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Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 199 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ. 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επικίνδυνων Ουσιών 

Νόμος του 1991. 
ΜΕΡΟΣ II 

2. Για σκοπούς προστασίας του πληθυσμού της χλωρίδας και της 
πανίδας και της ποιότητας του περιβάλλοντος της Κύπρου, το Υπουρ
γικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής 
που προβλέπεται στον Πίνακα, να εκδίδει Κανονισμούς με τους 
οποίους— 

(α) Να κηρύσσεται οποιαδήποτε ουσία επικίνδυνη και να κατατάσ
σονται οι επικίνδυνες ουσίες σε κατηγορίες και ομάδες για τους 
σκοπούς των Κανονισμών 

(β) να απαγορεύεται, να περιορίζεται ή να ρυθμίζεται η εισαγωγή, 
παραγωγή, προμήθεια, χρήση και φύλαξη επικίνδυνων ουσιών ή 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ομάδας επικίνδυνων ουσιών 

(γ) να απαγορεύεται, να περιορίζεται ή να ρυθμίζεται η αποθή
κευση οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας ή κατηγορίας ή 
ομάδας επικίνδυνων ουσιών και χωρίς να επηρεάζεται η 
γενικότητα των προηγούμενων προνοιών, οι απαγορεύσεις, οι 
περιορισμοί ή οι ρυθμίσεις μπορούν να αναφέρονται— 

(i) Στην τοποθεσία και το χώρο της αποθήκευσης· 
(ϋ) στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις ή στα δοχεία και στα 

κιβώτια στα οποία αποθηκεύονται οι ουσίες* 
στις φυσικές συνθήκες της αποθήκευσης· 
στις μέγιστες ποσότητες οποιασδήποτε επικίνδυνης 
ουσίας ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών, οι 
οποίες είναι δυνατόν να αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε 
συγκεκριμένο χώρο ή τοποθεσία' 
σε οποιεσδήποτε άλλες ουσίες οι οποίες δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται μαζί με επικίνδυνες ουσίες. 

(δ) Να ρυθμίζεται η μεταφορά οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας ή 
ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών και, χωρίς να 
επηρεάζεται η γενικότητα των προηγούμενων προνοιών, οι 
Κανονισμοί μπορούν να προνοούν— 

(ί) Για το σχεδιασμό ή την κατασκευή του οχήματος ή του 
σκάφους που χρησιμοποιείται για μεταφορά και για τις 

(ui) 
(iv) 

(ν) 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Εξουσία για 
την έκδοση 
Κανονισμών. 

Πίνακας. 
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επιγραφές σήμανσης που θα πρέπει να τοποθετούνται 
στο όχημα και στα σήματα που πρέπει να φέρει το 
σκάφος όταν μεταφέρει οποιαδήποτε επικίνδυνη ουσία 
ή ομάδα ή κατηγορία επικίνδυνων ουσιών 

(ϋ) για το σχεδιασμό και την κατασκευή καθώς και για τα 
υλικά κατασκευής οποιουδήποτε δοχείου ή κιβωτίου 
που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά οποιασδήποτε 
επικίνδυνης ουσίας ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων 
ουσιών 

(iii) για τη ρύθμιση της σήμανσης και των επιγραφών 
οποιουδήποτε δοχείου ή κιβωτίου που περιέχει 
οποιαδήποτε επικίνδυνη ουσία ή ομάδα ή κατηγορία 
επικίνδυνων ουσιών, και των εγγράφων τα οποία πρέπει 
να συνοδεύουν το δοχείο ή το κιβώτιο και για τον 
καθορισμό των προειδοποιήσεων και οδηγιών που 
πρέπει να αναγράφονται στα δοχεία ή τα κιβώτια καθώς 
και στα έγγραφα τα οποία τα συνοδεύουν, 

(ε) Να απαιτείται από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προτίθεται 
να μεταφέρει επικίνδυνες ουσίες να δίνει λεπτομέρειες του 
τρόπου μεταφοράς, του χρόνου αναχώρησης του φορτίου με τις 
επικίνδυνες ουσίες και του δρομολογίου που θα ακολουθηθεί, 
σε καθορισμένη αρμόδια αρχή ή αρχές, και να δίδεται η 
εξουσία στην εν λόγω αρχή να ορίζει την ημερομηνία, το χρόνο 
αναχώρησης και το δρομολόγιο το οποίο πρέπει ή δεν πρέπει 
να ακολουθηθεί* 

