάτων 
γεωργικών φαρµάκων στα τρόφιµα. 

63.  Τα περί Τροποποίησης των 
Παραρτηµάτων των περί 
Υπολειµµάτων Γεωργικώ

νω
ν Φαρµάκων 

 ή µέσα στα 
σµών Τέταρτο, 

Πέµπτο, Έκτο, Έβδοµο, Όγδοο και 
Ένατο ∆ιατάγµατα   
Κ.∆.Π. 22/2006  
Κ.∆.Π. 205/2006 
Κ.∆.Π. 206/2006 
Κ.∆.Π. 350/2006 
Κ.∆.Π. 33/2007 
Κ.∆.Π. 220/2007 

ρµακα 

Κανονισµών πά
ρόφιµα Κανονιτ

Γεωργικά Φά Με το Τέταρτο, Έκτο, Έβδοµο, Όγδοο και Ένατο ∆ιάταγµα τροποποιούνται τα 
Παραρτήµατα των Κανονισµών εισάγοντας τις πρόνοιες των Κοινοτικών οδηγιών 
2005/37ΕΚ, 2005/46/ΕΚ, 2005/48/ΕΚ, 2005/70/ΕΚ, 2005/74/ΕΚ, 2005/76/ΕΚ, 
2006/4/ΕΚ, 2006/9/ΕΚ, 2006/30/ΕΚ, 2006/53/ΕΚ, 2006/59/ΕΚ, 2006/60/ΕΚ, 
2006/61/ΕΚ, 2006/62/ΕΚ, 2006/92/ΕΚ, 2007/7/ΕΚ, 2007/8/ΕΚ, 2007/9/ΕΚ, 
2007/11/ΕΚ και 2007/12/ΕΚ µε την προσθήκη ή και τροποποίηση µεγίστων 
επιτρεπτών επιπέδων υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων στα τρόφιµα. 
Με το Πέµπτο ∆ιάταγµα τροποποιείται το Τέταρτο Παράρτηµα µε την εισαγωγή 
Προσωρινών Εθνικών Ορίων. 
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64.  Ο περί Απορρυπαντικών Νόµος του Απορρυπαντικά, 
ς 

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

επιφανειοδραστικέ
ουσίες για 
απορρυπαντικά 

ονται τα ακόλουθα θέµατα που αφορούν τη διάθεση στην αγορά 

ύνται 
απορρυπαντικών και επιφανειοδραστικών ουσιών για απορρυπαντικά: 
(α) τη βιοδιασπασιµότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών που χρησιµοποιο

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 
επισήµανση της συσκευασίας τους καθώς και οι επιτρεπόµενες και απαγορευµένες 
για τη συγκεκριµένη χρήση επιφανειοδραστικές ουσίες. 

Υπουργείο Υγείας - Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 
65.  Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων 

Νόµος του 2001 (όπως 
τροποποιήθηκε)   

Καλλυντικά  κυκλοφορία των καλλυντικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά ρυθµίζεται από 
ους περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόµους του 2001 έως 2005 και από τους περί 
αλλυντικών Προϊόντων (Μέθοδοι ∆ειγµατοληψίας και Ανάλυσης) Κανονισµούς του 

1.  Τόσο ο Νόµος όσο και οι Κανονισµοί είναι πλήρως εναρµονισµένοι µε το 

αρχή για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας των καλλυντικών 

Ν. 106(Ι)/2001 200
 

Η
τ
Κ

Ευρωπαϊκό κεκτηµένο και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 76/768/ΕΚ και 80/1335/ΕΚ 
αντίστοιχα, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί.  Ο Νόµος και οι Κανονισµοί ρυθµίζουν 
την κυκλοφορία των καλλυντικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά µε σκοπό την 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας τους.  Ο Νόµος καθορίζει τόσο τη 
σήµανση των καλλυντικών όσο και τη σύσταση τους, µέσα από τα Παραρτήµατα 
που καθορίζουν τις επιτρεπόµενες και τις απαγορευµένες ουσίες.  Σύµφωνα µε τον 
περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόµο έχει ιδρυθεί το Συµβούλιο Καλλυντικών το 
οποίο είναι η αρµόδια 
προϊόντων στην Κύπρο.       
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Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού - Υπηρεσία Τεχνολογίας 
66.  Οι περί Ελέγχου Συµµό

τις Αρχές Ορθής Εργαστηριακής 
Πρακτικής (ΟΕΠ) και Σύστηµα 

ρφωσης προς 

Επιθεώρησης και ∆ιαπίστωσης των 
νάδων και Τόπων 
νονισµοί του 2003 

χηµικά προϊόντα, 
φάρµακα, πρόσθετα 
τροφίµων, πρόσθετα 
ζωοτροφών, 
παρασιτοκτόνα και άλλα 

 

 
 

 
 νερό, το έδαφος και τον 

Πειραµατικών Μο
∆οκιµών ΟΕΠ Κα
Κ.∆.Π. 363/2003 

Χηµικές ουσίες σε 
καλλυντικά, βιοµηχανικά 

Οι Κανονισµοί εφαρµόζονται για την επιθεώρηση και τον έλεγχο του τρόπου 
οργάνωσης και των συνθηκών µε τις οποίες σχεδιάζονται, καταχωρούνται και 
ανακοινώνονται οι εργαστηριακές δοκιµές και µελέτες, τις µη κλινικές δοκιµασίες 
των ελεγχόµενων στοιχείων, που περιέχονται σε καλλυντικά, βιοµηχανικά χηµικά 
προϊόντα, φάρµακα, πρόσθετα τροφίµων, πρόσθετα ζωοτροφών, παρασιτοκτόνα 
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

 και δράσης στοοργανισµούς, (ε) µελέτες βιοσυσσώρευσης
αέρα, (στ) µελέτες επιπτώσεων στα φυσικά οικοσυστήµατα και µεσοκόσµους, (ζ) 
αναλυτικοί προσδιορισµοί και (η) λοιπές εξειδικευµένες µελέτες. 
 
 
 
 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού - Υπηρεσία Εµπορίου 
67.  Το περί Άµυνας (Ρύθµιση Εξαγωγής 

λής 
 Είδη διπλής χρήσης 

Αγαθών και Τεχνολογίας ∆ιπ
Χρήσης) ∆ιάταγµα του 2002 
Κ.∆.Π. 355/2002 

Το ∆ιάταγµα προνοεί για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1334/2000.  
δών στα 
των 

Σκοπός της νοµοθεσίας είναι ο έλεγχος των εξαγωγών των ελεγχόµενων ει
οποία περιλαµβάνονται και χηµικά προϊόντα για παρεµπόδιση της διάδοσης 
όπλων µαζικής καταστροφής.  
Συστήνεται Συµβουλευτική Επιτροπή η οποία συµβουλεύει τον Υπουργό Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για άδειες εξαγωγής 
ειδών διπλής χρήσης. 

68.  Το περί Άµυνας (Ρύθµιση Εξαγωγής 
Στρατιωτικού Εξοπλισµού) ∆ιά
του 2005 
Κ.∆.Π. 257/2005 

ταγµα 
, 

ενεργειακά και 
ραδιενεργά υλικά 

 

 

Στρατιωτικά είδη
χηµικοί ή βιολογικοί 
τοξικοί παράγοντες, 

Σκοπός της νοµοθεσίας είναι η εφαρµογή του Κώδικα Συµπεριφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εξαγωγή ώστε τα είδη αυτά να µην φτάνουν σε
ανεπιθύµητους προορισµούς.  
Συνοδεύεται από τον Κοινό Κατάλογο Ελεγχόµενου Στρατιωτικού Εξοπλισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μεταξύ άλλων αναφέρονται ονοµαστικά χηµικοί ή βιολογικοί τοξικοί παράγοντες, 
παράγοντες ελέγχου ταραχών, ραδιενεργά υλικά, συναφής εξοπλισµός, συστατικά
και υλικά.  Επίσης «ενεργειακά υλικά» και συναφείς ουσίες. 
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Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρ έργεισµού - Υπηρεσία Εν ιας 
69.  Ο περί Προδιαγραφών 

Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµ
του 2003  
Ν. 148(Ι)/2003 

ος 
µα 

δών 
 

ιότητας των 
γικό 

 
Κ.∆.Π. 314/2004 
Κ.∆.Π. 315/2004 
Κ.∆.Π. 316/2004 
Κ.∆.Π. 317/2004 
Κ.∆.Π. 318/2004  
 

Πετρελαιοειδή, Καύσι Σύµφωνα µε το Νόµο ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού είναι 
αρµόδιος για τον καθορισµό µε ∆ιατάγµατα των προδιαγραφών των πετρελαιοει
και των καυσίµων καθώς και των µεθόδων δοκιµών για µέτρηση των παραµέτρων
τους.  Προνοείται ο ορισµός Επιθεωρητών για τον έλεγχο της πο
πετρελαιοειδών και των καυσίµων.  Επιπλέον, ο Νόµος προνοεί ότι το Υπουρ
Συµβούλιο κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να επιτρέψει υψηλότερες
οριακές τιµές για ένα ή περισσότερα συστατικά των πετρελαιοειδών για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες καθώς και τη χρήση πετρελαιοειδών 
που περιέχουν υψηλότερης περιεκτικότητας θείο από το καθοριζόµενο στις 
προδιαγραφές.  Σχετικά έχουν εκδοθεί πέντε ∆ιατάγµατα. 

Υπουργείο ηχανίας και Τουρισµού - Υπηρεσία Ανταγ Εµπορίου, Βιοµ ωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών 
70.  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων Επικίνδυνες ουσίες σε 

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

παιχνίδια 
Στους Κανονισµούς καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την ασφάλεια 

ά 

 
κριµένα 

 

και την υγεία των χρηστών που πρέπει να πληρούνται για τη διάθεση στην αγορ
των παιχνιδιών.  Ειδικότερα, σε σχέση µε την περιεκτικότητα των παιχνιδιών σε 

κίεπι νδυνες χηµικές ουσίες και παρασκευάσµατα καθορίζονται ανώτερα όρια 
βιοδιαθεσιµότητας για κάποια βαρέα µέταλλα και ειδικές διατάξεις σχετικά µε τη
σήµανση των παιχνιδιών που τα περιέχουν.  Επίσης καθορίζεται ποια συγκε
είδη θεωρούνται κυρίως ως χηµικά παιχνίδια. 

Υπου ργων - Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας ργείο Συγκοινωνιών και Έ
71.  

ερικών Ενώσεων σε 

Οργανοκασσιτερικές 
ενώσεις 

ρωπαϊκού Κανονισµού 
κών ενώσεων σε πλοία.  

Καθορίζεται ως αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του εν λόγω Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού 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.  

Ο Περί Εµπορικής Ναυτιλίας 
(Απαγόρευση Χρήσης 
Οργανοκασσιτ
λοία) Νόµος  Π

Ν. 167(Ι)/2004 

Ο σκοπός της νοµοθεσίας είναι η εφαρµογή του Ευ
782/2003/ΕΚ για την απαγόρευση οργανοκασσιτερι

72.  ί 

υστηµάτων 
ού σε πλοία του 

2001 και περί Συναφών Θεµάτων 
(Κυρωτικός) Νόµος του 2005  
Ν. 13(ΙΙΙ)/2005 

Προστατευτικά 
συστήµατα 
υφαλοχρωµατισµού 

Νόµος που κυρώνει τη ∆ιεθνή 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.    

Ο περί της ∆ιεθνούς Συµβάσεως περ
Ελέγχου των Επιβλαβών 
Προστατευτικών Σ
Υφαλοχρωµατισµ
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73.  ∆ιεθνής Κώδικας IGC για τη
κατασκευή και τον εξοπλισµ
πλοίων που µεταφέρουν 

αέρια σε µεγάλες 

ν 
ό των 

να αέρια 

υγροποιηµένα 
ποσότητες 

Υγροποιηµέ Σκοπός του Κώδικα είναι να καθορίσει διεθνή πρότυπα για ασφαλή διακίνηση στη 
θάλασσα όσον αφορά υγροποιηµένα αέρια και άλλες ουσίες, µε την επιβολή 

δσχε ιαστικών προτύπων για πλοία και εξοπλισµό που µεταφέρουν µε στόχο να 
µειωθεί ο κίνδυνος στα πλοία, το πλήρωµα και το περιβάλλον. 

74.  ∆ιεθνής Κώδικας IBC για την 
κατασκευή και τον εξοπλισµό των 
πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες σε µεγάλες ποσότητες 

Υγρές χηµικές ουσίες 
ο µε 

επικ
και δ

Αναφέρεται σε δεξαµενές χηµικών ουσιών που έγιναν µετά την 1.7.1986 και
καθ ρίζει διεθνή πρότυπα για την ασφαλή διακίνηση στη θάλασσα φορτίων 

ίνδυνες υγρές χηµικές ουσίες.  Περιλαµβάνει καταλόγους των χηµικών ουσιών 
είκτες επικινδυνότητας.     

 

75.  ∆ιεθνής Ναυτικός Κώδικας IMDG για 
επικίνδυνα προϊόντα 

Επικίνδυνα υλικά 

ί

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

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Τµήµα Οδικών Mεταφορών 
76.  Ο περί της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας 

για τις ∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR) 
(Κυρωτικός) Νόµος του 2004 
Ν. 9(ΙΙΙ)/2004 
 
Ο περί Οδικής Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων Νόµος 
του 2004 
Ν. 29(Ι)/2004 
 
Οι περί Οδικής Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 
(Σύµβουλοι Ασφάλειας) Κανονισµοί 
του 2004 
Κ.∆.Π. 119/2004 

Επικίνδυνα 
εµπορεύµατα  

Το Τ εφαρµογής της εν λόγω νοµοθεσίας 
είναι αρµόδιο για τα ακόλουθα: 
(α) Εξουσιοδότηση φορέων κατάρτισης οδηγών, συµβούλων ασφαλείας και 

πραγµατογνωµόνων ADR. 
(β) Περιοδική εκπαίδευση και εξέταση οδηγών, συµβούλων ασφαλείας και 

πραγµατογνωµόνων ADR. 
(γ) ∆ηµιουργία Εργαστηρίου ADR. 
(δ) Εφαρµογή προδιαγραφών για οχήµατα ADR. 

µήµα Οδικών Μεταφορών στο πλαίσιο 
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Α/Α Νοµ  µικώ
προϊόντων κοθεσία Κατηγορία χη ν Σ οπός της Νοµοθεσίας 

77.  Ο περί της Σιδηροδροµικής 
Μ Επ ω
Ε ω  τ
Ν. 6 

Επικίνδυνα 
εύ  

Η αρµόδια α για ο ναι το Τ  Οδ
. κ ό
σ ύ α ον ν
ιέ ς δη δ ρ
ω  τ  ∆ι  )
η ς  σ ς ν
ε ω  κ ι ν
θ ς υ σ ιτου
χη ων ς 
ο ός τη ν ίνδυ
ε ω

(δ) π ια υ να  στα  
ο π εµπο

εταφοράς 
µπορευµάτ
 164(Ι)/200

ικίνδυν
ν Νόµος

ν 
ου 2006. 

εµπορ µατα
ρχή 
  Ο σ
πιστο
πει τι
να µε
ση τη
υµάτ
ευση
µάτ
ρισµ
υµάτ
ιση δ
ράς ε

 την εφαρµ
οπός του Ν
ν κανόνες 
διεθνείς σι
η Σύµβαση
ασφάλειας
ν µέσω της
και ελέγχο
 µεταφορά
 ορίων για 
ν κατά τη µ
τάξεων πο
ικίνδυνων 

γή της εν λόγω νοµοθεσίας εί
µου είναι: 
σφαλείας εναρµονισµένοι µε τ
ροδροµικές µεταφορές επικίν
περί εθνών Σιδηροδροµικών
τις σιδηροδροµικές µεταφορέ
αθιέρωσης προδιαγραφών κα
για την κατασκευή, τον εξοπλι
επικίνδυνων εµπορευµάτων. 
 συσκευασία και την επισήµα

εταφορά τους. 
προβλέπουν για ελέγχους
ρευµάτων. 

µήµα

 RID (Κανο
υνων εµπο
Μεταφορών
επικίνδυνω
διαδικασιώ
µό και τη λε

ση των επικ

οχήµατα

ικών 

ισµός 
ευµάτων, 
. 
 
 

ργία 

νων 

Μεταφορών
(α) Να θε

που δ
σύµφ

(β) Η αύξ
εµπορ
επαλή
των ο

(γ) Ο καθ
εµπορ
Η θέσ
µεταφ

 



4.2 ∆ιεθνείς Συµβάσεις και ∆ιαδικασίες Χειρισµού των Χηµικών 
Ουσιών 

 
4.2.1 Σύµβαση του Ρότερνταµ για τη ∆ιαδικασία Εισαγωγής µετά από 

Συνέναιση για ορισµένες επικίνδυνες χηµικές ουσίες και προϊόντα 

 Κύπρ  τη Σύµβαση PIC (Prior Informed Consent Procedure for 
e

µ ρ  
η. 

κεινται σε διαδικασία συναίνεσης µετά από πληροφόρηση. 

ευθεί ή 
υπ ους 
τη

Οι
δια  

διαδικασία διευθέτησης διαφορών µεταξύ των Μερών της Σύµβασης και η 

φυτοπροστασίας 
 

ος έχει υπογράψειΗ
Certain Hazardous Chemicals and P sticides 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 βάση του 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού 304/2003.  Σηµειώνεται ότι µε τον Κανονισµό αυτό, κατ΄ 
αντιστοιχία µε τη Σύµβαση PIC, καθορίζονται ουσίες και προϊόντα για τα οποία 
απαιτείται όπως τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίσουν αρµόδια αρχή για 
ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες αρµόδιες αρχές 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 εµπλεκοµένων Κρατών Μερών.   
 
Συγκεκριµένα, µε την πιο πάνω Σύµβαση καθορίζονται: 
 
• Η λειτουργία µηχανισµού αλληλοενηµέρωσης των εµπλεκοµένων Κρατών 

Μερών στις περιπτώσεις που λα βάνει χώ αν εισαγωγή ή εξαγωγή ουσίας που 
καλύπτει η Σύµβασ

 
• Κατάλογος 39 χηµικών ουσιών ή οµάδων χηµικών ουσιών που θεωρούνται 

πολύ επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον και οι οποίες 
υπό

 
• Η διαδικασία ένταξης πρόσθετων χηµικών ουσιών στον Κατάλογο. 
 

Η διαδικασία•  γνωστοποίησης εξαγωγής χηµικής ουσίας που έχει απαγορ
όκειται σε αυστηρούς περιορισµούς στην επικράτεια ενός Κράτους Μέρ
ς Σύµβασης.   

 
•  πληροφορίες που συνοδεύουν τις εξαγόµενες χηµικές ουσίες και η 

δικασία 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 ∆ιάσκεψης των Μερών και της Γραµµατείας, 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 
ργασίας.  Σε περίπτωση που υπάρξουν θέµατα που αφορούν γεωργικά φάρµακα, η 

ια ίου 
Γεωργία λοντος. 

 µ

ροστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
εριβάλλοντος και µε στόχο να περιορισθούν και εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από 

τ ς

 να απαγορεύουν ή να 
αµβάνουν µέτρα για εξάλειψη συγκεκριµένων χηµικών ουσιών (προς το παρόν 

ης τα 
υµβαλλόµενα Μέρη πρέπει να λάβουν µέτρα για τη µείωση ή εξάλειψη των 

 τη δηµιουργία ειδικού Μητρώου στο 
ποίο θα καταχωρούνται τυχόν εξαιρέσεις που παραχωρούνται σε Συµβαλλόµενα 

πων από 
κούσια παραγωγή είναι: 

κ

ε τη Σύµβαση καθορίζονται απαγορεύσεις για διάθεση αποθεµάτων ή αποβλήτων 

Ps στις 7.3.2003 και προσχώρησε σε αυτή το 
005.  Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή της ορίστηκαν ο Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Ε
αρµόδ  αρχή παραπέµπει τα θέµατα αυτά στο Τµήµα Γεωργίας του Υπουργε

ς, Φυσικών Πόρων και Περιβάλ
 
4.2.2 Σύµβαση της Στοκχόλµης για τους Έ µονους Οργανικούς Ρύπους 

(POPs) 
 
Μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας για  π
π
Έµµονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants, POPs), δηλαδή από 
χηµικές ουσίες που έχουν οξικέ  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. 
 
Με τη Σύµβαση αυτή τα Συµβαλλόµενα Μέρη υποχρεούνται
λ
περιλαµβάνονται εννέα χηµικές ουσίες ή οµάδες χηµικών προϊόντων στη Σύµβαση), 
ή να περιορίσουν την παραγωγή ή χρήση προς το παρόν µιας χηµικής ουσίας του 
1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθανίου, γνωστού ως DDT.  Επίσ
Σ
εκποµπών Έµµονων Οργανικών Ρύπων που παράγονται ακούσια από 
ανθρωπογενείς πηγές. 
 
Για καλύτερο συντονισµό η Σύµβαση προβλέπει
ο
Μέρη.   
 
Άλλα µέτρα που προνοεί η Σύµβαση και τα οποία στοχεύουν στη µείωση ή εξάλειψη 
των απελευθερώσεων στο περιβάλλον των Έµµονων Οργανικών Ρύ
α
(α) Η ανάπτυξη Σχεδίου ∆ράσης από κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος για την 

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

πολιτικής.  
(γ) Η εφαρµογή µέτρων για προώθηση της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης. 
 
Μ
Έµµονων Οργανικών Ρύπων, που ενδεχόµενα θα οδηγούσε σε ανάκτηση, 
ανακύκλωση, αποκατάσταση, άµεση επαναχρησιµοποίηση ή εναλλακτικές χρήσεις 
για τις ουσίες αυτές.  Απαγορεύεται επίσης η διασυνοριακή µεταφορά αποθεµάτων 
και αποβλήτων Έµµονων Οργανικών Ρύπων χωρίς να λαµβάνονται υπόψη διεθνείς 
κανόνες, πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές. 
 
Η Κύπρος κύρωσε τη Σύµβαση PO
2
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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 ∆ιασυνοριακές Επιπτώσεις των 

Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων  

κοπός της Σύµβασης είναι η πρόληψη, η κατάλληλη προετοιµασία και η 

αι από φυσικές καταστροφές.  

 Μ
συνε λοντος από 
βιοµη
µετρι τό τα Μέρη πρέπει να 
ναπτύξουν και να υλοποιήσουν κατάλληλες πολιτικές και στρατηγικές και να 
εφαρ
και µ
σε δι
 
α Μέρη πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι ∆ιαχειριστές των εγκαταστάσεων που 
πίπ

ασφα
 
άθε Μέρος πρέπει να επιδιώξει την υιοθέτηση πολιτικών για τη χωροθέτηση των 

νέων ι
στις 
κινδύ  β
 
Τα Μ
επαρ έ
ατυχή αλίσουν ότι θα ληφθούν µέτρα ετοιµότητας για 
ν ελαχιστοποίηση των διασυνοριακών επιπτώσεων από τέτοιο ατύχηµα. 

α Μέρη πρέπει να διασφαλίσουν επίσης ότι στις περιοχές οι οποίες είναι δυνατό να 

 

ήµατος πρέπει να 
ιατηρούνται σε συνεχή λειτουργία. 

 
Σ
αντιµετώπιση των βιοµηχανικών ατυχηµάτων τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις, περιλαµβανοµένων των επιπτώσεων από ατυχήµατα που 
προκαλούντ
 
Τα έρη της Σύµβασης πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα και να 

ργάζονται για προστασία του πληθυσµού και του περιβάλ
χανικά ατυχήµατα, µειώνοντας τη συχνότητα και τη σοβαρότητα τους και 
άζοντας τις επιπτώσεις τους.  Για το σκοπό αυ

α
µόζουν µέτρα πρόληψης, ετοιµότητας και αντιµετώπισης, περιλαµβανοµένων 
έτρων αποκατάστασης και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να προβαίνουν 
αβουλεύσεις και άλλα µέτρα συνεργασίας.  

Τ
εµ τουν στις πρόνοιες της Σύµβασης λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

λή λειτουργία τους και για την πρόληψη των βιοµηχανικών ατυχηµάτων. 

Κ
 επικινδύνων εγκαταστάσεων καθώς και γ α την προώθηση τροποποιήσεων 
υφιστάµενες επικίνδυνες εγκαταστάσεις µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
νου για τον πληθυσµό και το περι άλλον.  

έρη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για να καθιερώσουν και διατηρήσουν 
κή ετοιµότητα κτακτης ανάγκης για να ανταποκριθούν σε βιοµηχανικά 
µατα. Επίσης πρέπει να διασφ

τη
 
Τ
επηρεαστούν από βιοµηχανικό ατύχηµα θα παρέχεται στο κοινό επαρκής 
πληροφόρηση. Επίσης τα Μέρη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, στην περίπτωση 
βιοµηχανικού ατυχήµατος, θα ληφθούν επαρκή µέτρα αντιµετώπισης όσο το δυνατό 
συντοµότερα και µε τη χρήση των πιο αποτελεσµατικών πρακτικών για περιορισµό 
και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. 
 
Κάθε Mέρος πρέπει να ορίσει µια ή περισσότερες αρµόδιες αρχές για σκοπούς 
εφαρµογής των προνοιών της Σύµβασης. Επίσης πρέπει να ορίσει ένα σηµείο 
επικοινωνίας για ειδοποίηση του σε περίπτωση βιοµηχανικού ατυχήµατος, καθώς και 
ένα σηµείο επικοινωνίας στην περίπτωση ύπαρξης ανάγκης για αµοιβαία βοήθεια. Τα 
σηµεία αυτά κατά προτίµηση πρέπει να είναι τα ίδια. Το σηµείο επικοινωνίας και τα 
συστήµατα ειδοποίησης σε περίπτωση βιοµηχανικού ατυχ
δ
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Η Κύπρος κύρωσε τη Σύµβαση του Ελσίνκι τον Απρίλιο του 2004 και αρµόδια αρχή 
ν ν.  

Σηµείο ιβαία 
οήθεια είναι το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 Τη Σύµβαση για την Απαγόρευση της Aνάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης 

 of Chemical Weapons and on their Destruction). 

 τρία Παραρτήµατα στα οποία κατατάσσονται 
είναι δυνατό να 

τό να 

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

 
Στη συµφωνία αυτή δεν αναγράφονται ονοµαστικά χηµικές ουσίες που 

αφορικά µε επικοινωνίες, δηµοσιεύσεις, ταξιδιωτικά 
έγγραφα και θεωρήσεις.  Επίσης καθορίζονται τα προνόµια και οι ασυλίες των 

υ ΟΑΧΟ. 

4.2.5 

Αυστραλιανή  ή
χηµικ οϊόντων και αντικειµένων και έχει ως σκοπό τη µη 
ιάδοση και διασπορά των χηµικών και βιολογικών όπλων καθώς και των ειδών που 

Η Κύπρος είναι µέλος της 
ό  

 
Τα ελ
περί γίας ∆ιπλής Χρήσης) ∆ιάταγµα 
υ 2

Εξοπ του 2005 (Κ.∆.Π. 257/2005).  Περιλαµβάνονται επίσης στον 

Κατά ρωπαϊκής Ένωσης.  

Αρµό
είναι η , Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

για τη εφαρµογή της ορίστηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεω
επικοινωνίας για ειδοποίηση καθώς και για ύπαρξη ανάγκης για αµο

β
 
4.2.4 Σύµβαση για τα Χηµικά Όπλα 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είναι αρµόδιο για τη 
διαχείριση θεµάτων που αφορούν χηµικά όπλα.  Στο πλαίσιο της αρµοδιότητας αυτής 
υπέγραψε: 
 
•

και Χρήσης Χηµικών Όπλων καθώς και για την καταστροφή τους. 
(Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and 
Use

 
Η Σύµβαση αυτή περιλαµβάνει
ονοµαστικά χηµικές ουσίες που έχουν χρησιµοποιηθεί και που 
χρησιµοποιηθούν ως χηµικά όπλα καθώς και ουσίες που είναι δυνα
αποτελέσουν πρόδροµες ουσίες για χηµικά όπλα. 

 
• Τη Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Οργανισµού για την 

Ο ΧΟ. 

αποτελούν ή είναι δυνατό να αποτελέσουν χηµικά όπλα.  Ορίζεται η νοµική 
προσωπικότητα, τα προνόµια και οι ασυλίες του ΟΑΧΟ, καθορίζονται 
διευκολύνσεις και ασυλίες αν

αντιπροσώπων των Κρατών Μερών καθώς και των αξιωµατούχων και 
εµπειρογνωµόνων το

 
Αυστραλιανή Οµάδα 

 
Η Οµάδα είναι ένα από τα διεθν  καθεστώτα ελέγχου εξαγωγών 

ών και βιολογικών ουσιών, πρ
δ
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή τους.  
Αυστραλιανής Οµάδας απ  το 2000. 

εγχόµενα είδη του καταλόγου της Αυστραλιανής Οµάδας περιλαµβάνονται στο 
Άµυνας (Ρύθµιση Εξαγωγής Αγαθών και Τεχνολο

το 002 (Κ.∆.Π. 355/2002) και στο περί Άµυνας (Ρύθµιση Εξαγωγής Στρατιωτικού 
λισµού) ∆ιάταγµα 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1334/2000, όπως εκάστοτε τροποποιείται και στον Κοινό 
λογο Στρατιωτικού Εξοπλισµού της Ευ

 
δια αρχή για τον έλεγχο των εξαγωγών των ειδών της Αυστραλιανής Οµάδας 
 Υπηρεσία Εµπορίου του Υπουργείου Εµπορίου
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∆ιεθνής Σύµβαση για την Πρόληψη4.2.6  της Ρύπανσης από Πλοία, όπως 

 
Σύ

της ρ  τα πλοία, λόγω ατυχηµάτων ή από 

επικίν λόγω 
ύµβαση ενσωµατώθηκε το 1978 το Πρωτόκολλο MARPOL, αλλά τέθηκε σε 

ρόληψη της ρύπανσης από πετρέλαιο. 
ρτη  έλεγχο της ρύπανσης από επικίνδυνες υγρές 

αράρτηµα V: Πρόληψη της ρύπανσης από τα στερεά απόβλητα των πλοίων. 

τ ν  κ

 Σύµβασης: 

α οκτώ Πρωτόκολλα της Σύµβασης είναι τα ακόλουθα: 

 των µεγάλης εµβέλειας αερίων ρύπων στην Ευρώπη (European 
Monitoring and Evaluation Programme, EMEP). 

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

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

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

έχει τροποποιηθεί από το Πρωτόκολλο του 1978  (MARPOL 73/78) 

Η µβαση MARPOL είναι η κυριότερη διεθνής Σύµβαση που αφορά την αποφυγή 
ύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από

διεργασίες ρουτίνας.  Καλύπτει τη ρύπανση από πετρέλαιο, χηµικές ουσίες, 
δυνες συσκευασµένες ουσίες, λύµατα και στερεά απόβλητα.  Στην εν 

Σ
εφαρµογή τον Οκτώβριο του 1983.  Η Σύµβαση περιλαµβάνει τα ακόλουθα έξι 
Παραρτήµατα:  
 
Παράρτηµα Ι: Κανονισµοί για την π
αρά µα ΙΙ: Κανονισµοί για τονΠ

ουσίες. 
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. 
Π
Παράρτηµα VI: Πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. 
 
Αρµόδια αρχή για η Σύµβαση MARPOL είναι ο Υπουργός Συγκοινω ιών αι Έργων. 
 
4.2.7 Σύµβαση της Γενεύης του 1979 για τη ∆ιαµεθοριακή Ρύπανση της 

Ατµόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση 
 
Η Σύµβαση υπογράφηκε στη Γενεύη τον Νοέµβριο του 1979 από 34 χώρες και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έχει επεκταθεί µε οκτώ Πρωτόκολλα.  Σήµερα από τη 
Σύµβαση δεσµεύονται 56 χώρες. 
 
Τρεις είναι οι κυριότερες δραστηριότητες που απαιτούνται για την εφαρµογή των 
ρονοιών τηςπ

• 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. 
 
Τ
• Πρωτόκολλο της Γενεύης του 1984: Πρωτόκολλο µακροπρόθεσµης 

χρηµατοδότησης του προγράµµατος συνεργασίας για την παρακολούθηση και 
την εκτίµηση
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• Πρωτόκολλο του Όσλο του 1994:  Πρωτόκολλο για την περαιτέρω µείωση 
ν εκποµπών θείου. των αερίω

 Πρωτόκολλο του Άρχους του 1998:  Πρωτόκολλο για τον έλεγχο των 

• υς του 1998:  Πρωτόκολλο για τον έλεγχο των 
εκποµπών των βαρέων µετάλλων. 

• Πρ urg του 1999:   εξ
, του ευτροφισµ  επιφανει ώµα ζο

 
 για τ νεύης Υπ Εργα

Ασφαλίσε

 της

 έλεγχο της διασυνοριακής ρύπανσης 
οβλήτ ση 198

κύρωσε στις 17.9.19 χή για µογή των προνοιών της 
ών ι Πε ντος. 

ιαδικασίες εγχο στη ση  Ο
 

η τα όκε ε αυ
α γές τω ν ο υ Πίνακα

Συγκεκριµένα, απαγορεύονται οι εισαγωγές και  των ν ουσιών που 
 αυστηρούς πε ς οι 

ικ  Πίνακα  τ γή αυ
ουσιών µπ είται, ανά την εξαγ

ηση της προ  της ο ό γέα 
α Επιθεώρησης .  Επίσης, για ο χη ς, α
λέον για την εξαγωγή τους η ρητή Συναίνεσ γή ας ει

 ουσίας.  

 την εξαγωγή των αυτών το Τµήµα  ε ο εξ
αφα Βεβ ής και Συ  Εισαγωγής από 
Στην π τα πιο πάνω γγραφ αι δι
η διαδι ωγής της χηµική ουσία ν Κυ

το Τµ ίων ενηµερώνει  τ πιθε
 προβ ίτητες ενέργειες.        

αγορεύ και η εξαγω αντικ υ πε
ιων ν από µ όπ εριγρ

 4.3.  

•
έµµονων οργανικών ρύπων. 
Πρωτόκολλο του Άρχο

ωτόκολλο του Gothenb Πρωτόκολλο
ακού στρ

 για την
τος του ό

άλειψη της 
ντος. οξύτητας ού και του

Αρµόδια αρχή η Σύµβαση της Γε  είναι ο ουργός σίας και 
Κοινωνικών 
 

ων. 

4.2.8 Σύµβαση
 

 Βασιλείας 

Η Σύµβαση της Βασ
επικίνδυνων απ

ιλείας αναφέρεται στον
ων.  Η Κύπρος υπέγραψε
92.  Αρµόδια αρ

 τη Σύµβα  στις 22.3. 9 και την 
την εφαρ

Σύµβασης είναι ο Υπο
 

υργός Γεωργίας, Φυσικ  Πόρων κα ριβάλλο   

4.3 ∆  για τον Έλ ∆ιακίνη  Χηµικών υσιών 

Στην Κυπριακή ∆
περιορισµούς, οι εισ

µοκρατία απαγορεύον
γωγές και οι εξαγω

ι, ή υπ ινται σ στηρούς 
 4.2.  ν χηµικώ υσιών το

εξαγωγές  χηµικώ
υποδεικνύονται µε ασ
των υπολοίπων χηµ

τερίσκο και υπόκεινται σε
ών ουσιών του εν λόγω

ριορισµού
η

εξαγωγές 
.  Για ν εξαγω τών των 

χηµικών 
ποί

ορεί να απαιτ
ιθέµενης εξαγωγής

λογα µε  χώρα ωγής, η 
κοινο τ υσίας απ τον εξαγω προς το 
Τµήµ  Εργασίας ρισµένες µικές ουσίε

ς
παιτείται 

επιπ
ς

η Εισαγω  της χώρ σαγωγής 
τη
 
Για  ουσιών Τελωνείων

να ης
λέγχει εάν 

 
αγωγέας 
τη χώρα διαθέτει έγγρ αίωσης Παραλαβ

που 
ίνεσ

εισαγωγής.  ερίπτωση 
αγ

 έ α δεν είν αθέσιµα 
διακόπτεται κασία εξ ς ς από τη πριακή 
∆ηµοκρατία και 
Εργασίας για να

ήµα Τελωνε
εί στις απαρα

αµέσως ο Τµήµα Ε ώρησης 

 
Επιπλέον, απ εται η εισαγωγή 

παρασκευασµάτω
γή ειµένων πο ριέχουν 

αµίαντο και κάπο όλυβδο, ως αυτά π άφονται 
στον Πίνακα
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Πίνακας 4.2:   Χηµικές ουσίες των οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή/εξαγωγή 
ή υπόκεινται σε διαδικασία κοινοποίησης για την εξαγωγή τους 

 
Με αστερίσκο σ ι οι Χηµικές Ο υ υπόκεινται σε
απαγόρευση εξαγωγής

ΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ

* ηµειώνοντα
 

υσίες πο  

 
ΟΝΟ  ΟΥΣΙΑΣ 

Αγγλικά ει 

Αρ  Συ ς 
Ον ς Ελληνικά 

όπου ισχύ

ιθµός
EINECS 

Αριθµός 
CAS 

Κωδικός 
νδυασµένη
οµατολογία
(CN Code) 

1,1,1-Trichloroethane 1,1,1- Τριχλωροαιθάνιο 200-756-3 71-55-6 29 03 19 10 

1,2-dibromoethane  ,2 διβρωµοαιθάνιο 
ιθυλαινεδιβρωµίδιο) 

1
(α 203-444-5 106-93-4 2903 30 36 

1,2-dichloroethane ,2 διχλωροαιθάνιο 
θυλενεδιχλωρίδιο) 

1
(αι 203-458-1 107-06-2 2903 15 00 

1,3-dichloropropene (CIS) (1Z)-
rop-1-ene 

,3-διχλωροπροπένιο 

-ένιο] 
1  1,3-dichlorop

1
(CIS)[(1Z)-1,3-
διχλωροπροπ-1

233-195-8 0061-01-5 2903 29 00 

2,4,5-T and its salts and esters α και οι 

και άλλοι κα  
2,4,5-Τ και τα άλατ
εστέρες του 

202-273-3 
229-188-1 93-76-5 

ι άλλοι 2918 90 90 

2-aminobutane 2-αµινοβουτάνιο 237-732-7 1395 4-6 2-8 2921 19 80 

2-naphthylamine and its salts 2-ναφθυλαµίνη (ναφθαλίν-2-
µίνη) και τα άλατα της 

202-080-4 
209-030-0 

91
553-00-4 

α 210-313-6 
και άλλοι 

-59-8 

612-52-2 
και άλλοι 

2921 45 00 

4-aminobiphenyl and its salts 4-αµινοδιφαινύλιο (διφαινύλ-
4-αµίνη) και τα άλατα του 

2921 49 80 
2921 49 90 

202-177-1 
και άλλοι 

92-67-1 
2113-61-3 
και άλλοι 

4-nitrobiphenyl 4-νιτροδιφαινύλιο 202-204-7 92-92-3 2904 20 00 
Acephate  250-241-2 30560-19-1 2930 90 70 
Acifluoren  2916 39 00 256-634-5 50594-66-6 
Aldicarb  2930 90 70 204-123-2 116-06-3 
Aldrin* Αλδρίνη 2903 59 90 206-215-8 309-00-2 
Ametryn  212-634-7 834-12-8 2933 69 80 
Amitraz Αµιτράζη 251-375-4 3  3089-61-1 2925 20 00 
Arsenic compounds  Ενώσεις αρσενικού --- ---  
Asbestos: Actinolite Ακτινόλιθος --- 77536-66-4 2524 00 
Asbestos: Amosite Αµοσίτης --- 12172-73-5 2524 00 
Asbestos: Anthophyllite Ανθοφυλλίτης --- 77536-67-5 2524 00 
Asbestos: Chrysotile Χρυσότίλης --- 12001-29-5 2524 00 
Asbestos: Crocidolite Κροκιδόλιθος, --- 12001-28-4 2524 00 
Asbestos: Tremolite ς τρεµολίτης, --- 77536-68-6 2524 00 Ινώδη
Atrazine Ατραζίνη 217-617-8 1  912-24-9 2933 69 10 
Azinphos-ethyl 220-147-6 2642-71-9 2933 90 95  
Bensultap  --- 17606-31-4 2930 90 70 
Benzene Βενζόλιο 200-753-7 71-43-2 2902 20 

Benzidine, its salts an
benzidine

d 
 derivatives 

 τα άλατα της  
 Βενζιδίνης 

202-199-1 92-87-5 
3  Βενζιδίνη και

Παράγωγα 252-984-8 
και άλλοι 

6341-27-2
και άλλοι 

2921 59 90 

Binapacryl  207-612-9 485-31-4 2916 19 80 

Cadmium and its compounds ι ενώσεις του και άλλοι 
7
και άλλοι 

81 0 
και άλλοι Κάδµιο και ο 231-152-8 440-43-9 07 3206 300
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ΟΝΟΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Αγγλικά Ελληνικά 
Αριθµός 
EINECS 

Αριθµός 
CAS 

Κωδικός 
Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας 

όπου ισχύει (CN Code) 
Calciferol αλσιφερόλη Κ 200-014-9 50-14-6 2936 29 90 
Captafol  219-363-3 2425-06-1 2930 90 70 
Carbon tetrachloride Τετραχλωράνθρακας 200-262-8 56-23-5 2903 14 00 
Cartap  --- 1  5263-53-3 2930 20 00 

Chinomethionat 6-µέθυλο-1,3-διθείο
β)κινοξαλίν-2-όνη 

λο(4,5- 219-455-3 2439 1-2 2934 99 90 -0

Chlordane*  200-349-0 57- -9 2903 59 90 74
Chlordimeform  228-200-5 6164 8-3 2925 20 00 -9
Chlorfenapyr  --- 122453-73-0 2933 99 90 
Chlorfenviphos  207-432-0 470-90-6 2919 00 90 
Chlormephos  246-538-1 24934-91-6 2930 90 70 
Chlorobenzilate  208-110-2 510-15-6 2918 19 80 
Chloroform Χλωροφόρµιο 200-663-8 67- -3 2903 13 00 66
Chlozolinate 8   282-714-4 4332-86-5 2934 99 90 
Cholecalciferol Χολικαλσιφερόλη 200-673-2 67-97-0 2936 29 90 

Cosmetic soaps containing
mercury* 

 πούνια που 
ργυρο 

Καλλυντικά σα
περιέχουν υδρά --- --- 

3401 11 00 
3401 19 00 
3401 20 10 
3401 20 90 
3401 30 00 

Coumafuryl  204-195-5 117-52-2 2932 29 80 

Creosote and Creosote related ρεόζωτο και συναφείς µε 
ς 

6  

6  
9  
6  

1  

substances 
Κ
το κρεόζωτο ουσίε

232-287-5 
263-047-8 
283-484-8 
292-605-3 
266-026-1 
292-602-7 
266-019-3 
232-419-1 
310-191-5 

8001-8-9 
1789-28-4

84650-04-4 
90640-84-9 
55996-91-0
0640-80-5
5996-82-2
8021-39-4 
22384-78-5

2707 91 00 

Crimidine 
Κριµιδίνη (2-χλώρο-6-
µέθυλοπυριµιδιν-4-
υλοδιµεθυλάµινη) 

208-622-6 535-89-7 2933 59 95 

Cyanazine Κυαναζίνη 244-544-9 2  1725-46-2 2933 69 80 
Cyhalothrine Κυαλοθρίνη 268-450-2 68085-85-8 2926 90 95 

DBB (Di-µ-oxo-di-n-
xyborane) 

-
ιτεροϋδροξυβο

-1,2,3,4-
εταν-4-butylstannio-hydro

[(δι-µ-οξο-δι-n
σσβουτυλοκα

ράνιο)2,2-διβουτυλο
διοξακασσιτεροβορ
όλη] 

401-040-5 75113-37-0 2931 00 95 

DDT (Chlofenotane)* DDT (1,1,1-τριχλωρο-2,2-
δις-(χλωροφαινύλ)αιθάνιο) 200-024-3 50- -3 2903 62 00 29

Dicofol containing <78% p,p`-
 

ds 

ριεχόµενο 
 2906 29 00 dicofol or >1g/kg of DDT and

DDT related compoun

Dicofol µε πε
<78% p,p` -dicofol ή >1g/kg 
DDT και σχετικές µε  DDT 
ενώσεις 

204-082-0 115-32-2 

Dieldrin* ∆ιελδρίνη 200-484-5 2910 90 00 60-57-1 
Dinobuton  213-546-1 973-21-7 2920 90 10 
Dinoseb, its acetate and 
dinoseb salts  του 

201-861-7 
και άλλοι 

88-85-7 
και άλλοι 

2908 90 00 
2915 39 90 

Dinoseb και τα άλατα και οι 
εστέρες
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ΟΝΟΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Αγγλικά Ελληνικά 
όπου ισχύει 

Αριθµός 
EINECS 

Αριθµός 
CAS 

Κωδικός 
Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας 

(CN Code) 
Dinoterb  215-813-8 1420-07-1 2908 90 00 

DNOC and its salts (such as 
ammonium salt, potassium salt 
and sodium salt) 

∆ιντρο-ο-κρεσολη (DNOC) 
και τα άλατά της (π.χ. µε 
αµµώνιο, κάλιο και νάτριο) 

208-601-1 
221-037-0 

 
219-007-7 

2980-64-5 
5787-96-2 
231276-7 

2908 90 00 

534-52-1 

Dustable powder formulations 
containing a combination of: 

 
benomyl at above 7 %,  
 
 
carbofuran at or above 10% 
and  
 
thiram at or above 15 % 

Παρασκευάσµατα 

ρωσης 7% 

 
carbofuran 10% ή 
µεγαλύτερη και  
 
thiram 15% ή µεγαλύτερη 

 
 
 
 

241-775-7 
 

216-353-0 
 
 

205-286-2 

 
 
 
 

17804-35-2 
 
 

 
 

137-26-8 

 
 
 
 

2933 90 80 
 
 

2932 90 90 

2930 30 00 

επιπαστικής σκόνης που 
περιέχουν: 
 
benomyl συγκέντ
ή µεγαλύτερη, 

 
1563-66-2 

 
 

Endosulfan  204-079-4 115-29-7 2920 90 85 
Endrin* Ενδρίνη 200-775-7 72-20-8 2910 90 00 
Ethion Ε 209-242-3 563-12-2 2930 90 70 θείο 
Ethylene oxide (oxirane) 200-849-9 75-21-8 2910 10 00 Αιθυλενοξίδιο 
Fenpropathrin 254-485-0 39515-41-8 2926 90 95 Φενπροπαθρίνη 
Fenthion Φενθειόν 200-231-9 55-38-9 2930 90 70 
Fentin acetate  900-95-8 2931 00 95 212-984-0 
Fentin hydroxide  76-87-9 2931 00 95 200-990-6 
Fenvalerate  257-326-3 51630-58-1 2926 90 95 
Ferbam  238-484-2 14484-64-1 2930 20 00 
Fluoroacetamide Φθορoακεταµίδιο 211-363-1 2924 19 00 640-19-7 
Flurenol  207-397-1 467-69-6 2918 19 80 
Furathiocarb  265-974-3 65907-30-4 2932 99 85 
HCH Hexachlorohexane 
(mixed isomers) 

HCH εξαχλωροκυκλοεξάνιο 
(µείγµα ισοµερών) 210-168-9 608-73-1 2903 51 90 

Heptachlor*  200-962-3 76-44-8 2903 59 90 
Hexachlorobenzene* Εξαχλωροβενζόλιο 204-273-9 118-74-1 2903 62 00 
Hexachloroethane Εξαχλωροαιθάνιο 200-666-4 67-72-1 2903 19 90 
Hexazinone Εξαζινόνη 257-074-4 51235-04-2 2933 69 80 
Iminooctadine Ιµινοκταδίνη 236-855-3 13516-27-3 2925 20 00 
Isoxathion Ισοξαθείο 242-624-8 18854-01-8 2934 99 90 
Lindane (γ-HCH) γ-εξαχλωροεξάνιο 200-401-2 58-89-9 2903 51 10 
(α) Maleic Hydrazine and its 
salts other than its choline, 
potassium and sodium salts 

 
 

(b)  Choline, potassium and 
sodium salt of maleic 
hydrazine containing more 
than 1 mg/Kg of free hydrazine 
expressed on the basis of acid 
equivalent 

(α) Μαλεϊκή υδραζίνη και τα 
άλατά της εκτός των 
χολικών, καλλίου και νατρίου 
αλάτων της. 
 
(β) Άλατα χολίνης, καλλίου 
και νατρίου της µαλεϊκής 
υδραζίνης που περιέχουν 
περισσότερο από 1mg/kg 
ελεύθερης υδραζίνης 
εκφραζόµενης σε ισοδύναµο 
οξέως 

204-609-9 
 
 
 
 

257-261-0 
248-972-7 

 
 
 

123-33-1 
 
 
 
 

61167-10-0 
51542-52-0 
28330-26-9 

2933 99 90 
και άλλοι 
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ΟΝΟΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Αγγλικά Ελληνικά 
όπου ισχύει 

Αριθµός 
EINECS 

Αριθµός 
CAS 

Κωδικός 
Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας 

(CN Code) 

Mercury Compounds including 
inorganic mercury compounds, 
alkyl mercury compounds, 
alkyloxyalkyl and aryl mercury 
compounds  

Ενώσεις υδραργύρου, 
περιλαµβανοµένων των 
ανόργανων, αλκυλικών, 
αλκοξυαλκυλικών και 
αρυλικών ενώσεων 
υδραργύρου   

244-654-7 
και άλλοι 

10112-91-1 
21908-53-2 
και άλλοι 

2827 39 80 
2825 90 50 
και άλλοι 

233-307-5 

Methamidophos (soluble liquid 
formulations of the substance 
that exceed 600g active 
ingredient/L) 

Methamidophos (ευδιάλυτα 
υγρά παρασκευάσµατα της 
ουσίας µε περισσότερα από 
600g δραστικού 
συστατικού/L) 

233-606-0 10265-92-6 3808 10 40 

Methidathion Μεθιδαθείο 213-449-4 950-37-8 2934 99 90 
Methyl-parathion Μεθυλοπαραθείο 206-050-1 298-00-0 3808 10 40 
Metoxuron  19937-59-8 2924 21 90 243-433-2 
Mirex*  219-196-6 2385-85-5 2903 59 90 

Monocrotophos  230-042-7 6923-22-4 3808 10 40 – 3808 
90 90 

Monolinuron  217-129-5 1746-81-2 2928 00 90 

Monomethyl-dibromo-diphenyl 
methane; Trade name: DBBT 

µονο-µεθυλο-διβρωµο-       
διφαινυλοµεθάνιο  
Εµπορική ονοµασία: DBBT 

2903 69 90 401-210-1 99688-47-8 

Monomethyl-Dichloro-Diphenyl 
methane; Trade name: Ugilec 
121 or Ugilec 21 

µονο-µεθυλο-
διχλωροδιφαινυλοµεθάνιο  
Εµπορική ονοµασία: Ugilec 
121 

400-140-6  2903 69 90 

Monomethyl-
odiphenyl methane; 

Trade name: Ugilec 141 

µονο-µεθυλο-
τετραχλωροδιφαινυλο-
µεθάνιο  

 
278-404-3 76253-60-6 2903 69 90 Tetrachlor

Εµπορική ονοµασία: Ugilec
141 

Monuron  205-766-1 150-68-5 2924 21 90 
Nitrofen 217-406-0 1836-75-5 2909 30 90  

Nonylphenol ethoxylates Αιθοξυλιωµένες 
εννεϋλοφαινόλες  

9016-45-9 
26027-38-3 
68412-54-4 
37205-87-1 
127087-87-0 
και άλλοι 

3402 13 00 (C2H4O)nC15H24O 
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ΟΝΟΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Αγγλικά Ελληνικά 
όπου ισχύει 

Αριθµός 
EINECS 

Αριθµός 
CAS 

Κωδικός 
Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας 

(CN Code) 

Nonylphenols C6H4(OH)C9H19 Εννεϋλοφαινόλες 

 
 
 

284-325-5 
 
 
 

 
 
 

291-844-0 
 
 
 
 
 

203-199-4 
και άλλοι 

25154-52-3 

φαινόλη) 
 

84852-15-3 
(4-εννεϋλο-
φαινόλη 

διακλαδισµέ-
ν ) 

(ισοεννεϋλο-
φαινόλη) 

481-04-
(εννεϋλο-
φαινόλη 

διακλαδισµέ-
νης αλυσίδας) 

 
104-40-5 

(p-εννεϋλο-
φαινόλη και 

άλλοι 

246-672-0 
(εννεϋλο-

 
 

ης αλυσίδας
 

234-284-4 11066-49-2 

2907 13 00 

 
90 2 

Octa omodiphenyl ether µοδιφαινυλικός 
αιθέρας 251-087-9 32536-52-0 2909 30 38 Οκτωβρωbr

Omethoate  214-197-8 1113-02-6 2930 90 70 
Parathion Παραθείο 200-271-7 56-38-2 2920 10 00 
Pebulate  214-215-4 1114-71-2 2930 20 00 

Pentabromodiphenyl eter Πενταβρωµοδιφαινυλικός 
αιθέρας 251-084-2 32534-81-9 2909 30 31 

Pentachlorophenol, its salts 
and esters 

Πενταχλωροφαινόλη και τα  
άλατα και οι εστέρες της 

201-778-6  
και άλλοι 

87-86-5 
 και άλλοι 

2908 10 00 
και άλλοι 

Permethrin  258-067-9 52645-53-1 2916 20 00 

Phosphamidon 
(soluble liquid formulations of 
the substance that exceed 
1000 g active ingredient /L). 

Phosphamidon (ευδιάλυτα 
υγρά σκευάσµατα της 
ουσίας που περιέχουν άνω 
των 1000 g δραστικού 
συστατικού /L) 

236-116-5 

13171-21-6 
[µείγµα, 
(Ε)&(Ζ) 

ισοµερών] 
23783-98-4 

[(Ζ) ισοµερές] 
297-99-4 

[(Ε) ισοµερές] 

2924 19 00 

Polybrominated 
biphenyls(PBBs) 

Πολυβρωµιωµένα 
διφαινύλια 

237-137-2 
252-994-2 
248-696-7 

13654-09-6 
36355-01-8 
27858-07-7 
και άλλοι 

2903 69 90 
και άλλοι 

Polychlorinated biphenyls 
(PCB)* Πολυχλωριωµένα διφαινύλια 215-648-1 1336-36-3 2903 69 90 

Polychlorinated terphenyls 
(PCT) 

Πολυχλωριωµένα 
τετραφαινύλια 262-968-2 61788-33-8 2903 69 90 

Propham  204-542-0 122-42-9 2924 29 95 
Pyrazophos  236-656-1 13457-18-6 2933 59 95 
Quintozene   201-435-0 82-68-8 2904 90 85 

 - 57 - 



ΟΝΟΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Αγγλικά Ελληνικά 
όπου ισχύ ι 

Αριθµός 
EINECS 

Αριθ ός 
CAS 

Κωδικός 
Συνδυασµένη
Ονοµατολογία

(CN Code) ε

µ ς 
ς 

Scilliroside  208-077-4 507-60-8 2938 90 90 
Simazine Σιµαζίνη 204-535-2 122-34-9 2933 69 10 
Strychnine Στρυχνίνη 200-319-7 57-24-9 2939 99 00 
Technazene  204-178-2 117-18-0 2904 90 85 
Terb 13071-79-9 2930 90 70 ufos  235-963-8 
Tetraethyl lead Τετρααιθυλικός µόλυβδος 201-075-4 78-00-2 2931 00 95 
Tetramethyl lead Τετραµεθυλικός µόλυβδος 200-897-0 75-74-1 2931 00 95 
Thallium sulphate Θειικό θάλλιο 231-201-3 7446-18-6 2833 29 90 
Thiocyclam Θειοκυκλάµη 250-859-2 31895-22-4 2934 99 90 
Toxaphen (caphechlor)* Τοξαφαίνιο 232-283-3 8001-35-2 3808 10 20 
Triazophos  245-986-5 24017-47-8 2933 99 90 
Tridemorph  246-347-3 24602-86-6 2934 99 90 

Triorganostannic compounds Τριοργανοκασσιτερικές 
ενώσεις 

200-268-0 
και άλλοι 

56-35-9 
και άλλοι 

2931 00 95 
και άλλοι 

Tris (2,3-dibromopropyl) 
phosphate 

Τρις-(2,3-διβρωµοπροπυλο 
φωσφορικός εστέρας) 204-799-9 126-72-7 2919 00 90 

Tris-aziridinyl-phosphinoxide 
Οξείδιο της τρι(αζιριδιν-1-
υλο) φωσφίνης (1, 1΄, 1″-
φωσφορυλο-τριαζιριδίνη) 

208-892-5 545-55-1 2933 90 90 

Vamidothion Βαµιδοθείο 218-894-8 2275-23-2 2930 90 70 
Zineb  235-180-1 12122-67-7 3824 90 70 

 
 
 

Πίνακας 4.3:    Αντικείµενα και παρασκευάσµατα των οποίων η εισαγωγή/εξαγωγή 
απαγορεύεται 

 

 
 
 

Περιγραφή Κωδικός 
Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας 

(CN code) 
Τεχνουργήµατα από το συνδυασµό τσιµέντου-αµιάντου, κυτταρίνης-τσιµέντου ή παρόµοια 
που περιέχουν αµίαντο. 

68.11.40 

Αµίαντος επεξεργασµένος, σε ίνες. Μείγµατα µε βάση τον αµίαντο ή µε βάση τον αµίαντο 
και το ανθρακικό µαγνήσιο. Τεχνουργήµατα από αυτά τα µείγµατα ή από αµίαντο (π.χ. 
νήµατα, υφάσµατα, ενδύµατα, καλύµµατα κεφαλής, υποδήµατα, συναρµογές), έστω και 
ενισχυµένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6811 ή 6813. 

68.12 

Παρεµβύσµατα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεµάχια, δίσκοι, παράκυκλοι, 
πλακίδια), µη συναρµολογηµένα, για φρένα, συµπλέκτες (αµπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα 
τριβής, µε βάση τον αµίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασµένα µε 
υφαντικές ή άλλες ύλες που περιέχουν αµίαντο. 

68.13.20 

Αντικραδασµικά παρασκευάσµατα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά 
εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά 
κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασµένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία 
περιλαµβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιµοποιούνται για τους ίδιους 
σκοπούς µε τα ορυκτά λάδια µε βάση ενώσεις του µολύβδου. 

38.11.11 
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Επιπλέον των πιο π ω απαγορεύσεων, υφίστανται οι περιορισµοί στις εξαγω
των χηµικών ουσιώ και προϊόντων που περιλαµβάνονται στον Ευρωπ

/ΕΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται, περ

άν γές 
ν αϊκό 

µό 1334/2000 ί κοινοτικού 
υστήµατος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, καθώς 

ε ης  
ν εν 

λόγω π αι το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, το 
ποίο εξετάζει και εκδίδει τις σχετικές άδειες εξαγωγής. 

Κανονισ
σ
πίσ και των ειδών που περιλαµβάνονται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού
Εξοπλισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή τω

εριορισµών είν
ο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρµοδιότητ  Υπουργείων στα Θέµατα 
χε σης µικ  προϊόντων 

 
 
5.1 Αρµοδιότη ων ουρ ων σ  ∆ια ση µικώ

Προϊόντων

ς 5.1: Αρµοδιότητες των Υπουργείων στη διαχείριση χηµικών 
προϊόντων 

 
ρεσία 

Ει
σα

γω
γή

 
/Ε
ξα
γω

γή

Π
αρ

αγ
ω
γή

 

Α
π
οθ
ήκ

ευ
ση

 

Μ
ετ
αφ

ορ
ά 

∆
ιά
θε
ση

 
σ

 α
ά 

Χρ
ήσ

η 

Α
π
όρ

ρι
ψ
η 

Α
να

λύ
σε
ις

 

ες
 χη

γεί

δια

τες τ

ίρι

 Υπ

ών

τη χείρι  Χη ν 
 

 
Πίνακα

Υπουργείο
/Υπη

 

τη
ν

γο
ρ

 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΥΕΚΑ 
Τµήµα 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Χ Χ Χ  Χ Χ   

ΥΥ  
µείο        X Γενικό Χη

ΥΓΦΠΠ
Τµήµα Γεωργία

 
ς  X X X  X Χ  Χ 

ΥΓΦΠΠ 
Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος 

 X X    X  

ΥΣΕ 
Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών 

   X     

ΥΟ 
Τµήµα Τελωνείων Χ        

 ΠΕΤΡΟΧΗ ΙΚΑ ΠΡ ΟΝΤΑΜ ΟΪ  
ΥΕΚΑ 
Τµήµα 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Χ Χ Χ  Χ Χ   

ΥΥ 
Γενικό Χηµείο X        

ΥΓΦΠΠ 
Υπηρεσία 

τος 
 X X    X  

Περιβάλλον
ΥΕΒΤ 
Υπηρεσία 
Ενέργειας 

X X X  X    

ΥΣΕ 
Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών 

   X     

ΥΟ 
Τµήµα Τελωνείων Χ        
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Υπο
/Υπ

 

∆
ιά
θε
ση

Α
να

λύ
σε
ις

υργείο 
ηρεσία 

Ει
σα

γω
γή

 
Εξ
αγ

ω
γή

 

Π
αρ

αγ
ω
γή

 

Α
π
οθ
ήκ

ευ
ση

φ
ορ

ά  
 α
γο

ρά
 

 ρι
ψ
η  

/ Μ
ετ
α

στ
ην

Χρ
ήσ

η

Α
π
όρ

 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ Χ ΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
ΥΕΚΑ 
Τµήµα 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

X  X X  X Χ  

ΥΥ 
Γενικό Χηµείο       X  

ΥΓΦΠΠ 
Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος 

  X X    X 

ΥΣΕ 
Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών 

    X    

ΥΟ 
Τµήµα Τελωνείων Χ        

 Ο ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝ
ΥΕΚΑ 
Τµήµα 
Επιθεώρησης 
Εργασίας 

X  X X  X Χ  

ΥΥ 
Γενικό Χηµείο   X       

ΥΥ 
Φαρµακευτικές 
Υπηρεσίες   

(καλλυντικά) 
X   Χ 

 
Χ 
  

ΥΥ 
Υγειονοµικές 
Υπηρεσίες 
(απορρυπαντικά) 

X  X      Χ Χ 

ΥΓΦΠΠ 
Τµήµα Γεωργίας 
(λιπάσµατα) 

  Χ Χ 
      

ΥΓΦΠΠ 
Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος 

       X 

ΥΕΒΤ 
Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού και 
Προστασίας 
Καταναλωτών 

      Χ  

ΥΣΕ 
Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών 

   X     

ΥΟ 
Τµήµα Τελωνείων Χ        
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διότητες τ  και 

Υπηρεσιών στη
 
Πίνακας 5.2: Αρµοδιότητε ιών  
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

5.2 Αρµο ων κυριότερων Κυβερνητικών Τµηµάτων
 ∆ιαχείριση Χηµικών Προϊόντων 

ς των Κυβερνητικών Τµηµάτων και Υπηρεσ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Τµήµα Επιθεώρησης 
Εργασίας 

Έλεγχος της καταχώρησης, της αξιολόγησης, της αδειοδότηση
των περιορισµών των χηµικών προϊόντων σύµφωνα µε τον 
Ευρωπαϊκό Κ

ς και 

ανονισµό REACH.   

 και 

ι στο 

ικής. 

 σε 

 

 της αγοράς για εντοπισµό προϊόντων για τα οποία 

ηµική 

Ρύθµιση εισαγωγής, εξαγωγής, παραγωγής, χρήσης, 
αποθήκευσης, χειρισµού επικίνδυνων ουσιών. 
Περιορισµός/απαγόρευση/απόσυρση από την αγορά ουσιών
παρασκευασµάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας. 

ι Ταξινόµηση, συσκευασία και σήµανση επικίνδυνων ουσιών κα
παρασκευασµάτων. 
Υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών που δεν περιλαµβάνοντα
Ευρετήριο EINECS ή ELINCS. 
Νοµοθετικό Πλαίσιο για την εφαρµογή των Κανόνων της Ορθής 
Εργαστηριακής Πρακτ
Περιορισµοί και απαγορεύσεις στη χρήση αµιάντου. 
Έλεγχος της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης.  Χορήγηση άδειας 
εκποµπής αερίων αποβλήτων. 
Προστασία και περιορισµοί στην έκθεση των εργαζοµένων
Χηµικούς Παράγοντες. 
Αρµόδια αρχή για τις Συµβάσεις PIC, POPs, ∆ιαµεθοριακής 
Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας και για ∆ιασυνοριακές Επιπτώσεις
Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων.  
Επιτήρηση
ισχύουν περιορισµοί / απαγορεύσεις στην κυκλοφορία. 
Εστιακός πόλος για το ∆ιακυβερνητικό Φόρουµ για τη Χ
Ασφάλεια (IFCS) και για τη Στρατηγική Προσέγγιση στη ∆ιεθνή 
∆ιαχείριση Χηµικών Προϊόντων (SAICM). 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος Παροχή άδειας απόρριψης αποβλήτων. 

ιότητες. 
Όρια για προστασία του εδάφους και των νερών από συγκεκριµένες 

ήλωσης, σήµανσης, χρήσης και µεταφοράς PCBs. 
Υποχρεώσεις δήλωσης, σήµανσης και συλλογής µπαταριών και 
συσσωρευτών.   

 βαρέα 

 καταστρέφουν τη 
στοιβάδα του όζοντος (ODS) και παρασκευασµάτων που τα 
περιέχουν.   
Βαρέα µέταλλα σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό. 
Αρµόδια αρχή για τη Σύµβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της 
διασυνοριακής ρύπανσης επικίνδυνων αποβλήτων. 

Έλεγχος απόρριψης αποβλήτων από αλιευτικές δραστηρ

επικίνδυνες ουσίες και καθορισµός µεθόδων αναλύσεων και 
δειγµατοληψίας.  
Έλεγχος και διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων. 
Υποχρεώσεις δ

Όρια για την περιεκτικότητα µπαταριών και συσσωρευτών σε
µέταλλα. 
Απαγορεύσεις στη διάθεση και χρήση ουσιών που
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ 
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. 

ιάθεσης των βιοκτόνων στην αγορά και καθορισµός 
 ουσιών που µπορεί να περιέχουν.     

 στην αγορά Λιπασµάτων. 

Έλεγχος της δ
των δραστικών
Έλεγχος της πώλησης και διάθεσης

Υπηρεσ  Μεταλλείων Έλεγχος της εισαγωγής, αποθήκευσία ης, πώλησης και χρήσης 
εκρηκτικών.  

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

προϊόντων. 
Γενικό Χηµείο του Κράτους Προεδρεύει της Τεχνικής Επιτροπής για χηµικές ουσίες στις 

περιπτώσεις που απαιτείται εκτίµηση του κινδύνου συγκεκριµένης 
ουσίας ή κατάταξη της ουσίας σύµφωνα µε την εκτίµηση κινδύνου.  

Υγειονοµικές Υπηρεσίες Έλεγχος της κυκλοφορίας στην αγορά και της σήµανσης των 
απορρυπαντικών προϊόντων και έλεγχο
απορρυπαντικών από τρίτες χώρες. 

ς των εισαγόµενων 

ικής Ανίχνευση υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων σε τρόφιµα φυτ
προέλευσης. 

Υπουργε ρισµού ίο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Του
Υπηρεσία Εµπορίου Έλεγχος εξαγωγών των ειδών που περιλαµβάνονται στον 

ο  Κ ι
Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1334/2000/ΕΚ, καθώς επίσης και των ειδών 
που περιλαµβάν νται στον Κοινό ατάλογο Στρατ ωτικού 
Εξοπλισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

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

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

Έλεγχος των επιβλαβών προστατευτικών συστηµάτων 
Εµ

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 
Υπουρ ο Εξωτερικών  Έλεγχος των εισαγωγών και εξαγωγών χηµικών ουσγεί ιών οι οποίες 

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

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ 

Οργανισµός Σήµανσης 
ω

Πιστοποίηση της ποιότητας των αντικειµένων από πολύτιµα 
. Πολυτίµ ν Μετάλλων µέταλλα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά
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ΚΕΦ ΛΑΙΟ 6: Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί (ΒιοµηχΑ ανία, 

Βιοµηχανικοί Σύνδεσµοι 

REE P PACKAGING CO και YIANNOPLAST LTD. 

 µάτων, Βερνικιών και Συγκολλητικών 
Ουσιών Κύπρου (CAPVAM) 

 Σύνδεσµος CAPVAM είναι µέλος του ΚΕΒΕ και σ’ αυτόν εκπροσωπούνται οι εννέα 

O

.1.3 Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Αεροζόλ, Απορρυπαντικών και Καλλυντικών 

 Σύνδεσµος CY.PHAR.MA είναι µέλος του ΚΕΒΕ και εκπροσωπεί τις πέντε 
προ (AEGIS LTD, LINDE 

ADJIKYRIAKOS GAS LTD, MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD, 

IA ENTERPRICES LTD, AUTOFINISHES LTD, D.A.K. RADIO-REFINISH 
YSTEMS LTD, ΝΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤ∆, ΝΙΚΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΩΣ, O.G. 

Ερευνητικά Ιδρύµατα και Οργανισµοί 
∆ηµοσίου Συµφέροντος) 

 
 
6.1 
 
6.1.1 Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Πλαστικών Κύπρου  
 
Ο Σύνδεσµος είναι µέλος του Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
(ΚΕΒΕ) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Πλαστικών (EuPC).  Εκπροσωπεί τις 
ακόλουθες εταιρείες: Α. PAPADOPOULOS & SONS LTD, AMBROSIA OILS (1976) 
LTD, CHRISTOFOROU BROS PLASTICS LTD, ELYSΕE IRRIGATION LTD, HI 
TECH DRIP CO LTD, KOSMOPLAST LTD, LORDOS UNITED PLASTICS LTD, 
PETA (DECORATING TOOLS) LTD, STAR POLYBAG LTD, TECHNOPLASTICS 
LTD, TH
 
6.1.2 Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Χρω

 
Ο
µεγαλύτερες Κυπριακές βιοµηχανίες παραγωγής χρωµάτων, βερνικιών και 
συγκολλητικών ουσιών (CHEMOPEL LTD, DOMOCHEMICA C  LTD, FELNIC 
COATINGS LTD, PELETICO LTD, SADOLIN PAINTS LTD, TSIRCON LTD, UNICOL 
CHEMICALS LTD, VIOCHROM LTD και VIOSTIC LTD). 
 
6

Κύπρου 
 
Ο Σύνδεσµος είναι µέλος του ΚΕΒΕ και εκπροσωπεί χηµικές βιοµηχανίες παραγωγής 
απορρυπαντικών, καθαριστικών και αεροζόλ (LEVER P.M.T. LTD).  
 
6.1.4 Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Βιοµηχανιών (CY.PHAR.MA)  
 
Ο
µεγαλύτερες βιοµηχανίες παραγωγής φαρµάκων στην Κύ
H
REMEDICA LTD και VOGEN LABΟRATORIES LTD).  
 
6.1.5 Σύνδεσµος Αντιπροσώπων Χρωµάτων Αυτοκινήτων 
 
Στο Σύνδεσµο εκπροσωπούνται οκτώ εταιρείες εισαγωγής χρωµάτων αυτοκινήτων 
(ASTRANT
S
CHAKARIAN LTD, P.C.PHILIPPIDES & SONS LTD  και Π.Κ. ΟΡΕΙΝΟΣ ΛΤ∆).  Ο 
Σύνδεσµος είναι µέλος της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ).   
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6.1.6 Φαρµακευτικές και Χηµικές Βιοµηχανίες Κύπρου (ΦΑΡΧΗΜ) 
 
Ο Σύνδεσµος ΦΑΡΧΗΜ εκπροσωπεί τέσσερεις µεγάλες βιοµηχανίες παραγωγής 

L SYNTO LTD, την MEDOCHEMIE LTD 
αι την VITATRACE NUTRITION LTD καθώς και µια βιοµηχανία παραγωγής 

εσµος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
 

 

ι Βιολογίας.  Στα Τµήµατα αυτά διεξάγεται εργαστηριακό έργο 
διδασκαλίας και έρευνας, άµεσα σχετιζόµενο µε τη διαχείριση επικίνδυνων χηµικών 

Στo Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (www.cut.org.cy), το οποίο άρχισε να 
ι 

ιαχείρισης Περιβάλλοντος και (β) Τεχνολογικών Εφαρµογών, στις οποίες 

 

ω ερευνητικών προγραµµάτων, να παρέχει περίθαλψη σε 
σθενείς και να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράµµατα σε νευρολογικά και γενετικά 

υ ά   ο
µια του εξωτερικού.  

φαρµάκων, την BIOGENA LTD, την CODA
κ
φυτοφαρµάκων, την PREMIER SHUKUROGLOU LTD.  Ο Σύνδεσµος είναι µέλος της 
ΟΕΒ. 
 
6.1.7 Σύνδ

Ο Σύνδεσµος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων µέλος του ΚΕΒΕ και εκπροσωπεί τις 
οκτώ µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εµπορίας φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην Κύπρο (COSTAS CHRISTODOULOU & Co LTD, E. H. ALEURAS & 
SONS AGRICILTURAL HOUSE LTD, LAMBROU & ZORLAKKIS LTD, LANCES 
LINK (CYPRUS) LTD, P.G. MAVRIKIOS AGROCHIMICA LTD, PREMIER 
SHUKUROGLOU LTD,  SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD, VETAGRICA 
LTD).    
 
6.2 Ερευνητικά Ινστιτούτα  
 
6.2.1 Πανεπιστήµιο Κύπρου 

Στο Πανεπιστήµιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy) λειτουργεί η Σχολή Θετικών και 
Εφαρµοσµένων Επιστηµών, που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και τα Τµήµατα 
Φυσικής, Χηµείας, κα

ουσιών.   
 
6.2.2   Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου 
 

λειτουργεί το 2004, θα λειτουργήσουν οι Σχολές (α) Γεωτεχνικών Επιστηµών κα
∆
αναµένεται να διεξαχθεί διδακτικό και ερευνητικό έργο σχετιζόµενο µε τη διαχείριση 
χηµικών ουσιών.    
 
6.2.3 Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 
 
Το Ινστιτούτο (www.cing.ac.cy) είναι δικοινοτικό, µη κερδοσκοπικό ίδρυµα µε 
προσωπικό που ειδικεύεται σε θέµατα νευρολογίας, µοριακής βιολογίας και γενετικής. 
Βασικός στόχος είναι να απαλύνει τον πόνο των ασθενών και των οικογενειών τους, 
να µελετήσει ασθένειες µέσ
α
θέµατα. 
 
Το Ινστιτούτο προσφέρει εξειδικευµένες υπηρεσίες και διεξάγει έρευνα στους τοµείς 
της νευρολογίας, γενετικής, δικανικού DNA, µοριακής βιολογίας, ιστοπαθολογίας και 
ιολογίας. Σ νεργ ζεται µε την Κυπριακή Κυβέρνηση, ιδιώτες ιατρούς και επιστήµ νες, 
το Πανεπιστήµιο Κύπρου και µε άλλα ινστιτούτα και πανεπιστή
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Στο π ίσιο αυτών των συνεργασιών εκπονούνται στο Ινστιτούτο και διδακτο
εργα ς. 

λα ρικές 
σίε

Ιν ri.

 και ψυκτικούς θαλάµους, τράπεζα φυτικού γενετικού υλικού 
 διατηρούνται οι 
πάρχουν επίσης, 

ιραµ οί σ εια τα ε ριδο
γ κ

σε µ
Economics

Το Ινσ
µε τη άλλους
ICR A
πλ ι

6.2.5 
 
Η Σχο
∆ηµοκ
τεχνολ
πρ λ
πρ ο
µονάδ
(www
Κυπρι
στεγάζ
 
Ο σ
Κυπρί
ανα ώ το
προσελκύει
Ανατο
εκπαιδ
 

 
 6.2.4 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών  
 
Το στιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) (www.a gov.cy) διεξάγει εφαρµοσµένη και 
θεωρητική έρευνα που αποβλέπει στην ορθολογική αύξηση της γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής και στην αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων 
προϊόντων. 

Κατευθύνσεις προς τις οποίες στρέφεται η έρευνα στο Ινστιτούτο είναι: ∆ενδροκοµία - 
Αµπελουργία, Βελτίωση Φυτών, Λαχανοκοµία - Ανθοκοµία, Φυτοπροστασία, 
Εδαφολογία - Χρήση Νερού και Περιβάλλον, Ζωική Παραγωγή και Στατιστική και 
Αγροτική Οικονοµία. Το ΙΓΕ διαθέτει χηµείο, βιβλιοθήκη, ειδικά εξοπλισµένα 
ργαστήρια, θερµοκήπιαε
και βοτανολόγιο. Στην πειραµατική έπαυλη του ΙΓΕ στην Αθαλάσσα
ονάδες των ζώων και διεξάγεται η εργασία στη βελτίωση φυτών. Υµ
πε ατικοί σταθµ την Αχέλ και το Ζύγι για σπε ειδή, τα υποτροπικά 
φυτά και τα λαχανικά, στο Σαϊττά ια τα φυλλοβόλα δέντρα αι την Ξυλοτύµπου και 
Πόλη Χρυσοχούς για τα δηµητριακά. Επίσης, διεξάγονται πειράµατα σε αγρούς 
παραγωγών σε διάφορες περιοχές.  

Οι ερευνητικές εργασίες δηµοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή 
ια από τις σειρές του ΙΓΕ (Technical Bulletin, Miscellaneous Reports, Agricultural 

 Report).  

τιτούτο συνεργάζεται µε οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών που ασχολούνται 
γεωργία (FAΟ, ΙΑΕΑ), µε  διεθνείς οργανισµούς (IPGRI, ICARDA, 

 IS T), την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε ερευνητικά ιδρύµατα άλλων χωρών στο 
αίσ ο διµερών συµφωνιών. 

∆ιεθνές Ινστιτούτο Χάρβαρντ για το Περιβάλλον και τη ∆ηµόσια Υγεία  

λή του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ για τη ∆ηµόσια Υγεία και η Κυπριακή 
ρατία έχουν προχωρήσει σε µια διεθνή ερευνητική, εκπαιδευτική και 
ογική πρωτοβουλία για την αντιµετώπιση καίριων περιβαλλοντικών 

ρ σοβ ηµάτων στην Κύπ ο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.  Από την 
ωτ βουλία αυτή έχουν δηµιουργηθεί δύο νέες ερευνητικές και εκπαιδευτικές 

ες, το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Χάρβαρντ για το Περιβάλλον και τη ∆ηµόσια Υγεία 
.hsph.harvard.edu/cyprus), το οποίο στεγάζεται στη Λευκωσία και το 
ακό Πρόγραµµα της Σχολής Χάρβαρντ για τη ∆ηµόσια Υγεία, το οποίο 
εται στη Βοστώνη.  

κοπός του Ινστιτούτου είναι η ενίσχυση της εξειδίκευσης και των ικανοτήτων των 
ων ερευνητών στην αντιµετώπιση των παρόντων και µελλοντικών κοινωνικών 
ν της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής.  Επιπρόσθγκ ετα,  Ινστιτούτο 

 στην Κύπρο επιστήµονες από τον χώρο της Ευρώπης, της Μέσης 
λής και των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής για ερευνητικούς και 
ευτικούς σκοπούς και για να παρευρεθούν σε συνέδρια.   
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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 (www.cyprusconsumers.org.cy) 
δραστηριοποιείται κυρίως µέσω της καταγραφής παραπόνων 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 

άτων

υ θα 

ποιότητα ζωής των 

ν των ειδών. 
Ν ι να δηµοσιεύει πληροφορίες πάνω σε όλα γενικά τα 
θ νται στις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού και 

σ ς

τας σε Κυπριακά ή/και διεθνή 
καίο και επιβεβληµένο, για τη 

δικαίωση των καταναλωτών και τη διασφάλιση των δικαίων και δικαιωµάτων 
τους.   

Εργασίας στα θέµατα µηχανηµ  και χηµικών ουσιών και παρέχει ενηµέρωση στα 
µέλη του για τους κινδύνους που εµπερικλείουν προϊόντα που διατίθενται στο ευρύ 
καταναλωτικό κοινό.   
 
6.3.2    Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής  
 
Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας ζωής 
(www.consumersunion.org.cy) είναι ανεξάρτητος, µη κυβερνητικός και µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός κατά το πρότυπο αντίστοιχων Οργανισµών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι κυριότεροι στόχοι της Ένωσης είναι: 

• Να προσφέρει προστασία και υποστήριξη στους Κύπριους καταναλωτές και 
να προωθήσει τα δικαιώµατά τους. 

• Να διεκδικήσει µε όλα τα νόµιµα µέσα την προώθηση των µέτρων πο
επιφέρουν την άµεση και υποχρεωτική εγκαθίδρυση του Κοινοτικού 
Κεκτηµένου σε ότι αφορά την αποτελεσµατική προστασία των Κυπρίων 
καταναλωτών. 

• Να διεξάγει µελέτες και έρευνες σε θέµατα που επηρεάζουν την υγεία, την 
ασφάλεια, τα οικονοµικά συµφέροντα και την 
καταναλωτών. 

• Να επιδιώκει την ανάπτυξη και καλλιέργεια στην Κυπριακή κοινωνία µιας 
υγιούς καταναλωτικής συνείδησης, νοοτροπίας και κουλτούρας και να προάγει, 
να βελτιώνει και να αναπτύσσει στους καταναλωτές τις γνώσεις και την 
ικανότητα αυτοπροστασίας σ’ ότι αφορά την εξασφάλιση και κατανάλωση 
υλικών αγαθών και υπηρεσιών όλω

• α συγκεντρώνει κα
έµατα που αναφέρο
ειδικότερα την τιµή πώληση , την ποσότητα, την ποιότητα, την ωφελιµότητα, 
ή/και επικινδυνότητα, όπως και τεχνικές για τη σωστή διασφάλιση, όπως είναι 
η αγορά, η ενοικιαγορά, η ενοικίαση και η χρήση εµπορευµάτων, αγαθών και 
υπηρεσιών κάθε µορφής και περιγραφής. 

• Να συνεργάζεται µε πνεύµα αµοιβαιότητας και αλληλοβοήθειας µε άλλους 
οργανισµούς και να τους ενισχύει χρησιµοποιώντας όλα τα νόµιµα µέσα που 
έχει στη διάθεσή της για την επίτευξη παρόµοιων σκοπών. 

• Να λαµβάνει νοµικά µέτρα προσφεύγον
δικαστήρια, όπου και όποτε θεωρεί αναγ
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Στην τοσελίδα της Ένωσης υπάρχει ειδικό έντυπο για συµπλήρω
κατα ωτές για υποβολή επώνυµων παραπόνων. 

ισ ση από τους 
ναλ

ανώσεων Κύπρου 

ιεί τις ενέργειες της στο ευρύ κοινό µέσω του τύπου, διοργανώνει εκθέσεις, 

 Ένωσης και του Συµβουλίου 
τη δηµιουργία δικτύων 

α , τη διάσωση και 

 Green Peace, την Ευρωπαϊκή 

ί

 Ασπίδα» 
ww µατος της 

µερωτικού 
υ ε .  Πέραν 
ύτο  επιστολές ή παρεµβάσεις στους αρµόδιους φορείς επισηµαίνει 

,  ριψης ίνδυνων 

 
6.3.3 Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργ
 
Η Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου 
(www.oikologiafeeo.org) ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί δίκτυο 16 Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που ενεργοποιούνται  στους τοµείς του 
περιβάλλοντος 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. 
 
Η Οµοσπονδία αποτελεί τον αναγνωρισµένο από την πολιτεία φορέα, ο οποίος 
συµµετέχει σε συναφή µε τις δραστηριότητές της συµβούλια, επιτροπές και σώµατα, 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Η Οµοσπονδία λαµβάνει από τους πολίτες 
παράπονα ή κάνει από µόνη της παρεµβάσεις. Συµµετέχει ενεργά σε 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, µεταξύ των οποίων και στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Επιπτώσεων για το 
Περιβάλλον και στην Τεχνική Επιτροπή για την προστασία του περιβάλλοντος.  
νωστοποΓ
συµπόσια και διαλέξεις πάνω σε περιβαλλοντικά και πολιτισµικά ζητήµατα, µεταξύ 
των οποίων περιλαµβάνεται και η ορθή διαχείριση των χηµικών προϊόντων. 
 
Συµµετέχει σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράµµατα για την προώθηση των 
θέσεων της και την ενηµέρωση του πολίτη στα θέµατα µε τα οποία ασχολείται.  
 
υµµετέχει επίσης σε προγράµµατα της ΕυρωπαϊκήςΣ

της Ευρώπης για το περιβάλλον, όπως εκείνα για 
οδηλ τοδρόµων, την προώθηση συστηµάτων ανακύκλωσηςπ

προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
 
Είναι µέλος διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών περιβάλλοντος, όπως της 
∆ιεθνούς Ένωσης για τη ∆ιατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) και 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου για το Περιβάλλον (EEB),  ευρίσκεται σε επικοινωνία µε το 
ιεθνές Ταµείο για την Φύση (WWF), την οργάνωση∆

Οµοσπονδία Πράσινων Κοµµάτων, κ.ά.   
 
6.3.4 Πράσινη Ασπ δα 
 
Το ανεξάρτητο περιβαλλοντικό κίνηµα πληροφόρησης «Πράσινη 
(w .prasini-aspida.org) ασχολείται ενεργά µε την ανάδειξη του προβλή
επικινδυνότητας των χηµικών ουσιών.  Μέσω του οµώνυµου µηνιαίου ενη
το ντύπου δηµοσιεύει πληθώρα κειµένων για ενηµέρωση του κοινού

υ µε συχνέςτο
περιπτώσεις αλόγιστης χρήσης διάθεσης και απόρ επικ χηµικών 
προϊόντων.  Ειδικότερα για τις επικίνδυνες ουσίες έχει εκδώσει ενηµερωτικά 
φυλλάδια τα οποία διανεµήθηκαν στο ευρύ κοινό. 
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6.4 Επιστηµονικοί Φορείς και Οργανισµοί ∆ηµοσίου 

 όσο και του κοινού µέσα από τη διοργάνωση 

ε πρωτοβουλίες που 
 Συµβούλιο και από οµάδες ειδικών 

 µέλη.  Η ΠΕΕΧ 
πλ συµµετέχοντας 
µβ

Εγγρ λλυντικών, εκπροσωπείται σε συνεδρίες της 
 επαγγελµατικές 

µ  σε σχέση µε τις χηµικές 
υσίες είναι άµεση αφού είναι πλήρες µέλος των κυριότερων Ευρωπαϊκών ενώσεων 

.4.2 Σύνδεσµος Εργαστηρίων Κύπρου (Cyprus Lab) 

ασίας. 
 Η προώθηση των αρχών της ορθής εργαστηριακής πρακτικής και της 

ίδρυση κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας των µελών του 
Σ

 Κύπρου στοχεύει στο να θέσει πρότυπα 
ταξύ των µελών του ταυτόχρονα µε την προώθηση 

ευ

Συµφέροντος 
 
6.4.1 Παγκύπρια Ένωση Επιστηµόνων Χηµικών (ΠΕΕΧ) 
 
Η ΠΕΕΧ (www.puc-cy.org) είναι ο σύλλογος των Επιστηµόνων Χηµικών στην 
Κύπρο.  Στα θέµατα χηµικών ουσιών συµβάλλει στη συνεχή διαφώτιση και 
ενηµέρωση τόσο των µελών της
δραστηριοτήτων, όπως συνέδρια και συµπόσια, διαλέξεις και σεµινάρια καθώς και µε 
την έκδοση του περιοδικού «Χηµικά Νέα».  Παράλληλα, συνεισφέρει στην προστασία 
της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χηµικές ουσίες µέσα 
από ανακοινώσεις που εκδίδει κατά καιρούς αλλά και µ
αναλαµβάνονται από το ∆ιοικητικό
ενδιαφερόντων που συστήνονται εφόσον κριθεί αναγκαίο από τα
εµ έκεται ενεργά στη διαχείριση των χηµικών ουσιών 
συ ουλευτικά σε επιτροπές διάφορων κρατικών φορέων, όπως το Συµβούλιο 

αφής Χηµικών και το Συµβούλιο Κα
Βουλής των Αντιπροσώπων, σε βιοµηχανικούς Συνδέσµους και σε
Ενώσεις. 
 
Η ενη έρωση της ΠΕΕΧ για τα ευρωπαϊκά τεκταινόµενα
ο
και οµοσπονδιών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Χηµικών και Μοριακών 
Επιστηµών (EuCheMS) και η ∆ιεθνής Ένωση Απλής και Εφαρµοσµένης Χηµείας 
(IUPAC).  Εκπροσωπείται επίσης σε συναντήσεις και συνέδρια των σωµάτων αυτών, 
ορισµένα από τα οποία έχει οργανώσει στην Κύπρο. 
 
6
 
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. 
 
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 εργ
•

διαπίστευσης των εργαστηρίων. 
• Η εγκαθ

υνδέσµου. 
 
Ο Σύνδεσµος Εργαστηρίων
επαγγελµατισµού και ηθικής µε
της ηµερίας και της αναγνώρισης τους από την κοινωνία.  
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6.4. Κυπριακός Οργανισµός Πρ3 οώθησης Ποιότητας 

αιγίδα του Υπουργείου 
µπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.  Είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο 

από το 

ς  

.4.4 Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου  
 
Τo Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) (www.etek.org.cy) είναι ο 
θεσµοθετηµένος Τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας και οργανισµός όλων των 
Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε βάση του Νόµου 224/1990, είναι Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε αιρετή ∆ιοίκηση. Έχει γραφείο και Υπηρεσία αναγκαία για την 
προώθηση των σκοπών του. 
 
Το Επιµελητήριο διοικείται από τριακονταµελές Γενικό Συµβούλιο το οποίο εκλέγεται 
κατ’ ευθείαν από τα µέλη του ΕΤΕΚ, ανά τριετία. Το Γενικό Συµβούλιο εκλέγει από τα 
µέλη του, τον Πρόεδρο,  Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Γενικό 
Ταµία και τέσσερα  άλλα µέλη που απαρτίζουν τη ∆ιοικούσα Επιτροπή.  Η ∆ιοικούσα 
Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Επιµελητηρίου για την 
υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή διαµορφώνεται από το Επιµελητήριο. 
 
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 ∆ηµοκρατίας. 
 
Οι ειδικότητες Μηχανικής Επιστήµης, στις οποίες εγγράφονται τα µέλη ΕΤΕΚ είναι οι 
ακόλουθες: 
(α) αρχιτεκτονική περιλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής τοπίου 
(β) πολιτική µηχανική περιλαµβανοµένης της µηχανικής τοπίου 
(γ) µηχανολογική µηχανική 
(δ) ηλεκτρολογική µηχανική 
(ε) ηλεκτρονική µηχανική περιλαµβανοµένης της µηχανικής της πληροφορικής 
(στ) χηµική µηχανική 
(ζ) µηχανική µεταλλείων και εφηρµοσµένης γεωλογίας 
(η) αγρονοµική-τοπογραφική µηχανική 

 
Ο Κυπριακός Οργανισµός Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) (www.cys.mcit.gov.cy) 
ιδρύθηκε το 2002 µε τον περί Τυποποίησης, ∆ιαπίστευσης και Τεχνικής 
Πληροφόρησης Νόµο (Ν. 156(I)/2002) και λειτουργεί υπό την 
Ε
οποίος εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο στους τοµείς της διαπίστευσης 
και της τεχνικής πληροφόρησης.  
 
Ο ΚΟΠΠ διοικείται από 13µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο διορίζεται 
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 συστήµατο  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
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(θ) επιµέτρηση και εκτίµηση γης 
ι) πολεοδοµία-χωροταξία (

(ια) κάθε άλλη ειδικότητα της µηχανικής επιστήµης που καθορίζεται µε Απόφαση 
π ος 

 υ  του Επιµελητηρίου και του Engineering Council 
ρετανίας καθώς και µε τα επιµέρους επαγγελµατικά σώµατα της Βρετανίας. 

Η του Επιµ  είναι να  αν  των
Μη εθνώς µ ναψη συ ιβαία σ

λµατικά σώ
αϊκό νεργά επαγγ ς 

EA ϊκή  Εθνικών Συνδέσµ  
 ICOMOS ( θνέ Μνηµείων και Αξιοθεάτ και 

συµµετέχει σε συζητήσεις µε Ευρωπ
Στο διεθνή χώρο σε συνεργασία µε ικές οργανώσεις συ ει 
και εκπροσωπείται στην WFWO (Πα οσπονδία των Εθνικών Συνδέσµων 
των Μηχανικών). 
 

του Υ ουργικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Επιµελητηρίου, ως κλάδ
µηχανικής επιστήµης για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. 
 
Συνεργάζεται στενά µε το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας και έχει συνάψει 
πρωτόκολλο συνεργασίας µε το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας. Αντίστοιχη 

πάρχει µεταξύσυνεργασία
Β
στρατηγική 
χανικών δι

ελητηρίου
ε τη σύ

 επεκτείνει την
µφωνιών αµο

αγνώριση
ς αναγνώρι

  
ης µε άλλα 

Κυπρίων

επαγγε
Στον Ευρωπ
οργανώσεις F
Μηχανικών) και

µατα.  
χώρο το Επιµελ

NI (Ευρωπα
∆ιε

ητήριο συµβάλλει ε
Οµοσπονδία των
ς Συµβούλιο 
αϊκές Επιτροπές. 
τοπικές επαγγελµατ
γκόσµια Οµ

 στις ελµατικέ
ω τωνν 
ων) 

µµετέχ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ∆ιυπουργικές Επιτροπές και Συµβούλια 
 

η κα ητες γικών Επιτροπών 
µβουλίων 

Πίνακας 7.1:  Τα µέλη και οι αρµοδιότητες των ∆ιυπουργικών Επιτρ
Συµβουλίων  

 Αρµ διο 
Υπουργείο (Υπουργεία /  

Φ ) 

 
7.1 Μέλ

Συ
 

ι Αρµοδιότ  των ∆ιυπουρ και 

οπών και 

 

Νοµοθεσία Όνοµα Αρµοδιότητα ό Μέλη 

ορείς
Ο περί 
πικίνδυνων Ε

Ουσ
ου 1991 

ιών Νόµος 

ή 
για Έλεγχο 
Επικίνδυνων 
Ουσιών 

ν που 
πό 

µατα 
ν 

ΥΕΚΑ 
Υ  

ΥΣΕ  

τ

Τεχνική Επιτροπ Εξετάζει θέµατα που 
σχετίζονται µε την 
έκδοση και 
τροποποίηση 
ανονισµώΚ

εκδίδονται κάτω α
το Νόµο και 
οποιοδήποτε θέµα 
προκύπτει που αφορά 
συντονισµό 
κυβερνητικών 
πηρεσιών σε θέυ
διαχείρισης χηµικώ
ουσιών 

ΥΕΚΑ 
ΓΦΠΠ
ΥΥ 
ΥΕΣ 
ΥΕΒΤ 

Ο περί 
Γεωργικών 
αρµάκων Φ

Νόµος του 1993 Φαρµάκων 

 
η 
 

Φαρµάκων 

ΥΓΦΠΠ Υ
Υ

Συµβούλιο 
Ελέγχου 
Γεωργικών 

Εξετάζει αιτήσεις για
εγγραφή ή ανανέωσ
εγγραφής Γεωργικών

ΓΦΠΠ
 
  

ΕΚΑ
ΥΥ 
ΠΕΓ 

Οι περί 
Λιπασµάτων 
Κανονισµοί του 
2006 

Συµβούλιο 
Ελέγχου 
Λιπασµάτων 

Συµβουλευτικό σώµα 
για την εφαρµογή της 
περί Λιπασµάτων 
Νοµοθεσίας 

ΥΓΦΠΠ ΥΓΦΠΠ 
ΥΕΒΤ 
ΠΕΓ 

Το περί Άµυνας 
(Ρύθµιση 

ς 

Συµβουλευτική 
Επιτροπή για 

 

Συµβουλεύει τον 
ΥΕΒΤ στo πλαίσιo του 

ΥΕΒΤ 

Εξαγωγή
Αγαθών και 
Τεχνολογίας 
∆ιπλής Χρήσης) 
∆ιάταγµα του 
2002 
 

Είδη ∆ιπλής
Χρήσης 

ελέγχου των 
εξαγωγών των 
ελεγχόµενων ειδών 
του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού 
1334/2000/ΕΚ 

ΥΕΒΤ 
ΥΕΞ 
ΤΤ 

Υ  ∆∆Τ
ΥΑ 

ΥΕΚΑ 
ΥΥ 
ΝΥ 

ΥΓΦΠΠ 
ΥΣΕ  

Το περί Άµυνας 
(Ρύθµιση 
Εξαγωγής 
Στρατιωτικού 
Εξοπλισµού) 
∆ιάταγµα του 
2005 
 

Συµβουλευτική 
Επιτροπή για 
Είδη 
Στρατιωτικού 
Εξοπλισµού 

του 

Καταλόγου 
Στρατιωτικού 
Εξοπλισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΥΕΒΤ 

 

Συµβουλεύει τον 
ΥΕΒΤ στo πλαίσιo 
ελέγχου των 
εξαγωγών των ειδών 
του Κοινού 

ΥΕΒΤ 
ΥΕΞ 
ΤΤ 

Υ∆∆Τ 
ΥΑ 

ΥΕΚΑ 
ΥΥ 
ΝΥ 
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Νοµοθεσία Όνοµα Αρµοδιότητα Αρµόδιο 
Υπουργείο 

Μέλη 
(Υπουργεία /  

Φορείς) 
Ο περί 
Καλλυντικών 
Προϊόντων 
Νόµος του 2001  

ν 

∆ ί 
από ΠΙΣ 

∆ύο Χηµικοί 
από ΠΕΕΧ 

Συµβούλιο 
Καλλυντικώ

Ρύθµιση της 
κυκλοφορίας των 
καλλυντικών 
προϊόντων 

ΥΥ ΥΥ 
ΦΥ 
ΓΧΚ 

ύο Ιατρο

Ο περί Ελέγχου 
της Ρύπανσης 
των Νερών και 
υ Εδάφους 
όµος του 2002 

περί

όµος του 2002 

Τεχνική Επιτροπή 
για την 
προστασία του 
περιβάλλοντος 

ό Όρων 
Λειτουργίας για 
προστασία των νερών 

 για 
προστασία της 

ΥΕΚΑ 
 

ΥΕΚΑ 
ΥΓΦΠΠ 
ΥΥ 
ΥΕΣ 
ΥΕΒΤ 

ΟΠΟΟ 

Συµβουλεύει τον 
ΥΓΦΠΠ για τον 
καθορισµ

το
Ν
 
αι 

και του εδάφους της 
Κύπρου από τη 

ΥΣΕ 
ΕΤΕΚ κ

 
 

Ρύπανση. 
 

Ο  Ελέγχου 
της Ρύπανσης 
της Ατµόσφαιρας 

Συµβουλεύει τον 
ΥΕΚΑ για καθορισµό 
Όρων Λειτουργίας

Ν
Ρύπανσης της 
Ατµόσφαιρας. 
 

Ο περί Στερεών 
και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων 
Νόµος του 2002 

Συµβουλευτική 
Επιτροπή 
∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων 

Συµβουλεύει τον 
ΥΓΦΠΠ για έκδοση 
αδειών ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων 

ΥΓΦΠΠ ΥΓΦΠΠ 
ΥΕΚΑ 
ΥΕΣ 
ΥΥ 

ΥΕΒΤ 

ΟΠΟΟ 
ΕΤΕΚ 

 
 ΥΣΕ 

Ένωση 
∆ήµων 
Ένωση 

Κοινοτήτων 

Οι περ
σφάλ ς και 

Παγκύπριο 
Συµβούλιο 

Συµβουλεύει τον 
Υπουργό ΥΕΚΑ σε 

ί 
εια

υ 1
2003 

θέµατα πρόληψης 

ηκών ασφάλειας 

ΥΕΚΑ ΥΕΚΑ 
ΤΓ  
ΥΜ 

Ο.Ε.Β. 
Κ.Ε.Β.Ε. 
Σ.Ε.Ο.Κ. 
Π.Ο.Β.Ε.Κ. 
Π.Ε.Ο. 

∆.Ε.Ο.Κ. 
Π.Ο.Α.Σ. 

Σ.Α.Υ.Κ. 
Ε.Τ.Ε.Κ. 

Α
Υγείας στην Ασφάλειας και 
Εργασία Νόµοι 
το 996 έως 

Υγείας ατυχηµάτων, 
βελτίωσης των 
συνθ
και υγείας των 
εργαζοµένων και του 
κοινού γενικότερα 
αλλά και για την 
αναθεώρηση της 

Σ.Ε.Κ. 

σχετικής νοµοθεσίας ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ. 
Ε.Τ.Υ.Κ. 
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Νοµοθεσία Όνοµα Αρµοδιότητα Αρµόδιο 
Υπουργείο 

Μέλη 
(Υπουργεία /  

Φορείς) 
Ο περί Εγγραφής 
Χηµικών Νόµος 
του 1988 

Συµβούλιο 
Εγγραφής 
Χηµικών 

Εξετάζει τις αιτήσεις 
για εγγραφή στο 
Μητρώο Χηµικών, στο 
οποίο είναι 
εγγεγραµµένοι οι 

ΥΥ ΥΥ 
Τέσσερεις 
Χηµικοί από 

ΠΕΕΧ 

πτυχιού
δικαιούν

χοι που 
ται να 

διεξάγουν χηµικές 

Κύπρο. 
αναλύσεις στην 

 
 
7. Λειτουργία των ∆ιυπουργικών Επιτροπών και Συµβο2 υλίων 
 

.1 ίνδυνων Ουσιών 

Η Τε ιτροπή για τον Έλεγχο των Επικίνδυνων Ουσιών εγκαθιδρύθηκε µε 
ση

ην χο των 
µικ ς υγείας, της χλωρίδας, της 
ανίδ .  Η Επιτροπή εξετάζει 

φοροποίηση των προνοιών της περί 
α 

προκ το 

 σ  
ιθ  

Ασφα  
µα  

.2
 
Το Συ
 είου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

ε
ν

  

ή των

7.2  Τεχνική Επιτροπή για Έλεγχο Επικ
 

χνική Επ
βά  τον περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόµο του 1991. 
 
Στ Επιτροπή εξετάζεται η έκδοση και η τροποποίηση Κανονισµών για έλεγ
χη ών ουσιών µε στόχο την προστασία της ανθρώπινη

ας και της ποιότητας του περιβάλλοντος της Κύπρουπ
προσχέδια τροποποιητικών Κανονισµών για δια
Επικίνδυνων Ουσιών νοµοθεσίας.   Εξετάζεται επίσης οποιοδήποτε έκτακτο θέµ

ύψει που αφορά τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασµάτων για 
οποίο απαιτείται συντονισµός µεταξύ Κυβερνητικών Υπηρεσιών. 
 
Τις υνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Τµήµατος
Επ εώρησης Εργασίας εκ µέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

λίσεων για όλες τις περιπτώσεις εκτός αυτής κατά την οποία θα εξετασθούν
θέ τα εκτίµησης κινδύνου υπαρχουσών χηµικών ουσιών όπου προεδρεύει
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας. 
 
7.2  Συµβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων 

µβούλιο αποτελείται από: 
Το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργ•
Π ριβάλλοντος ή εκπρόσωπό του,  

 Έ α Γεωργικό Λειτουργό µε ειδικότητα στη Φυτοπροστασία,  •
• Ένα Γεωργικό Λειτουργό µε ειδικότητα στη Γεωργική Χηµεία/Χηµεία,  
• ∆ύο εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας (το ∆ιευθυντή του Γενικού Χηµείου ή 

εκπρόσωπό του και ένα Ιατρικό Λειτουργό  ένα Φαρµακοποιό  
Φαρµακευτικών Υπηρεσιών),  

• Το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπό του, και  

• Εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων. 
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Το Συ βούλιο εξετάζει αιτήσεις για εγγραφή, ή ανανέωση της εγγραµ φής, των 
εωργικών φαρµάκων σύµφωνα µε τη διαδικασία που εκάστοτε καθορίζει το ίδιο. Για 

ς των υποβαλλόµενων αιτήσεων.  Αφού το Συµβούλιο εγκρίνει 
ν αίτηση εγγραφής ενός γεωργικού φαρµάκου προχωρεί στην εγγραφή του 

ο Συµβούλιο Ελέγχου Λιπασµάτων εγκαθιδρύθηκε µε βάση τον περί Λιπασµάτων 
το

• ικό Λειτουργό του Τµήµατος Γεωργίας µε προσόντα στη θρέψη 

γίας, 
• , 
• , Βιοµηχανίας και Τουρισµού και 

 
Το Συ ς: 

• ι Περιβάλλοντος για τη 
χρησιµότητα συµµετοχής εµπειρογνωµόνων στο Συµβούλιο. 

ι µε τα λιπάσµατα. 
 

α  λιπασµάτων. 

Η Σ  
ιτο γίας 

 
Η Επ
λαίσ  

 εί o 
πλαίσ

γ
το σκοπό αυτό το Συµβούλιο µπορεί να συνιστά Επιτροπές αποτελούµενες από µέλη 
του ή άλλους επιστήµονες ή ειδικούς για να υποβοηθείται µέσω των εισηγήσεων τους 
στο έργο της εξέταση
τη
εκδίδοντας για το σκοπό αυτό πιστοποιητικό εγγραφής. 
 
7.2.3 Συµβούλιο Ελέγχου Λιπασµάτων 
 
Τ
Νόµο υ 2006. 
 
Το Συµβούλιο αποτελείται από: 
• Το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, 
• Το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας,  

Ένα Γεωργ
φυτών, 

• Τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χηµικών Αναλύσεων του Τµήµατος Γεωρ
Ένα Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών σε θέµατα θρέψης φυτών
Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορίου

• Εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων. 

µβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητε
• Συµβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και 

γνωµοδοτεί σε θέµατα που αφορούν τα λιπάσµατα. 
Συµβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων κα

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

 Υποβάλλει στο Τµήµα Γεωργίας εισηγήσεις για τη χορήγηση αδειών
π ραγωγής, συσκευασίας, εισαγωγής καθώς και για την εγγραφή

•

• Μεριµνά για την παρακολούθηση των δυσκολιών και των προβληµάτων από 
την εφαρµογή του Νόµου, των Κανονισµών καθώς και των άλλων σχετικών 
Κοινοτικών Κανονισµών που κατά καιρούς εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 
αφορούν τα λιπάσµατα.  

 
2.4 7. Συµβουλευτική Επιτροπή για Εξαγωγές Ειδών ∆ιπλής Χρήσης  

 
υµβουλευτική Επιτροπή για Εξαγωγές Ειδών ∆ιπλής εγκαθιδρύθηκε και
υργεί µε βάση το περί Άµυνας (Ρύθµιση Εξαγωγής Αγαθών και Τεχνολολε

∆ιπλής Χρήσης) ∆ιάταγµα του 2002.  

ιτροπή συµβουλεύει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στo 
ιo της εξέτασης π των αιτήσεων που υποβάλλονται για έκδοση άδειας εξαγωγής

για δη διπλής χρήσης.  Ασχολείται επίσης µε οποιαδήποτε θέµατα προκύπτουν στ
ιo της σχετικής νοµοθεσίας. 
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7.2.5 
 

Συ αι 
λειτο
∆ιάτα
 

 Επιτροπή συµβουλεύει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στo 

µ επίσης
o

 Καλλυντικών  

µβ ί Καλλυντικών Νόµο 
υ 2001, ρυθµίζει την κυκλοφορία των καλλυντικών προϊόντων και έχει τις 

ο ή

• γορά καλλυντικού 
 

 άδειες. 

,  
έλλει και ανακαλεί τέτοιες άδειες. 

 απαιτεί και λαµβάνει από πρόσωπα που παρασκευάζουν καλλυντικά προϊόντα 
τ τητες πληροφορίες για 

σκοπούς ελέγχου και προστασίας της δηµόσιας υγείας. 

υθύνη της επιτήρησης της αγοράς 
αι της εφαρµογής της νοµοθεσίας.  

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµο του 2002 (Ν. 106(Ι)/2002).  
ειτουργεί µε βάση τις πρόνοιες των περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και 

06 (Ν. 56(Ι)/2003 και Ν. 15(Ι)/2006). 
 αρ

• ρήγηση Άδειας Εκποµπής Αερίων Αποβλήτων που 

• Ασφαλίσεων για τους 

• 
χοι Αδειοδοτούµενων Εγκαταστάσεων, µε βάση τον περί 

Συµβουλευτική Επιτροπή για Είδη Στρατιωτικού Εξοπλισµού  

Η µβουλευτική Επιτροπή για Είδη Στρατιωτικού Εξοπλισµού εγκαθιδρύθηκε κ
υργεί µε βάση το περί Άµυνας (Ρύθµιση Εξαγωγής Στρατιωτικού Εξοπλισµού) 
γµα του 2005. 

Η
πλαίσιo της εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται για έκδοση άδειας εξαγωγής 
για είδη στρατιωτικού εξοπλισ ού.  Ασχολείται  µε οποιαδήποτε θέµατα 
προκύπτουν στ  πλαίσιo της σχετικής νοµοθεσίας. 
 
7.2.6 Συµβούλιο
 
Το Συ ούλιο Καλλυντικών, που εγκαθιδρύθηκε µε βάση τον περ
το
ακόλουθες αρµοδιότητες: 
• συµβουλεύει τον Υπουργό Υγείας για ποιοδ ποτε θέµα αφορά τα καλλυντικά 

προϊόντα. 
• εξετάζει αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρασκευής καλλυντικών προϊόντων. 

εξετάζει αιτήσεις για χορήγηση άδειας διάθεσης στην α
προϊόντος που περιέχει απαγορευµένη ουσία και χορηγεί, τροποποιεί, 
αναστέλλει και ανακαλεί τέτοιες

• εξετάζει αιτήσεις για χορήγηση αδειών διασφάλισης εµπορικού απορρήτου 
αναφορικά µε τα συστατικά των καλλυντικών προϊόντων και χορηγεί, παρατείνει
αναστ

•
σ ην Κύπρο ή εισάγουν από τρίτη χώρα, τις απαραί

 
Οι Φαρµακευτικές Υπηρεσίες παρέχουν τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 
προς το Συµβούλιο Καλλυντικών και έχουν την ε
κ
 
7.2.6 Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
 
Η Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος εγκαθιδρύθηκε µε βάση 
τον περί 
Λ
Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµων του 2003 και 20
Οι µοδιότητες της Επιτροπής είναι να: 

εξετάζει τις αιτήσεις για χο
υποβάλλουν οι κάτοχοι Αδειοδοτούµενων Εγκαταστάσεων, µε βάση τον περί 
Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµο του 2002 (Ν. 187(Ι)/2002),  
συµβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
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 Υγρών Αποβλήτων που 
υποβάλλουν οι κάτο
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Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόµο του 2002 (Ν. 
106(Ι)/2002),  
συµβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για 
τους όρους λειτουργίας και τ

• 
η σύσταση και τις ποσότητες των απορριπτόµενων 

ουσιών ή των αποβλήτων που θα πρέπει να καθορίζονται στις σχετικές Άδειες 
π

 εγκατάστασης της οποίας η 
ίτηση εξετάζεται. 

ς είναι να: 
• εξετάζει τις αιτήσεις για χορήγηση Άδειας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και καθορίζει 

τους όρους για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.  
• συµβουλεύει την αρµόδια αρχή για οποιοδήποτε θέµα σχετίζεται µε τη 

διαχείριση αποβλήτων.  
• συµβουλεύει την αρµόδια αρχή για οποιαδήποτε µέτρα επιβάλλεται να ληφθούν 

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

 
7.2.8 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 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Στη σύσταση του Συµβουλίου µετέχουν, εκτός από τους εκπροσώπους των 
κοινωνικών εταίρων, η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας, 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,  

• 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  

Α όρριψης που ο ίδιος χορηγεί. 
 
Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής αποστέλλονται στον Έπαρχο, 
στο Κοινοτικό Συµβούλιο ή στο ∆ήµο που είναι δυνατό να επηρεάζεται.  
Εκπρόσωπος τους µπορεί να παρίσταται στις συνεδρίες.  Ειδοποιήσεις 
αποστέλλονται επίσης στο φορέα εκµετάλλευσης της
α
 
7.2.7 Συµβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αποβλήτων  
 
Η Συµβουλευτική Επιτροπή ∆ιαχείρισης Αποβλήτων εγκαθιδρύθηκε µε βάση τον περί 
Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµο του 2002 (Ν. 215(Ι)/2002). Οι 
αρµοδιότητες της Επιτροπή
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• συµβουλεύει το πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεω
τη σύνταξη ή  αναθεώρηση νοµοθεσίας υπό το φως της

η µελέτη των τοπικώ

ν Υ ν αναφορικά µε 
την  εµπειρίας που 

αποκτήθηκε από τ ν συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και 
της τεχνολογικής προόδου. 

 
 
ο Συµβούλιο Εγγραφής Χηµικών εγκαθιδρύθηκε µε βάση τον περί Εγγραφής 

ε το νόµο αυτό, όλα τα άτοµα που 
ατέχουν δίπλωµα, πτυχίο ή τίτλο Πανεπιστηµίου, Πολυτεχνείου ή Κολλεγίου στη 

ρούν ν φούν στο ο Χηµ

ις εγγραφής στον ζ  
 αποτελείται απ  από το
 εκλέγονται απ ευση της ΠΕΕΧ ε τον περί 

ηµικών Νόµο «κ ιούται να κάνει αναλύσεις αν δεν είναι 
µµένος στους καταλόγους των Χηµικών, µε συγκεκριµένες εξαιρέσεις που 

αι δια νόµου».   

 
7.2.9 Συµβούλιο Εγγραφής Χηµικών   

Τ
Χηµικών Νόµο του 1988 (Ν. 157/88).  Σύµφωνα µ
κ
Χηµεία µπο
 

α εγγρα  Μητρώ ικών. 

Οι αιτήσε
Χηµικών, που
και 4 µέλη που
Εγγραφής Χ
εγγεγρα
καθορίζοντ

κατάλογο εξετά
ό 3 µέλη που διορίζονται
ό τη Γενική Συνέλ
ανείς δεν δικα

ονται από το Συµβούλιο Εγγραφής
 Υπουργικό Συµ
. Σύµφωνα µ

 
βούλιο 

 - 78 - 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Βάσεις ∆εδοµένων και ∆ιεθνή
Βιβλιογραφία 

8.1 ∆εδοµένα για τη ∆ιαχείριση των Χηµικών Προϊόντων στην 
Κύπρο 

 
Πίνακας 8.1: Βάσεις ∆εδοµένων στην Κύπρο 
 
Κατηγορία 
δεδοµένων 

Τµήµα/ 
Υπηρεσία 

Πηγές 
∆εδοµένων Πρόσβαση Μέθοδος 

Πρόσβασης 
Τύπος 

∆εδοµένων

ς 

 
 

Επικίνδυνες 
Χηµικές Ουσίες 
(ποσότητες) και 
Παρασκευάσµατα 
(ποσότητες, 
σύσταση) σε 
βιοµηχανίες και 
εταιρίες 

TEE Ερωτηµατολόγια 
που 
συµπληρώνονται 
από Εργοδότες 

Εµπιστευτική Μέσω 
συγκεκριµένου 
υπολογιστή 

Βάση 
∆εδοµένων 

Εισαγωγές / 
εξαγωγές των 
επικίνδυνων 
χηµικών ουσιών του 
Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού 
304/2003 

ΤΕΕ ∆εδοµένα που 
υποβάλλονται 
από  τους 
εξαγωγείς / 
εισαγωγείς 
 
Άδειες εξαγωγής 
/ εισαγωγής 

Εµπιστευτική Μέσω 
συγκεκριµένου 
υπολογιστή 

Αρχείο 

Αποτελέσµατα 
Ελέγχου 
Βιοµηχανικής 
Ρύπανσης 

ΤΕΕ Καθηµερινές 
Μετρήσεις από 
το Προσωπικό 
του ΤΕΕ 

Εµπιστευτική  Μέσω 
Υπολογιστών 
του ΤΕΕ 

Βάση 
∆εδοµένων 
Γραφική 
απεικόνιση  

Στατιστικά για 
εισαγωγές / 
εξαγωγές χηµικών 
ουσιών και 
παρασκευασµάτων 

ΣΥ Τµήµα 
Τελωνείων  

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο Έκδοση του 
ΤΣΥ 

Στατιστικά για 
χρήση χηµικών 
ουσιών και 
παρασκευασµάτων 

ΣΥ Τµήµα 
Τελωνείων 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο Έκδοση του 
ΤΣΥ 

Εγγεγραµµένα 
Γεωργικά Φάρµακα 

ΤΓ Αποφάσεις / 
Πιστοποιητικά 
εγγραφής του 
Συµβουλίου 
Ελέγχου 
Γεωργικών 
Φαρµάκων 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο Αρχείο 
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Κατηγορία 
δεδοµένων 

Τµήµα/ 
Υπηρεσία 

Πηγές 
∆εδοµένων Πρόσβαση Μέθοδος 

Πρόσβασης 
Τύπος 

∆εδοµένων
Πωλητές 
Γεωργικών 
Φαρµάκων 

ΤΓ Αποφάσεις / 
Άδειες πωλητή 
που εκδίδονται 
από το 
Συµβούλιο 
Ελέγχου 
Γεωργικών 
Φαρµάκων 

Ελεύθερη Μέσω 
συγκεκριµένου 
υπολογιστή και 
διαδίκτυο στο 
άµεσο µέλλον 

Αρχείο  
 
 

Καταστήµατα 
πώλησης 
γεωργικών 
φαρµάκων 

ΤΓ Αποφάσεις / 
Άδειες 
καταστηµάτων 
που εκδίδονται 
από το 
Συµβούλιο 
Ελέγχου 
Γεωργικών 
Φαρµάκων 

Ελεύθερη Μέσω 
συγκεκριµένου 
υπολογιστή 
και διαδίκτυο 
στο άµεσο 
µέλλον 

Αρχείο 
 
 

Αποθήκες 
γεωργικών 
φαρµάκων 

ΤΓ Αποφάσεις / 
Άδειες 
αποθηκών που 
εκδίδονται από 
το Συµβούλιο 
Ελέγχου 
Γεωργικών 
Φαρµάκων 

Ελεύθερη Μέσω 
συγκεκριµένου 
υπολογιστή 
και διαδίκτυο 
στο άµεσο 
µέλλον 

Αρχείο 
 
 

Εργοστάσια 
παρασκευής 
γεωργικών 
φαρµάκων 

ΤΓ Αποφάσεις / 
Άδειες 
εργοστασίων 
που εκδίδονται 
από το 
Συµβούλιο 
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 ∆ιαδίκτυο Αρχείο 

Επικίνδυνα 
Απόβλητα της 
χηµικής 
βιοµηχανίας 

ΥΠ  ∆ηλώσεις 
Βιοµηχανιών / 
Εργοδοτών 

Εµπιστευτική Μέσω 
συγκεκριµένου 
υπολογιστή 

Αρχείο 

Επικίνδυνα 
Απόβλητα από 
µηχανέλαια 

ΥΠ ∆ηλώσεις 
Βιοµηχανιών / 
Εργοδοτών 

Εµπιστευτική  Βάση 
∆εδοµένων 

Πολυ(χλωριωµένα 
διφαινύλια) (PCBs) 

ΥΠ Τιµολόγια 
Εισαγωγής για 
Λάδια Μετασχη-
µατιστών 

Εµπιστευτική Μέσω 
συγκεκριµένου 
υπολογιστή 

Βάση 
∆εδοµένων 
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Κατηγορία 
δεδοµένων 

Τµήµα/ 
Υπηρεσία 

Πηγές 
∆εδοµένων Πρόσβαση Μέθοδος 

Πρόσβασης 
Τύπος 

∆εδοµένων
Ποσότητες, 
εισαγωγείς και 
χρήστες εκρηκτικών 

ΥΜ ∆ηλώσεις και 
Αιτήσεις 
Βιοµηχανιών / 
Εργοδοτών  

Εµπιστευτική Έντυπο αρχείο 
της υπηρεσίας 

Αρχείο 

 
8.2 ∆ιαδικασίες Συλλογής και Ταξινόµησης ∆εδοµένων 
 
8.2.1 ∆εδοµένα που ∆ηλώνονται Υποχρεωτικά σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των 

Χηµικών Προϊόντων 
 
8.2.1.1 Επικίνδυνες Χηµικές Ουσίες 
 
Σύµφωνα µε την περί Επικίνδυνων Ουσιών νοµοθεσία δηλώνεται υποχρεωτικά στο 
Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας οποιαδήποτε χηµική ουσία εισάγεται 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 304/2003/ΕΚ).   
 
Σύµφωνα µε τους περί Επικίνδυνων Ουσιών Κανονισµούς του 2002 οι βιοµηχανίες 
παραγωγής ή οι εισαγωγείς παρασκευασµάτων δηλώνουν υποχρεωτικά στο Τµήµα 
Επιθεώρησης Εργασίας τις συστάσεις των χηµικών παρασκευασµάτων που 
χρησιµοποιούν, παράγουν ή εισάγουν. 
 
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός REACH προνοεί ότι όσοι παράγουν ή εισάγουν χηµικές 
ουσίες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες του 1 τόνου / 
έτος πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δεδοµένα για την καταχώρηση των ουσιών 
αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων.  Ο Κανονισµός αφορά 
ουσίες σε καθαρή µορφή, ουσίες που περιέχονται σε παρασκευάσµατα και ουσίες 
που αναµένεται να ελευθερωθούν από αντικείµενα.   
  
Επίσης σύµφωνα µε τους περί Αµιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην 
Εργασία) Κανονισµούς του 2006 δηλώνεται υποχρεωτικά στο Τµήµα Επιθεώρησης 
Εργασίας οποιαδήποτε εργασία θα διεξαχθεί µε αµιαντούχα υλικά, για την 
εξασφάλιση άδειας εργασίας. 
 
8.2.1.2 Φυτοφάρµακα και Βιοκτόνα 
 
Σχετικά µε τα φυτοφάρµακα και βιοκτόνα, πρέπει να υποβάλλεται στο Τµήµα 
Γεωργίας αίτηση για εγγραφή τους που να συνοδεύεται µε τα καθορισµένα στη 
νοµοθεσία στοιχεία.  Αντίστοιχη αίτηση πρέπει να υποβάλλεται για ανανέωση της 
εγγραφής τους. 
 
Επίσης στο Τµήµα Γεωργίας υποβάλλεται αίτηση για απόκτηση άδειας αποθήκης και 
εργοστασίου παρασκευής γεωργικών φαρµάκων.  Επιπλέον, απαιτείται άδεια για τη 
λειτουργία των καταστηµάτων πώλησης γεωργικών φαρµάκων όπου επιβάλλεται και 
η αδειοδότηση των πωλητών γεωργικών φαρµάκων.   
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8.1.2.3 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 εξασφαλίσουν σχετική έγκριση από την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος.  Στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος δηλώνονται οι ποσότητες και οι 
χώροι αποθήκευσης των αποβλήτων αυτών, µέχρι να εξευρεθεί από τις αρµόδιες 
αρχές κατάλληλος χώρος απόρριψης τους.  Ταυτόχρονα, οι εργοδότες δηλώνουν 
υποχρεωτικά τις µεθόδους συλλογής των αποβλήτων κατά τη βιοµηχανική 
παραγωγή τους καθώς και τις µεθόδους που καθορίζουν και εφαρµόζουν για την 
επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων και τη µετατροπή τους σε αποδεκτά και 
λιγότερο επικίνδυνα απόβλητα.   
 
8.1.2.4 Εκρηκτικές ύλες 
 
Η Υπηρεσία Μεταλλείων είναι η αρµόδια αρχή για τον έλεγχο στην κυκλοφορία και τη 
χρήση των πυροµαχικών, των πυροτεχνηµάτων και των µεγάλης ισχύος εκρηκτικών.  
Για την εισαγωγή από µη Ευρωπαϊκές ή Ευρωπαϊκές χώρες οποιωνδήποτε 
προϊόντων που εµπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες απαιτείται παραχώρηση άδειας 
εισαγωγής ή µεταφοράς αντίστοιχα από την Υπηρεσία Μεταλλείων.  Επίσης η εν 
λόγω Υπηρεσία παραχωρεί άδειες για αποθήκευση, πώληση και χρήση των 
εκρηκτικών υλών από εταιρείες.  Οι εργοδότες και τα λατοµεία υποβάλλουν σε 
µηνιαία βάση κατάσταση για τις ποσότητες των αποθηκευµένων και 
χρησιµοποιούµενων εκρηκτικών υλών και υπόκεινται σε σχετικές επιθεωρήσεις για 
επιβεβαίωση των δεδοµένων από την Υπηρεσία Μεταλλείων. 
 
8.1.2.5 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 Στοιχεία για Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Επιπτώσεις 

στην Ανθρώπινη Υγεία από τη Χρήση Χηµικών Προϊόντων 
 
Στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος τηρούνται στοιχεία για τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα που παρουσιάζονται από τη χρήση χηµικών προϊόντων, ενώ στο 
Μηχανογραφηµένο Σύστηµα Πληροφοριών (FIS) του Τµήµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα που έχουν 
προκληθεί από λανθασµένη χρήση χηµικών προϊόντων. 
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8.4 ∆εδοµένα που τηρούνται από Κυβερνητικές Υπηρεσίες για τη 
Χρήση Επικίνδυνων Χηµικών Προϊόντων 

 
8.4.1 Επικίνδυνες Χηµικές Ουσίες 
 
Στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας τηρείται Βάση ∆εδοµένων στην οποία 
καταχωρούνται κατά υποστατικό και εργοδότη όλες οι χηµικές ουσίες και 
παρασκευάσµατα που χρησιµοποιούνται ή είναι εκεί αποθηκευµένα 
(περιλαµβανοµένων των φυτοφαρµάκων).  Η βάση αυτή ανανεώνεται συστηµατικά 
µε πληροφορίες που υποβάλλουν οι εργοδότες µε συµπλήρωση ειδικών 
ερωτηµατολογίων. Οι Επιθεωρητές Εργασίας κάθε Επαρχίας διανέµουν τα 
ερωτηµατολόγια στους εργοδότες και στη συνέχεια ελέγχουν αν τα υποβληθέντα 
στοιχεία είναι ακριβή.  Η τελική καταχώρηση και ταξινόµηση των δεδοµένων γίνεται 
στα κεντρικά γραφεία του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας.    
 
8.4.2 Φυτοφάρµακα 
 
Στο Τµήµα Γεωργίας τηρείται Βάση ∆εδοµένων όπου καταχωρούνται οι εισαγωγές 
φυτοφαρµάκων από τρίτες χώρες κατά εταιρεία. Επιπλέον, οι εταιρείες δηλώνουν 
εθελοντικά τις ετήσιες ποσότητες φυτοφαρµάκων που προέρχονται από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
8.4.3 Περιορισµοί πρόσβασης στα δεδοµένα διαχείρισης χηµικών 

προϊόντων 
 
Για σκοπούς προστασίας των εµπιστευτικών δεδοµένων που τηρούνται από 
Κυβερνητικούς Οργανισµούς (Πίνακας 8.1), σε αυτά έχουν πρόσβαση µόνο οι 
Λειτουργοί που ασχολούνται µε τη διαχείριση και την καταχώρηση των 
συγκεκριµένων χηµικών προϊόντων.   
 
Αυτό γίνεται για σκοπούς προστασίας των βιοµηχανικών απορρήτων, αφού στις 
πληροφορίες που συλλέγονται παρουσιάζονται ονοµαστικά κατά εταιρεία οι 
ποσότητες που υπάρχουν προς χρήση καθώς και ο σκοπός για τον οποίο αυτές θα 
χρησιµοποιηθούν. Η χρήση των δεδοµένων αυτών από τους Κυβερνητικούς 
Λειτουργούς για στατιστικούς σκοπούς είναι αποδεκτή και επιτρεπόµενη.  Τα 
δεδοµένα θεωρούνται και αντιµετωπίζονται ως εµπιστευτικά εφόσον αυτά συνδέονται 
ονοµαστικά µε άτοµα, εταιρείες, εργοδότες, υποστατικά ή προϊόντα. 
 
8.5 Πρόσβαση σε ∆ιαθέσιµη ∆ιεθνή Βιβλιογραφία 
 
Πίνακας 8.2:  ∆ιαθέσιµη ∆ιεθνής Βιβλιογραφία   
 

Βιβλιογραφία Πρόσβαση Μέθοδος Πρόσβασης 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Χηµικών 
Ουσιών (ECB) - Τεχνικά 
Καθοδηγητικά Έγγραφα για την 
Εκτίµηση του Κινδύνου από 
Χηµικές Ουσίες 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο  
http://ecb.jrc.it/tgd  
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Βιβλιογραφία Πρόσβαση Μέθοδος Πρόσβασης 
Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων 
και Βιοµηχανίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο  
http://ec.europa.eu/enterprise/ 

Γενική ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο 
http://ec.europa.eu/environment/ 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Χηµικών Πρoϊόντων (ECHA) – 
Καθοδηγητικά έγγραφα για την 
εφαρµογή του REACH 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο 
http://ec.europa.eu/echa 

Γενική ∆ιεύθυνση για 
Απασχόληση, Κοινωνικές 
Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο 
http://ec.europa.eu/employment_social 

Communication & Information 
Resource Center Administrator 
(CIRCA) 

Μερικώς 
ελεύθερη 

∆ιαδίκτυο 
https://forum.europa.eu.int  

Κριτήρια Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής (WHO) 
∆ιεθνές Πρόγραµµα για τη 
Χηµική Ασφάλεια-Μέθοδοι 
Εκτίµησης του Κινδύνου (WHO)  

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο 
http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/en  
http://www.who.int/ipcs/methods/en 

∆ιεθνείς Καρτέλες ∆εδοµένων 
Ασφαλείας για τις Χηµικές 
Ουσίες (IPCS/EC) 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο 
http://www.inchem.org  

Σύµβαση του Ρότερνταµ περί 
της ∆ιαδικασίας Συναίνεσης 
µετά από Ενηµέρωση για 
Ορισµένα Επικίνδυνα Χηµικά 
Προϊόντα και Προϊόντα 
Φυτοπροστασίας στο ∆ιεθνές 
εµπόριο (FAO/UNEP)  

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο 
http://www.pic.int 
 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την 
Εφαρµογή της Νοµοθεσίας για 
τις Χηµικές Ουσίες (CLEEN) 

Μερικώς 
Ελεύθερη 

∆ιαδίκτυο  
http://www.cleen-eu.net  

Σύµβαση της Βασιλείας που 
αφορά τη µεταφορά και 
επεξεργασία των επικίνδυνων 
αποβλήτων 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο 
http://www.basel.int 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή-
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο 
http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm 

Καθοδηγητικά έγγραφα για τις 
δοκιµές χηµικών ουσιών του 
Οργανισµού για την Οικονοµική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη 
(OECD) 

Ελεύθερη ∆ιαδίκτυο 
http://www.oecd.org  
 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Οικοτοξικολογία και την 
Τοξικολογία των Χηµικών 
Ουσιών (ECETOC) 

Ελεύθερη ∆ιαδίκυο 
http://www.ecetoc.org 
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8.6 Πρόσβαση σε ∆ιεθνείς Βάσεις ∆εδοµένων 
 
Πίνακας 8.3:  ∆ιεθνείς Βάσεις ∆εδοµένων   
 

Βάση ∆εδοµένων Τοποθεσία Πρόσβαση Μέθοδος Πρόσβασης 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα 
Πληροφόρησης για τις 
Χηµικές Ουσίες (ESIS) του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Χηµικών Ουσιών (ECB) 

∆ιαδίκτυο Ελεύθερη http://ecb.jrc.it/esis  
 

Ευρωπαϊκή Βάση ∆εδοµένων 
για τις Εξαγωγές και 
Εισαγωγές ορισµένων 
Επικίνδυνων Χηµικών 
Ουσιών (EDEXIM) του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Χηµικών Ουσιών (ECB) 

∆ιαδίκτυο Μερικώς 
ελεύθερη 

http://ecb.jrc.it/edex  
 
Το ΤΕΕ έχει εξειδικευµένη 
πρόσβαση 

Υπηρεσία Βάσης ∆εδοµένων 
για περιλήψεις χηµικών 
ουσιών 
(Chemicals Abstracts Service 
Database) 

∆ιαδίκτυο Ελεύθερη http://www.cas.org/casdb.html  
 

∆ιεθνές Κέντρο 
Πληροφόρησης για την 
Επαγγελµατική Ασφάλεια και 
Υγεία (CIS) του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Εργασίας (ILO) 

∆ιαδίκτυο Ελεύθερη http://www.ilo.org/public/english/pr
otection/safework/cis/index.htm  

Βάσεις ∆εδοµένων για 
Επιστήµη και Τεχνολογία 

∆ιαδίκτυο Ελεύθερη http://www.cas.org/ONLINE/DBSS
/dbsslist.html  

Καναδικό Κέντρο για 
Επαγγελµατική Ασφάλεια και 
Υγεία (CCOSH) 

∆ιαδίκτυο Μόνο µε 
συνδροµή 

http://www.ccohs.ca     

Ευρωπαϊκός Οργανισµός για 
Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία (OSH) 

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

Βάση ∆εδοµένων Dialog ∆ιαδίκτυο 
 

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 

∆ιαδίκτυο Μερικώς 
ελεύθερη 

http://www.who.int/ifcs  
 
Το ΓΧΚ και το ΤΕΕ έχουν 
εξειδικευµένη πρόσβαση 
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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. 
 
Όλα τα εργαστήρια και οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες που εµπλέκονται στα θέµατα 
διαχείρισης χηµικών ουσιών διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχουν υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.   
 
9.1.1 Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΓΧΚ) 
 
Το Γενικό Χηµείο του Κράτους (http://www.sgl.moh.gov.cy) αποτελεί κέντρο 
διεξαγωγής ελέγχου και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Κρατικές 
Υπηρεσίες µε αναγνώριση τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Είναι το 
κατεξοχήν εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίµων και των φαρµάκων, των ναρκωτικών 
και των αστυνοµικών τεκµηρίων, βιοµηχανικών προϊóντων.  Στo πλαίσιo των 
αρµοδιοτήτων του, διεξάγει εφαρµοσµένη έρευνα, αξιοποιώντας προς τούτο εθνικούς 
και κοινοτικούς πόρους.  Το ΓΧΚ αποτελείται από 21 εργαστήρια, 10 εργαστήρια 
τροφίµων, 7 εργαστήρια νερού και περιβάλλοντος, 2 εργαστήρια φαρµάκων και 
καλλυντικών, 1 εργαστήριο δικανικής χηµείας και τοξικολογίας και 1 εργαστήριο για 
βιοµηχανικά και καπνικά προϊόντα.  Κάθε ένα από τα 21 εργαστήρια του ΓΧΚ είναι 
εξειδικευµένο σε συγκεκριµένο πεδίο εργασίας και ασχολείται αποκλειστικά µε το 
πεδίο εξειδίκευσης του.  Η λειτουργία και το πεδίο δραστηριοτήτων του κάθε 
εργαστηρίου περιγράφεται στο εγχειρίδιο ποιότητας, το οποίο είναι µέρος του Γενικού 
Εγχειριδίου Ποιότητας και του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας του ΓΧΚ.  Επίσης 
στο ΓΧΚ λειτουργούν υποστηρικτικά µια Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και µια 
Μονάδα Πληροφορικής. 
 
Με βάση το νοµικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η λειτουργία του, οι δραστηριότητες 
του ΓΧΚ εστιάζουν στην τεχνικο-αναλυτική πτυχή των πιο πάνω πεδίων αλλά και 
άλλες ευρύτερες επιστηµονικές πτυχές, περιλαµβανοµένης της διεξαγωγής 
εκτιµήσεων κινδύνου για την υγεία.  Οι τεχνικο-αναλυτικές εργασίες που διεξάγονται 
στα εξειδικευµένα εργαστήρια περιλαµβάνουν επίσηµους ελέγχους, παρακολούθηση, 
διερευνήσεις και εφαρµοσµένη έρευνα. 
Οι άλλες πτυχές των εξειδικευµένων δραστηριοτήτων του ΓΧΚ αφορούν: 
• Την παροχή ανεξάρτητης και αντικειµενικής επιστηµονικής υποστήριξης στα 

θέµατα αρµοδιότητας του σε Κυβερνητικά Τµήµατα, στην Αστυνοµική ∆ύναµη, 
στο ∆ικαστικό Σώµα και άλλες αρχές. 

• Τη συµµετοχή σε Επιστηµονικά Συµβούλια και Επιτροπές σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 

• Την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και κριτηρίων για κάλυψη υφιστάµενων 
κενών της νοµοθεσίας.  

• Τη συµβολή στις δραστηριότητες ενηµέρωσης/εκπαίδευσης του κοινού, των 
παραγωγών και των κατασκευαστών.
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∆εκαέξι από τα εικοσιένα εργαστήρια του ΓΧΚ έχουν διαπιστευθεί σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό/∆ιεθνές πρότυπο ΕΝ-ISO/IEC 17025.  Επίσης άλλα δύο εργαστήρια 
ευρίσκονται στο στάδιο υποβολής αίτησης για αξιολόγηση και αναµένεται να 
διαπιστευθούν.  Τα υπόλοιπα πέντε εργαστήρια του ΓΧΚ εφαρµόζουν το ίδιο 
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας µε τα διαπιστευµένα εργαστήρια. 
 
Πίνακας 9.1:  Τα εργαστήρια του ΓΧΚ και το καθεστώς διαπίστευσης τους 
 
Α/Α Εργαστήριο ∆ιαπίστευση 

1 Σύστασης, ποιότητας και θρεπτικής αξίας τροφίµων ΝΑΙ 
2 Γενικών Αναλύσεων Νερών  ΝΑΙ 
3 ∆ικανικής Χηµείας και Τοξικολογίας ΝΑΙ 
4 Ελέγχου Φαρµάκων και Καλλυντικών ΝΑΙ 
5 Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων ΝΑΙ 
6 Περιβαλλοντικής Χηµείας Ι ΝΑΙ 
7 Οικοτοξικολογίας ΝΑΙ 
8 Υπολείµµατα Φυτοφαρµάκων ΝΑΙ 
9 Ραδιενέργειας στα Τρόφιµα και Περιβαλλοντικής 

Ραδιενέργειας 
ΟΧΙ 

10 Περιβαλλοντικής Χηµείας ΙΙ και Ελέγχου Αποβλήτων ΝΑΙ 
11 Βιοµηχανικών Ειδών και Καπνικών Προϊόντων ΟΧΙ 
12 Ελέγχου Υλικών σε Επαφή µε Τρόφιµα και Παιδικών 

Παιχνιδιών  
ΝΑΙ 

13 Πρόσθετων Ουσιών και Ειδικών Αναλύσεων Τροφίµων ΝΑΙ 
14 Περιβαλλοντικής κ.α. Επιβάρυνσης τροφίµων και Φυσικών 

Τοξινών 
ΝΑΙ 

15 Μικροβιολογικού Ελέγχου Νερών, Φαρµάκων και 
Περιβάλλοντος 

ΝΑΙ 

16 Μικροβιολογικού Ελέγχου Τροφίµων ΝΑΙ 
17 Παρασκευή και Αποστείρωση υλικών ΟΧΙ 
18 Περιβαλλοντικής Ιολογίας ΟΧΙ 
19 Μονάδα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών ΟΧΙ 
20 SNIF-NMR ΝΑΙ 
21 Ανίχνευσης Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών ΝΑΙ 

 
Τα εργαστήρια που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τις χηµικές ουσίες και την 
παρουσία τους στα τρόφιµα και στο περιβάλλον παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 
Τα πλείστα (7 από τα 9) από τα πιο κάτω εργαστήρια είναι διαπιστευµένα από το 
2001 σύµφωνα µε το πρότυπο ENISO 17025/2005.  Φορέας διαπίστευσης είναι ο 
Εθνικός Φορέας ∆ιαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥ∆).  Όλα τα Εργαστήρια 
εφαρµόζουν σύστηµα ελέγχου ποιότητας, επίσηµη ή επικυρωµένη µεθοδολογία και 
συµµετέχουν σε διεργαστηριακούς ελέγχους ικανότητας. 
 
9.1.1.1 Εργαστήριο Γενικών Αναλύσεων Νερών (Εργαστήριο 2) 
Έχει την ευθύνη των γενικών χηµικών αναλύσεων νερών ύδρευσης (πόσιµο νερό 
υδατοπροµήθειας) και εµφιαλωµένων νερών, όπως επίσης και των νερών από 
γεωτρήσεις, ποταµούς και φράγµατα.  Συµπληρώνει το χηµικό έλεγχο µε την 
εκτέλεση αναλύσεων των ανόργανων συστατικών (ιοντικές αναλύσεις, παράµετροι 
ευτροφισµού, βόριο, φθόριο, µέταλλα, κ.λπ.) καθώς και προσδιορισµούς ολικού 
οργανικού άνθρακα (ΤOC). 
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To Εργαστήριο συµµετέχει ενεργά στις µελέτες της πιθανής επίπτωσης από την 
επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων στους υδροφορείς.  Το Εργαστήριο συµµετείχε 
επίσης σε ερευνητικό πρόγραµµα µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στo 
πλαίσιo του Σχεδίου Life. 
 
9.1.1.2 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας (Ι) (Εργαστήριο 6) 
Η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων απαιτεί ολοκληρωµένη 
προσέγγιση στη διερεύνηση της έκτασης και του είδους της ρύπανσης και των 
δυνητικών επιπτώσεων της στο οικοσύστηµα.  Γι´ αυτό οι εργασίες των Εργαστηρίων 
Περιβαλλοντικής Χηµείας (Ι) και (ΙΙ) συµπληρώνονται µε τις εργασίες του 
Εργαστηρίου Οικοτοξικολογίας.  Τα τρία Εργαστήρια έχουν αυτόνοµη δοµή αλλά 
αλληλοσυµπληρούµενες δραστηριότητες συγκροτώντας τους πυλώνες της 
ολοκληρωµένης παρακολούθησης.  Η ολοκληρωµένη προσέγγιση καλύπτει τον 
έλεγχο της ρύπανσης των επιφανειακών νερών και των ιζηµάτων τους (φραγµάτων, 
ποταµών, λιµνών, κ.ά.), του ∆ικτύου Υδατοπροµήθειας, των επεξεργασµένων 
αποβλήτων καθώς και της διερεύνησης περιστατικών γεωργικής ή βιοµηχανικής 
ρύπανσής τους.  Επίσης εφαρµόζονται ολοκληρωµένα ερευνητικά προγράµµατα 
διαπίστωσης τυχόν επιπτώσεων στον υδροφορέα από τη χρήση των 
επεξεργασµένων λυµάτων για σκοπούς άρδευσης και εµπλουτισµού.  Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι µελέτες που έχουν γίνει στον υδροφορέα Ακρωτηρίου και Έζουσας.  
 
Από το 1996 έχει µεθοδευτεί η ανάπτυξη της εµπειρογνωµοσύνης και της υποδοµής 
των Εργαστηρίων ώστε σήµερα, µε σχετική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού, να 
µπορούν να καλύψουν στην ολότητά του το φάσµα της χηµικής και βιολογικής 
πτυχής των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου των Νερών και ιδιαίτερα της 
Οδηγίας Πλαισίου για τα Νερά 2000/60/ΕΚ. 
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 Περιβαλλοντικής Χηµείας διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία 
καθώς και µηχανήµατα προηγµένης τεχνολογίας για τον προσδιορισµό των 
οργανικών ρυπαντών (γεωργικών και βιοµηχανικών) στα επιφανειακά, υπόγεια και 
πόσιµα νερά.  Το φάσµα των χηµικών ουσιών ελέγχου καλύπτει και την κατάσταση 
των ουσιών προτεραιότητας (Απόφαση 2455/2001/ΕΕ) που απαιτείται από την 
Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (Νόµος Ν. 13(Ι)/2004). 
Συγκεκριµένα οι χηµικές παράµετροι ελέγχου (περίπου 200) περιλαµβάνουν: 

• Βαρέα µέταλλα ( Pb, Cd, Hg, Ni, κ.ά), 
• Γεωργικούς ρυπαντές, όπως υπολείµµατα φυτοφαρµάκων 

(οργανοχλωριωµένα (14), οργανοφωσφωρικά (13), τριαζίνες (3), Καρβαµιδικά 
(10)), 

• Βιοµηχανικούς ρυπαντές, όπως πολυκυκλικούς αρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες (PAHs) (15), Φθαλικούς Εστέρες (7), VOCs (60),  

• Άλλους βασικούς και ουδέτερους ρυπαντές (43), καθώς και  
• Πετρελαιοειδή.  

Επίσης ελέγχονται τα νερά για υπολείµµατα POPs, όπως PCBs (17), DDT και 
ισοµερή, Aldrin, Chlordane, Heptachlor, εξαχλωροβενζόλιο, Dieldrin και Endrin.  
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Για την ανάλυση των πιο πάνω ουσιών το εργαστήριο διαθέτει 4 αέριους 
χρωµατογράφους (GC) µε εκλεκτικούς ανιχνευτές, 3 χρωµατογράφους υψηλής  
απόδοσης (HPLCs) µε εκλεκτικούς ανιχνευτές, 1 χρωµατογράφο υψηλής απόδοσης 
µε ανιχνευτή φασµατογράφου µάζας (HPLC/MS) και 1 αέριο χρωµατογράφο υψηλής 
διακριτικής ικανότητας µε ανιχνευτή φασµατογράφου µάζας (HRGC/MS) καθώς και 
φασµατογράφους ατοµικής απορρόφησης (AAS) και εκποµπής επαγωγικά 
συζευγµένου πλάσµατος (ICP).  Επίσης διαθέτει φασµατογράφο µάζας επαγωγικά 
συζευγµένου πλάσµατος (ICP/MS). 
 
9.1.1.3 Εργαστήριο Οικοτοξικολογίας (Εργαστήριο 7) 
Το 1992 δηµιουργήθηκε το εργαστήριο Οικοτοξικολογίας, για να συµπληρώσει το 
σύστηµα χηµικού ελέγχου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Στο Εργαστήριο γίνονται δοκιµές τοξικότητας µε βακτήρια, άλγη και δάφνια, µελέτες 
πρόβλεψης των συνεργιστικών αλληλεπιδράσεων των φυτοφαρµάκων και δοκιµές 
γονοτοξικότητας, δηλαδή της δυνατότητας πρόκλησης µεταλλάξεων και άλλων 
επιδράσεων στο γενετικό υλικό.  Πεδίο εφαρµογής των δοκιµών είναι τα νερά, το 
έδαφος, τα ιζήµατα, τα βιοµηχανικά και άλλα απόβλητα και οι χηµικές ουσίες.  
Οι δοκιµές τοξικότητας είναι απαραίτητες για την ολοκληρωµένη και έγκαιρη 
διάγνωση και πρόληψη της ρύπανσης και αυτό γιατί ο χηµικός έλεγχος από µόνος 
του: 

• καλύπτει µόνο περίπου το 10-20% των τοξικολογικά σηµαντικών ρυπαντών 
στο νερό,  

• δεν µπορεί να προσδιορίσει τις επιπτώσεις που δηµιουργούνται από την 
ταυτόχρονη έκθεση σε αριθµό τοξικών ουσιών και τις τοξικές αλληλεπιδράσεις 
τους, και  

• το όριο τοξικής επίδρασης, ιδιαίτερα των καρκινογόνων και των γονοτοξικών 
ουσιών, µπορεί να είναι µικρότερο του ορίου αναλυτικού προσδιορισµού.   

Το Εργαστήριο Οικοτοξικολογίας αποτελεί τον πυρήνα της περαιτέρω ανάπτυξης της 
αναγκαίας υποδοµής και τεχνογνωσίας για την εφαρµογή του βιολογικού ελέγχου 
που προβλέπει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ.   
 
Σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Φυτοφαρµάκων διεξάγεται ο Βιολογικός έλεγχος 
των διοξινών (DR GALLUX) ενώ βρίσκεται υπό ανάπτυξη ο Βιολογικός έλεγχος 
οιστρογόνων σε περιβαλλοντικά δείγµατα (ER GALLUX). 
 
9.1.1.4 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας (ΙΙ) και Ελέγχου Αποβλήτων 

(Εργαστήριο 10) 
Το Εργαστήριο διεξάγει αναλύσεις οργανικών και ανόργανων ρυπαντών σε δείγµατα 
προσρόφησης ατµοσφαιρικού αέρα και αέρα εσωτερικών χώρων, εδάφους, 
θαλάσσιων ιζηµάτων, βρόχινου και θαλάσσιου νερού, βιοµηχανικών αποβλήτων και 
επεξεργασµένων οικιστικών λυµάτων.  Το εργαστήριο εφαρµόζει, σε συνεργασία µε 
άλλες αρµόδιες αρχές, προγράµµατα παρακολούθησης επεξεργασµένων οικιστικών 
και βιοµηχανικών αποβλήτων.  
Στόχος του Εργαστηρίου είναι η συµβολή στον έλεγχο και την πρόληψη της 
περιβαλλοντικής  ρύπανσης.  
 
Το Εργαστήριο διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία καθώς και µηχανήµατα 
προηγµένης τεχνολογίας για τον προσδιορισµό των οργανικών  και των ανόργανων 
ουσιών.  Συγκεκριµένα προσδιορίζονται σε υγρά απόβλητα, θάλασσα, βροχή, 
έδαφος, ιζήµατα, λάσπες και δείγµατα αέρα οι πιο κάτω χηµικές παράµετροι: 
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Βιοχηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο (BOD5), Χηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο (COD), 
φώσφορο, άζωτο, PAHs, βενζόλιο, τολουόλιο, o,m,p-ξυλένιο, οργανικές πτητικές 
ουσίες (VOCs), φαινόλες, PCB´s, οργανοχλωριωµένες ενώσεις, ανιονικοί διαβρέκτες,  
ανιόντα, πετρελαιοειδή και βαρέα µέταλλα (Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, κ.ά.). 
Επίσης ελέγχονται βιοµηχανικά απόβλητα, θαλασσινά νερά και θαλασσινά ιζήµατα 
για επικίνδυνες χηµικές ουσίες σύµφωνα µε την οδηγία 76/464/ΕΚ.  Συγκεκριµένα, 
αυτά ελέγχονται για µέταλλα, DDΤ και ισοµερή, Aldrin, Heptachlor, εξαχλωροβενζόλιο, 
Dieldrin και Endrin, τετραχλωροαιθυλένιο, 1,2 διχλωροαιθάνιο, κ.ά. 
Για την ανάλυση των πιο πάνω ουσιών το εργαστήριο διαθέτει 2 αέριους 
χρωµατογράφους µε εκλεκτικούς ανιχνευτές, 1 HPLC και 1 HRGC,1 GC/MS, 1 AAS, 
1 ICP και 1 ICP/MS. 
Το εργαστήριο µετέχει σε προγράµµατα, όπως το πρόγραµµα για τον έλεγχο της 
ποιότητας του αέρα σε νηπιαγωγεία (ΑΙRΜΕΧ) που συντονίζει το Ενωµένο Κέντρο 
Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (JRC), το πρόγραµµα «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, κ.ά.  
Το Εργαστήριο συµµετέχει στο ∆ίκτυο ESBIO και στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
πιλοτικού Προγράµµατος Βιοπαρακολούθησης, δηλαδή του προσδιορισµού των 
πραγµατικών επιπέδων ρύπων στον ανθρώπινο οργανισµό. 
 
9.1.1.5 Εργαστήριο Υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων και PCBs στα τρόφιµα 

(Εργαστήριο 8) 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, το εν λόγω Εργαστήριο είναι το επίσηµο 
εργαστήριο ελέγχου και παρακολούθησης των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων στα 
τρόφιµα και εθνικό εργαστήριο αναφοράς (NRL).  Στόχος του είναι η ικανοποίηση των 
νοµοθετικών απαιτήσεων και ο έγκαιρος εντοπισµός των προβληµάτων για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους µέσα από τη συνεχή ανάπτυξη και τη διασφάλιση 
της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου.  
Ο έλεγχος αφορά προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης, περιλαµβανοµένων των 
παιδικών τροφών, για υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και PCBs.  Τα τρόφιµα φυτικής 
προέλευσης, µεταξύ άλλων φυτοφαρµάκων, ελέγχονται συστηµατικά ως προς τους 
δύο κύριους επίµονους οργανικούς ρυπαντές ppDDE και Lindane. 
Τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης ελέγχονται  κυρίως ως προς τους δεκαπέντε 
επίµονους οργανικούς ρυπαντές a-HCH ,b-HCH, Lindane, Heptachlor, Heptachlor 
epoxide, εξαχλωροβανζόλιο, Aldrin, Dieldrin, Endrin, opDDE, ppDDE, opDDD, 
ppDDD, opDDT, ppDDT και ως προς τα PCBs 28, 52, 101, 118, 153, 138, 180, 29, 
47, 121, 136, 185, 194, 206, 209.  
Το Εργαστήριο συµµετέχει στο πρόγραµµα παρακολούθησης της WHO για τα 
επίπεδα των POPs στο µητρικό γάλα.  
 
Το Εργαστήριο έχει την ευθύνη του Προγράµµατος Ελέγχου ∆ιοξινών.  Στο παρόν 
στάδιο ο χηµικός έλεγχος γίνεται από εργαστήρια του εξωτερικού, ενώ ο βιολογικός 
έλεγχος γίνεται σε συνεργασία µε το εργαστήριο Οικοτοξικολογίας. 
 
Επίσης παρακολουθείται η ρύπανση της θάλασσας µέσω ανάλυσης δειγµάτων 
ψαριών για PΟΡs και γίνεται εκτίµηση του κινδύνου, η οποία προκύπτει από τα 
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα. 
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9.1.1.6 Εργαστήριο Ραδιενέργειας (Εργαστήριο 9) 
Σε συνεργασία µε το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, το Εργαστήριο έχει την ευθύνη 
του εργαστηριακού ελέγχου της ραδιενέργειας σε τρόφιµα και περιβαλλοντικά 
δείγµατα (γ-ραδιονουκλίδια) και ολικής β–ακτινοβολίας σε φίλτρα δειγµατοληψίας 
αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα.  Έχουν προσδιοριστεί η εικόνα, 
και τα επίπεδα βάσης των φυσικών και τεχνιτών γ-ραδιονουκλιδίων στα εδάφη και 
στα ιζήµατα της µη κατεχόµενης Κύπρου και έχει σχηµατιστεί η πρώτη βάση 
δεδοµένων.  Το εργαστήριο είναι µέλος του ∆ικτύου Almera και συµµετέχει στα 
ακόλουθα προγράµµατα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ):  

• CYP/0/02 Sustainability of Nuclear Institutions and Knowledge Management 
Project  

• Regional Technical Co-operation Marine Environmental Assessment of the 
Mediterranean Region, και  

• Integrated Programme on Food Safety and Risk Assessment to fulfil all 
requirements of the EU Acquis (πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Με την αναβάθµιση του εργαστηρίου σε εξοπλισµό (Low Level Gas Proportional 
Detector και γ-Spectrometry System), δωρεά από το ΙΑΕΑ, το εργαστήριο είναι στο 
στάδιο της ανάπτυξης τριών καινούργιων µεθόδων για τον προσδιορισµό καισίου σε 
επιφανειακά νερά, Sr-90 στο γάλα και ολικής-α, ολικής-β ενεργότητας σε πόσιµο 
νερό, όπως καθορίζεται στον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόµο 
του 2002, στα άρθρα 35 και 36 της Συνθήκης ΕΥΡΑΤΟΜ (EUROATOM) και στους 
σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς. 
 
9.1.1.7 Εργαστήριο Ελέγχου Βιοµηχανικών και Καπνικών Προϊόντων 

(Εργαστήριο 11)   
Το εργαστήριο διεξάγει τον επίσηµο έλεγχο και την παρακολούθηση της αγοράς για 
πίσσα, νικοτίνη και µονοξείδιο του άνθρακα στα τσιγάρα. 
∆ιεξάγονται επίσης δοκιµές σε βιοµηχανικά προϊόντα, όπως υγρά καύσιµα, 
απορρυπαντικά, µεταλλικά αντικείµενα, γυαλί, υφάσµατα, χηµικά παρασκευάσµατα, 
κ.ά.  
 
9.1.1.8 Εργαστήριο Ελέγχου Υλικών για Επαφή µε Τρόφιµα και Παιδικών 

Παιχνιδιών (Εργαστήριο 12) 
Το εργαστήριο έχει την ευθύνη του ελέγχου της χηµικής και της γενικότερης 
ασφάλειας των:                        

• Υλικών και Αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα 
σύµφωνα µε τους εναρµονισµένους µε την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
“περί Υλικών και Αντικειµένων για Επαφή µε Τρόφιµα Κανονισµούς του 2004 
και 2005” και των Ευρωπαϊκών Κανονισµών 1935/2004/ΕΚ, 1895/2005/ΕΚ. 

• Παιδικών Παιχνιδιών σύµφωνα µε τους περί Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) 
Κανονισµούς του 2002 (Κ.∆.Π. 384/2002).  

Βασικός σκοπός του ελέγχου είναι να προστατεύσει: (α) τον καταναλωτή από τις 
χηµικές ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να µεταναστεύσουν στα τρόφιµα από τα υλικά 
συσκευασίας ή γενικότερα από τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα και (β) τα 
παιδιά και τα βρέφη από χηµικούς κινδύνους (χηµικές ουσίες που µπορεί να 
µεταναστεύσουν από τα παιδικά παιχνίδια) και από φυσικούς κινδύνους (µηχανικές 
ιδιότητες παιδικών παιγνιδιών και ευφλεκτότητα). Ο έλεγχος των µηχανικών και 
φυσικών ιδιοτήτων των παιδικών παιγνιδιών έχει ως σκοπό την ασφάλεια των 
παιδιών από πιθανούς κινδύνους που µπορεί να προκληθούν από την κακή 
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κατασκευή ενός παιγνιδιού, π.χ. µη ικανοποιητική αντοχή που µπορεί να οδηγήσει σε 
τραυµατισµό ενός παιδιού.  
 
9.1.1.9 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής και άλλης Επιβάρυνσης Τροφίµων και 

Φυσικών Τοξινών (εργαστήριο 14) 
Το Εργαστήριο έχει την ευθύνη του επισήµου ελέγχου της επιβάρυνσης τροφίµων         
µε τοξικές/καρκινογόνες ουσίες, π.χ. ΡΑΗs, βαρέα µέταλλα, αφλατοξίνες κ.ά., που 
προέρχονται είτε από τη γενικότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση/ρύπανση των 
τροφίµων µέσω της τροφικής αλυσίδας είτε είναι προϊόντα µεταβολισµού µυκήτων και 
άλλων οργανισµών.  Ο σχετικός έλεγχος/επιτήρηση ασκείται µέσω συντονιστικών 
προγραµµάτων και ερευνών που σκοπό έχουν την πρόληψη, τη λήψη διορθωτικών 
µέτρων καθώς και τη µακροπρόθεσµη χηµική ασφάλεια. 
 
 
9.1.2 Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης 
 
Το Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης και ειδικότερα ο κλάδος περιβαλλοντικής 
χηµείας περιλαµβάνει το χηµείο και το εργαστήριο παρασκευής δειγµάτων.  Στο 
χηµείο διεξάγονται οι ακόλουθες αναλύσεις: 
• Αναλύσεις υπογείων και επιφανειακών νερών για παρακολούθηση της 

νιτρορύπανσης και της ποιότητάς τους. 
• Αναλύσεις βρόχινου νερού. 
• Αναλύσεις ελαίων µετασχηµατιστών, νερού και χώµατος για προσδιορισµό της 

περιεκτικότητας τους σε πολυχλωριωµένα διφαινύλια. 
• Αναλύσεις νερού για σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης. 
• Αναλύσεις σε πετρώµατα, εδαφικά δείγµατα, αδρανή υλικά και οικοδοµικά υλικά. 
• Το Τµήµα συµµετέχει επίσης σε διεθνείς διεργαστηριακούς ελέγχους. 
 
Το χηµείο του Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπησης είναι εξοπλισµένο µε τα ακόλουθα 
όργανα για τη διεξαγωγή των πιο πάνω αναλύσεων: 
• Αέριο χρωµατογράφο µε ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων  
• Αέριο χρωµατογράφο µε ανιχνευτή φασµατογράφου µάζας 
• Ιοντικούς χρωµατογράφους υψηλής απόδοσης 
• Φασµατογράφο επαγωγικά συζευγµένου πλάσµατος 
• Φασµατογράφο ατοµικής απορρόφησης µε ατοµοποίηση σε θερµαινόµενο 

φούρνο 
• Μετρητή ακτίνων-α 
• Μετρητή ραδιονίου για εδαφικά και υδατικά δείγµατα 
• Φασµατογράφο φθορισµού ακτίνων Χ 
• Αυτόµατο αναλυτή άνθρακα-θείου 
• Φλογοφωτόµετρο 
 
Επιπλέον, ο κλάδος περιβαλλοντικής γεωλογίας, ευρίσκεται στα αρχικά στάδια 
διαπίστευσης σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO EN 17025. 
 
9.1.3 Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων Τµήµατος Γεωργίας 
 
Ο Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων του Τµήµατος Γεωργίας ελέγχει, µεταξύ 
άλλων, τα σκευάσµατα γεωργικών φαρµάκων που κυκλοφορούν στην Κυπριακή 
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αγορά καθώς και τα υπολείµµατα των γεωργικών φαρµάκων σε φρούτα και λαχανικά.  
Για το σκοπό αυτό στον Κλάδο Εργαστηριακών Αναλύσεων λειτουργούν τα 
ακόλουθα τρία εργαστήρια:   
 
9.1.3.1 Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γεωργικών Φαρµάκων 
 
Ο έλεγχος ποιότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί βασική πρόνοια των 
περί Γεωργικών Φαρµάκων Νόµων και διεξάγεται σε ένα άρτια εξοπλισµένο και 
εξειδικευµένο εργαστήριο του Τµήµατος Γεωργίας. 
 
Με τον έλεγχο προσδιορίζεται η ταυτότητα και το ποσοστό της δραστικής ουσίας σε 
σκευάσµατα γεωργικών φαρµάκων, ελέγχονται οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες και 
ανιχνεύονται τυχόν ανεπιθύµητες προσµίξεις.  Οι πρόνοιες της Κυπριακής 
νοµοθεσίας για τα ανεκτά όρια απόκλισης των δραστικών ουσιών ευρίσκονται σε 
πλήρη συµφωνία µε τις πρόνοιες της Οδηγίας 91/414/EK σχετικά µε τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
 
Ο ποιοτικός έλεγχος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται σε δύο στάδια: 
Πριν την εγγραφή (έγκριση κυκλοφορίας) ελέγχονται όλα τα προϊόντα και µόνον 
εκείνα που συνάδουν µε τις πρόνοιες της νοµοθεσίας και πληρούν τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή και του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων 
Εθνών (FAO) µπορούν να εγγραφούν από το Συµβούλιο Γεωργικών Φαρµάκων.  Σε 
δεύτερο στάδιο, µετά την εγγραφή, η ποιότητα προϊόντων φυτοπροστασίας ελέγχεται 
σύµφωνα µε ετήσιο πρόγραµµα βάσει του οποίου εξουσιοδοτηµένοι επιθεωρητές 
λαµβάνουν προϊόντα από τους χώρους παρασκευής και πώλησης τους. 
 
9.1.3.2 Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων 
 
Το Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων του Τµήµατος 
Γεωργίας εφαρµόζει το Πρόγραµµα Προληπτικής Παρακολούθησης Υπολειµµάτων 
Γεωργικών Φαρµάκων, που σχεδιάστηκε ώστε να ελέγχει την εφαρµογή της Καλής 
Γεωργικής Πρακτικής καθώς και οποιαδήποτε χρήση µη εγκεκριµένων γεωργικών 
φαρµάκων.  Το Πρόγραµµα ετοιµάζεται σε ετήσια βάση και επικεντρώνεται σε 
προϊόντα στόχους, σε εκείνα δηλαδή τα προϊόντα, για τα οποία υπάρχει έξαρση 
φυτικών κινδύνων και ασθενειών ή και µεγαλύτερη πιθανότητα εντοπισµού 
προβληµάτων λόγω της ύπαρξης υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων όπως 
προκύπτει από εµπειρίες προηγούµενων ετών.  
 
Τα δείγµατα φρούτων και λαχανικών τα οποία θα εξετασθούν λαµβάνονται από 
εξουσιοδοτηµένους Επιθεωρητές Γεωργικών Φαρµάκων του Τµήµατος Γεωργίας, 
πριν ή κατά τη συγκοµιδή και αποστέλλονται στο συγκεκριµένο Εργαστήριο.  Το 
εργαστήριο είναι σε πορεία διαπίστευσης σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO 
EN 17025. Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Προληπτικής Παρακολούθησης Υπολειµµάτων Γεωργικών 
Φαρµάκων είναι σταφύλια, εσπεριδοειδή, πατάτες, ελιές, ελαιόλαδο, φράουλες και 
µέλι.  
 
9.1.3.3 Τοµέας Ελέγχου Γεωργικών και Περιβαλλοντικών ∆ειγµάτων 
 
Στο συγκεκριµένο εργαστήριο διεξάγονται οι ακόλουθες αναλύσεις: 
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• Αναλύσεις νερού για σκοπούς άρδευσης.  
• Αναλύσεις νερού για σκοπούς καταλληλότητας για κατανάλωση από ζώα.  
• Αναλύσεις εδάφους για καθορισµό των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών των 

εδαφών.  
• Αναλύσεις εδάφους για καθορισµό προγραµµάτων χρήσης λιπασµάτων.  
• Αναλύσεις εδάφους για σκοπούς χρήσης γεωργοκτηνοτροφικών και 

βιοµηχανικών λυµάτων στη γεωργία.  
• Αναλύσεις φύλλων για καθορισµό προγραµµάτων χρήσης λιπασµάτων.  
• Αναλύσεις φύλλων για επίλυση προβληµάτων τροφοπενίας.  
• Αναλύσεις δασικών φύλλων για παρακολούθηση της επίδρασης της όξινης 

βροχής στα δάση.  
• Αναλύσεις γεωργοκτηνοτροφικών λυµάτων για χρήση για γεωργικούς σκοπούς.  
• Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς ∆ιεργαστηριακούς Ελέγχους. 
 
9.1.4 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 

Στο Εργαστήριο Φυτοπροστασίας και Τοξικολογίας του Ινστιτούτου Γεωργικών 
Ερευνών διεξάγεται ερευνητική εργασία για τον προσδιορισµό της 
υπολειµµατικότητας φυτοφαρµάκων στο έδαφος και σε γεωργικά προϊόντα, µε στόχο 
την προστασία και την υγεία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.   

Οι δραστηριότητες του κεντρικού χηµείου του Ινστιτούτου περιλαµβάνουν ερευνητικές 
εργασίες στον τοµέα της υπολειµµατικότητας των φυτοφαρµάκων σε γεωργικά 
προϊόντα και διεκπεραίωση των χηµικών αναλύσεων των Κλάδων του Ινστιτούτου 
που ανέρχονται σε 25.000 αναλύσεις σε 6.500 δείγµατα ετήσια.  Το ερευνητικό του 
πρόγραµµα στοχεύει στη διερεύνηση της αποικοδόµησης επιλεγµένων 
φυτοφαρµάκων µακράς υπολειµµατικής δράσης καθώς και στην εκτίµηση της 
συχνότητας και των επιπέδων συγκέντρωσης υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων ευρείας 
χρήσης.  ∆ιεξάγεται επίσης εργασία για ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των 
αιθέριων ελαίων σε αρωµατικά φυτά.  

9.1.5 Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων  
 
Ο ρόλος των εργαστηρίων του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων είναι η 
παρακολούθηση του νερού σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας του, από το νερό των 
φραγµάτων µέχρι την παραγωγή του πόσιµου νερού.  Ελέγχεται ποιοτικά το τελικό 
νερό των µονάδων αφαλάτωσης και, µέσω δειγµατοληψιών, το νερό των δικτύων 
διανοµής του πόσιµου νερού µέχρι τις κοινότητες.   
Στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων λειτουργεί ένα κεντρικό εργαστήριο στην 
Τερσεφάνου, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών Λάρνακας, Αµµοχώστου 
και Λευκωσίας και 4 επαρχιακά εργαστήρια στη Λεµεσό, στη Χοιροκοιτία, στον 
Ασπρόκρεµνο και στον Κόρνο.   
Το κεντρικό εργαστήριο στην Τερσεφάνου είναι εξοπλισµένο, µεταξύ άλλων, µε  
• Ιοντικούς Χρωµατογράφους υψηλής απόδοσης 
• Φασµατογράφο επαγωγικά συζευγµένου πλάσµατος 
• Φασµατογράφο ορατού-υπεριώδους 
• Φλογοφωτόµετρο 
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Στο εργαστήριο γίνονται (α) φυσικοχηµικές αναλύσεις ρουτίνας όπως pH, 
αγωγιµότητας, στερεών υπολειµµάτων, θολότητας και χρώµατος, (β) µικροβιολογικές 
αναλύσεις και (γ) πλήρη ιοντική ανάλυση (Ca2+, Mg2+, SO4

2-, Cl-, NO3
-, κ.ά) των 

δειγµάτων.  Επίσης στο κεντρικό εργαστήριο αναλύονται περαιτέρω δείγµατα που 
αποστέλλονται από τα επαρχιακά εργαστήρια και δείγµατα για µελέτες του Τµήµατος. 
Το εργαστήριο έχει πρωτόκολλο συνεργασίας µε το Γενικό Χηµείο του Κράτους για 
την εφαρµογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών, όπως την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60. 
 
Το εργαστήριο στον Ασπρόκρεµνο καλύπτει τις ανάγκες των επαρχιών Λεµεσού και 
Πάφου.  Σε αυτό διεξάγονται µόνο ογκοµετρικές και βακτηριολογικές αναλύσεις. 
 
9.1.6 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 υπάρχει αυτόµατος αναλυτής 
για αναλύσεις των θρεπτικών αλάτων και αναλύονται νιτρικά, φωσφωρικά και 
αµµωνιακά άλατα.  Επίσης διεξάγονται µετρήσεις του Ολικού ∆ιαλυµένου 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:  Το εργαστήριο αυτό είναι εξοπλισµένο 
µε φθοριόµετρο, µικροφυγόκεντρο, εξοπλισµό φιλτραρίσµατος και συσκευή 
υπερήχων για µέτρηση της χλωροφύλλης σε δείγµατα. 
Εργαστήριο θαλάσσιας οικολογίας: στο εργαστήριο γίνεται προσδιορισµός των 
οργανισµών που ζουν πάνω και µέσα στο θαλάσσιο βυθό.  Για το σκοπό αυτό 
υπάρχουν στο εργαστήριο 2 στερεοσκόπια, 1 µικροστερεοσκόπιο, 1 µικροσκόπιο και 
2 κλίβανοι (ο ένας τύπου γέφυρας) για προσδιορισµό της οργανικής µάζας. 
 
9.1.7 Εργαστήριο Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων για Υλικά Οικοδοµής 
 
Η αύξηση των οικοδοµικών εργασιών στην Κύπρο, η αναβάθµιση των ποιοτικών 
απαιτήσεων των έργων και η υιοθέτηση πολιτικής για εδαφοτεχνική και γεωλογική 
έρευνα για όλα τα έργα οδήγησε σε σηµαντική διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του 
Εργαστηρίου του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων.  Επίσης ο ρόλος του Εργαστηρίου 
αναβαθµίσθηκε µε την ανάθεση σ΄ αυτό της εφαρµογής του Προτύπου ΙΙΙ για έτοιµο 
σκυρόδεµα και της έκδοσης των αδειών λειτουργίας, παραγωγής και εµπορίας 
έτοιµου σκυροδέµατος.  Από το 1995 το Κεντρικό Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών του 
Τµήµατος, στεγάζεται σε νέο κτίριο κοντά στο Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, 
στο οποίο σήµερα µπορούν να εκτελεστούν πάνω από 90 είδη δοκιµών. 

Το εργαστήριο έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των ασφαλτικών µειγµάτων, του 
σκυροδέµατος και των δοµικών υλικών, των αδρανών και του τσιµέντου, τη 
διεξαγωγή εδαφοτεχνικών και γεωλογικών ερευνών, τον ποιοτικό έλεγχο των έργων 
που εκτελούνται από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τµήµατος και εργολαβικά, την 
προσφορά των υπηρεσιών του σε άλλα Τµήµατα/Υπηρεσίες/Οργανισµούς και ιδιώτες 
όσο και για την ετοιµασία Προτύπων και Προδιαγραφών.  Επίσης συνεργάζεται µε το 
Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (ΚΕ∆Ε) στην Ελλάδα και άλλα 
αναγνωρισµένα εργαστήρια. 
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9.1.8 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 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. 
 
9.1.9 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. 
 
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. ∆ιαθέτει 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. 
 
9.2 Ηλεκτρονικά Συστήµατα Πληροφόρησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα 
 
Η Κυπριακή Κυβέρνηση προωθεί σταδιακά την πλήρη καταχώρηση των δεδοµένων 
για επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρονική µορφή, για ευκολότερη και καλύτερη 
διαχείριση τους.   
 
9.2.1 ∆εδοµένα για Χρήση και Αποθήκευση Χηµικών Ουσιών στις 

Βιοµηχανίες και στους Εισαγωγείς 
 
Στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας τηρείται Βάση ∆εδοµένων, για την χρήση και την 
αποθήκευση χηµικών ουσιών στις βιοµηχανίες και στους εισαγωγείς. Τα δεδοµένα 
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της Βάσης συλλέγονται µέσω έντυπων ερωτηµατολογίων που συµπληρώνουν οι 
βιοµήχανοι και οι εισαγωγείς.  Στην ίδια Βάση ∆εδοµένων τηρούνται στοιχεία για τη 
χρήση, την αποθήκευση και τη σύσταση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων, όπως 
αυτά συλλέγονται µέσω ερωτηµατολογίων.  Αναµένεται ότι σύντοµα θα τεθεί σε 
εφαρµογή το λογισµικό πρόγραµµα καταχώρησης και ανταλλαγής δεδοµένων για 
χηµικές ουσίες IUCLID5, το οποίο θα χρησιµοποιούν όλα τα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταχώρηση και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
χηµικές ουσίες και τα παρασκευάσµατα που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Με την εφαρµογή του προγράµµατος αυτού όλα τα δεδοµένα θα 
καταχωρούνται σε ηλεκτρονική µορφή από τις βιοµηχανίες και τις εταιρείες 
εισαγωγής στη βάση δεδοµένων του ΤΕΕ, το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιεί τα 
δεδοµένα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
9.2.2 ∆εδοµένα για Χρήση και Αποθήκευση Φυτοφαρµάκων και Βιοκτόνων 
 
Στο Τµήµα Γεωργίας η πρόσβαση στα δεδοµένα για τα εγκεκριµµένα γεωργικά 
φάρµακα και βιοκτόνα είναι ελεύθερη στο κοινό µέσω διαδικτύου.  Στο άµεσο µέλλον 
θα είναι επίσης διαθέσιµες µέσω διαδικτύου οι πληροφορίες για τους εγκεκριµµένους 
πωλητές γεωργικών φαρµάκων, τα εγκεκριµµένα καταστήµατα πώλησης, τις 
αποθήκες και τα εργοστάσια παρασκευής γεωργικών φαρµάκων.  Στο παρόν στάδιο 
οι πληροφορίες αυτές είναι καταχωρηµένες σε συγκεκριµένο υπολογιστή του 
Τµήµατος Γεωργίας.  
 
9.2.3 ∆εδοµένα για Παραγωγή και Απόρριψη Υγρών και Στερεών 

Αποβλήτων 
 
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος για τα 
επικίνδυνα απόβλητα της χηµικής βιοµηχανίας καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε αρχείο 
της Υπηρεσίας στο οποίο η πρόσβαση είναι εµπιστευτική και επιτρέπεται µόνο στους 
αρµόδιους Λειτουργούς. 
 
9.2.4 ∆εδοµένα για την Ποιότητα της Ατµόσφαιρας 
 
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 εννέα κινητές µονάδες.  Οι ρύποι που παρακολουθούνται σε 
συνεχή βάση είναι: το Μονοξείδιο, το ∆ιοξείδιο και τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2, 
ΝΟx), το Όζον (Ο3), το ∆ιοξείδιο του Θείου (SO2), το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), 
τα Αιωρούµενα Σωµατίδια (ΡΜ10), 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.     
 
9.3 Τεχνική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
 
Οι Λειτουργοί που ασχολούνται µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις χηµικές 
ουσίες έχουν την ευκαιρία να ενηµερώνονται σε συνεχή βάση για τα θέµατα 
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αρµοδιότητας τους µέσω της συµµετοχής τους σε διάφορες Τεχνικές Επιτροπές και 
Εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Σε εθνικό επίπεδο όλοι οι εµπλεκόµενοι Λειτουργοί καθώς και οι επηρεαζόµενοι 
φορείς ενηµερώνονται για τις πρόνοιες και τις αλλαγές στη νοµοθεσία, µέσω 
σεµιναρίων τα οποία διοργανώνουν οι αρµόδιες αρχές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ∆ιεθνείς Συνεργασίες 
 
 
10.1 Συνεργασίες και Συµµετοχές σε ∆ιεθνείς / Ευρωπαϊκούς 

Οργανισµούς 
 

∆ιεθνείς 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) ΤΙYΥ∆Υ 
CODEX Alinimentarius ΤΙYΥ∆Υ 
International Labour Organization (ILO) ΥΕΚΑ 
United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) ΥΕΒΤ 
SAICM (Strategic Approach to International Chemical Management) TEE 
Australia Group ΥΕΒΤ 
 
10.2 Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Συµφωνίες / ∆ιαδικασίες για τη 

∆ιαχείριση των Χηµικών Προϊόντων 
 

∆ιεθνείς Συµφωνίες Αρµόδια Υπηρεσία 
Agenda 21-Σύµβαση για την αειφόρο ανάπτυξη ΥΠ 
UNEP Καθοδηγητικές γραµµές του Λονδίνου  YY 
Κώδικας Επαφής FAO ΥΓΦΠΠ 
Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ ΥΠ 
Σύµβαση του Ρότερνταµ περί της ∆ιαδικασίας Συναίνεσης µετά από 
Ενηµέρωση για Ορισµένα Επικίνδυνα Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο 
∆ιεθνές 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 ∆ιασυνοριακών  
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) 

ΥΠ 

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 ∆ιεθνείς 
Οδικές Μεταφορές των Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 

ΤΟΜ 

∆ιεθνής 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 ∆ιακρατικές Συµφωνίες 
 

∆ιακρατικές Συµφωνίες Αρµόδια Υπηρεσία 
∆ιακρατική Συµφωνία Κύπρου – Αυστρίας για συνεργασία σε 
θέµατα κοινοποίησης στην Κύπρο νέων χηµικών ουσιών 

ΤΕΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ∆ιαδικασίες Ενηµέρωσης του Εργατικού 
∆υναµικού και του Κοινού για την Ορθή 
∆ιαχείριση Χηµικών Προϊόντων 

 
 
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 των 
χηµικών προϊόντων που χρησιµοποιούν.  Επίσης ενηµέρωση προς τους εργοδότες 
παρέχεται, µεταξύ άλλων, από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας για τις 
υποχρεώσεις τους σε σχέση µε τη διασφάλιση κατάλληλων εργασιακών συνθηκών.  
Συγκεκριµένα, µέσω έντυπου υλικού και σεµιναρίων οι εργοδότες ενηµερώνονται για 
τις πρόνοιες της νοµοθεσίας, όπως είναι η υποχρέωση παροχής ∆ελτίων ∆εδοµένων 
Ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα, η λήψη µέτρων ατοµικής και συλλογικής 
προστασίας, 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 παρασκευασµάτων. 
 
Παράλληλα 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. 
 
11.2 Εργοδοτούµενοι 
 
Οι εργοδοτούµενοι που εµπλέκονται µε τη 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. 
 
Επιπλέον ενηµέρωση των εργοδοτούµενων σε θέµατα ασφάλειας και υγείας από τη 
χρήση επικίνδυνων χηµικών προϊόντων γίνεται από τις Εργοδοτικές και 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις καθώς και από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας µε τη 
διοργάνωση σεµιναρίων και την έκδοση ενηµερωτικού υλικού.  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 µεταφέρουν την πληροφόρηση στα µέλη 
τους.  
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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 από τα 
αρµόδια Τµήµατα 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 την καλή πρακτική στη χρήση χηµικών ουσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Ανθρώπινο ∆υναµικό των Κυβερνητικών 
Υπηρεσιών στη ∆ιαχείριση Χηµικών 
Προϊόντων 

 
 
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 1 Λειτουργός 

1 Επιθεωρήτρια 
Εργασίας 

Εφαρµογή της νοµοθεσίας για 
Χηµικές Ουσίες  

 7 Επιθεωρητές 
Εργασίας 

Μερική απασχόληση στην 
εφαρµογή της νοµοθεσίας για 
Χηµικές Ουσίες 

 6 Λειτουργοί 
1 Επιθεωρητής 
Εργασίας 

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 έκτακτος 
Λειτουργός 

Εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα 
βιοκτόνα 

Τµήµα Γεωργίας 

1 Λειτουργός 
3 Γεωργικοί 
Επιθεωρητές 

Εργαστηριακός έλεγχος για την 
ποιότητα και τα υπολείµµατα 
φυτοφαρµάκων 

5 Λειτουργοί 
2 Τεχνικοί 

Έλεγχος Ρύπανσης νερών και 
εδάφους 

1 Λειτουργός Πολυ(χλωριωµένα διφαινύλια) 
Μερική απασχόληση 

1 Λειτουργός Επικίνδυνα Απόβλητα 
Μερική απασχόληση 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

1 Λειτουργός Μηχανέλαια, υλικά συσκευασίας 
Μερική απασχόληση 

Υπηρεσία Μεταλλείων 1 Λειτουργός Εφαρµογή νοµοθεσίας για 
εκρηκτικά 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
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Υπουργείο / Τµήµα / 
Υπηρεσία 

Θέση και αριθµός 
προσωπικού 

Απασχόληση/ 
Ειδικότητα 

1 Λειτουργός  Αρχές Ορθής Εργαστηριακής 
Τεχνικής 

Υπηρεσία Τεχνολογίας 

1 Λειτουργός Αξιολόγηση Εργαστηρίων 
Υπηρεσία Ενέργειας 3 Λειτουργοί Εφαρµογή της νοµοθεσίας για 

καθορισµό των προδιαγραφών και 
έλεγχο της ποιότητας των 
πετρελαιοειδών και καυσίµων 

Υπηρεσία Εµπορίου 4 Λειτουργοί Εφαρµογή της νοµοθεσίας για τον 
έλεγχο των εξαγωγών ειδών 
διπλής χρήσης και στρατιωτικού 
εξοπλισµού 

Υπουργείο Υγείας 
Υγειονοµικές Υπηρεσίες  69 Επιθεωρητές  

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 

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 
  
Γ  
ΓΧΚ Γενικό Χηµείο του Κράτους 
  
∆  
∆.Ε.Ο.Κ. ∆ηµοκρατική Εργατική Οµοσπονδία Κύπρου 
  
Ε  
Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου 
Ε.Τ.Υ.Κ. Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου 
  
Κ  
Κ.Ε.Β.Ε. Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
  
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.∆.Υ. Παγκύπρια Συντεχνία ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
ΠΕΓ Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων 
ΠΕΕΧ Παγκύπρια Ένωση Επιστηµόνων Χηµικών 
ΠΙΣ Παγκύπριος Ιατρικός Σύνδεσµος 
  
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  
ΤΓ Τµήµα Γεωργίας 
ΤΕΕ Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 
ΤΕΝ Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 
ΤΙΥΥ∆Υ Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας 
ΤΟΜ Τµήµα Οδικών Mεταφορών 
ΤΣΥ Τµήµα Στατιστικής Υπηρεσίας 
ΤΤ Τµήµα Τελωνείων 
  

 - 105 - 



Υ  
ΥΑ Υπουργείο Άµυνας 
ΥΓΦΠΠ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
Υ∆∆Τ Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας 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 
ΥΠ Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
ΥΣΕ Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
ΥΤ Υπηρεσία Τεχνολογίας 
ΥΥ Υπουργείο Υγείας 
  
Φ  
ΦΥ Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ∆ιευθύνσεις Κυβερνητικών Υπηρεσιών και 
µη Κυβερνητικών Οργανισµών 

 
 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
1432 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22807522 
Φαξ. 22676182 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: msentoukari@mod.gov.cy 
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1411 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22408307 
Φαξ. 22781156 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: registry@moa.gov.cy  
 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 
Τ.Θ. 22016, 1516 Λευκωσία 
Τηλ 22403108 
Φαξ 22316770 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: dari@arinet.ari.gov.cy 
 
Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 
Αιόλου 13, 1416 Λευκωσία 
Τηλ. 22807868 
Φαξ. 22775955 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: director@dfmr.moa.gov.cy 
 
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων  
1413 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22803390 
Φαξ: 22675019 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: eioannou@wdd.moa.gov.cy 
 
Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης 
1415 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22409213 
Φαξ: 22316873 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: director@gsd.moa.gov.cy 
 
Τµήµα Γεωργίας 
1412 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22408519 
Φαξ. 22303941 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: doagrg@da.moa.gov.cy 
 
Υπηρεσία Μεταλλείων 
1422 Λευκωσία, Κύπρος 
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Τηλ.22409283 
Φαξ. 22316872  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: minesinfo@mines.moa.gov.cy  
 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
1411 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22303883 
Φαξ: 22774945 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: ngeorgiades@environment.moa.gov.cy  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
1421 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22867100 
Φαξ: 22375120 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: perm.sec@mcit.gov.cy  
 
Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών 
1421 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22867153 
Φαξ: 22375120 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: tlouca@mcit.gov.cy  
 
Υπηρεσία Ενέργειας 
1421 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22409303 
Φαξ: 22304759 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: perm.sec@mcit.gov.cy  
 
Υπηρεσία Εµπορίου 
1421 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22867123 
Φαξ.: 22768967
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: ts@mcit.gov.cy 
 
Υπηρεσία Τεχνολογίας 
1421 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22409310 
Φαξ: 22754103 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: kphotiadou@cys.mcit.gov.cy  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
1447 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22401000 
Φαξ. 22661881 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: minforeign1@mfa.gov.cy 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
1493 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22401600 
Φαξ: 22670993 
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Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: administration@mlsi.gov.cy 
 
Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 
1493 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22405623 
Φαξ: 22663788 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: director@dli.mlsi.gov.cy  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
1453 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22867800 
Φαξ. 22671465 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@moi.gov.cy 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
1439 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22602722, 22601159, 22601157, 22601160 
Φαξ. 22602747 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:  
 
Στατιστική Υπηρεσία  
Μιχ. Καραολή, 1444 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22602129 
Φαξ. 22661313 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: enquiries@cystat.mof.gov.cy 
 
Τµήµα Τελωνείων 
1440 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22601713 
Φαξ. 22302031 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: headquarters@customs.mof.gov.cy 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
1424 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22800288 
Φαξ. 22776266 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: permsec@mcw.gov.cy 
 
Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων 
Λεωφ.Στροβόλου 165, 2048 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22806550 
Φαξ: 22498910 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:info@pwd.mcw.gov.cy 
 
Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 
Τ.Θ. 56193, 3305 Λεµεσός, Κύπρος 
Τηλ. 25848100 
Φαξ. 25848200 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: maritimeadmin@dms.mcw.gov.cy 
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Τµήµα Οδικών Mεταφορών 
Βασιλέως Παύλου 17, 2412 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22 807117 
Φαξ. 22 354030 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: ertd@rtd.mcw.gov.cy 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
1040 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22400128 
Φαξ: 22434189 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: ministryofhealth@cytanet.com.cy 
 
Γενικό Χηµείο του Κράτους 
Κίµωνος 44, 1451 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22809112 
Φαξ. 22316434 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: cmichael@sgl.moh.gov.cy 
 
Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας 
Μάρκου ∆ράκου 10, Παλλουριώτισσα, 1449 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22400137 
Φαξ. 22345199 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: an.agrotou@cytanet.com.cy 
 
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 
1475 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22407107 
Φαξ. 22407149 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: ditcc@cytanet.com.cy 
 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Απελλή 1, 1403 Αγίοι Οµολογητές, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22889100 
Φαξ. 22665080 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: att.gen@law.gov.cy 
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ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 
 
∆ηµοκρατική Εργατική Οµοσπονδία Κύπρου (∆.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 
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 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: cyconsas@spidernet.net 
 
Οµοσπονδία 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 
Λεωφ. Αθαλάσσης 28, ∆ιαµ. 12, Στρόβολος, Λευκωσία. 
Τηλ. 22313750 
Φαξ. 22879240 
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 
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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.) 
∆ανάης 4Β, 2369 Άγιος ∆οµέτιος, Λευκωσία 
Τηλ. 22356414 
Φαξ. 22354216 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: - 
 
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 ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ.) 
Λεωφ. ∆ηµοσθένη 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 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: psleon@ucy.ac.cy 
 
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας ζωής 
Τ.Θ. 16033, 2085 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22313111 
Φαξ. 22463077 
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 
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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 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: sek@sek.org.cy 
 
Σύνδεσµος Εργολάβων Οικοδοµών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.) 
Ανδροκλέους 3, 1060 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. 22753606 
Φαξ. 22751664 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: cyoseok@spidernet.com.cy 
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