(στ) να καθορίζεται η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να τοπο

θετηθεί σε οποιοδήποτε δοχείο ή κιβώτιο ή σε οποιοδήποτε 
όχημα ή σκάφος για μεταφορά οποιασδήποτε επικίνδυνης 
ουσίας ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών και να 
καθορίζονται οποιεσδήποτε ουσίες με τις οποίες οι επικίνδυνες 
ουσίες δεν πρέπει να αναμιγνύονται ή να συνυπάρχουν ή οι 
οποίες δεν πρέπει να μεταφέρονται στο ίδιο δοχείο, κιβώτιο, 
όχημα ή σκάφος* 

(ζ) να καθορίζονται οι όροι ως προς το χειρισμό επικίνδυνων 
ουσιών ή ομάδας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών, οι προφυ

λάξεις που πρέπει να λαμβάνονται και οι ενέργειες που πρέπει 
να γίνονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και να απαιτείται 
να καθοδηγούνται οι εργοδοτούμενοι αναφορικά με τα πιο πάνω 
θέματα* 

(η) να προβλέπονται ποινικά αδικήματα για παράβαση των Κανο

νισμών και να προνοείται για τη διάπραξη τους ποινή 
φυλάκισης που να μην υπερβαίνει τα δυο χρόνια ή χρηματική 
ποινή που να μην υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες λίρες ή και οι δυο 
ποινές. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αρχι 3.—(1) Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να 
επιθεωρητής ορίσει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές με οποιοδήποτε τίτλο ή τίτλους 
θεωρίες. ®

α αποφασίσει, καθώς και άλλους λειτουργούς ή προσοντούχα 
πρόσωπα που κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου 
και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν. 
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(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου «προσοντούχο πρόσωπο» 
σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και έχει 
τις ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των 
εξουσιών που θα του ανατεθούν. 

4. Ο Επιθεωρητής για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων του έχει Εξουσίες των 
την εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε ή σε όλες από τις πιο κάτω Επιθεωρητών, 
πράξεις— 

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία έχει 
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται δραστηριότητα ή 
διεργασία κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανο
νισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν ή η οποία είναι δυνατόν 
να προκαλέσει κίνδυνο σοβαρής προσωπικής βλάβης, 

(β) Να συνοδεύεται από αστυνομικό αν έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του. 

(γ) Να συνοδεύεται από προσοντούχο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 
δυνάμει του άρθρου 3 και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
θα το βοηθήσει στην άσκηση των καθηκόντων του καθώς και 
να παίρνει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε 
υλικά τα οποία απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του 
Επιθεωρητή ή του προσοντούχου προσώπου, 

(δ) Να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή από προσοντούχο 
πρόσωπο των δοκιμών και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες 
για την άσκηση των εξουσιών του. 

(ε) Να επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει τη λειτουργία 
οποιασδήποτε εγκατάστασης ή εξοπλισμού που βρίσκει στα 
υποστατικά και να προβαίνει στις μετρήσεις και στη λήψη 
φωτογραφιών που κρίνει αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των 
εξουσιών του. 

(στ) Να δίνει οδηγίες ώστε τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους 
ή οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα σ' 
αυτά να παραμένουν όπως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται 
εύλογα αναγκαίος για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δοκιμής, 
μέτρησης, εξέτασης και ελέγχου όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους (δ) και (ε), νοουμένου ότι η συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες αυτές δε συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή 
οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους της βιομηχανικής διεργασίας· 

(ζ) Να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε 
βιβλίων ή εγγράφων τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
περιέχουν πληροφορίες σχετιζόμενες με το σκοπό της 
διερεύνησης του. 

(η) Να ζητά— 
(ϊ) Από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη δραστη

ριότητα ή τη διεργασία, 
(ϋ) από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκει στα 

υποστατικά, και 
(iii) από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη 

αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά 
ή είχε σχέση με τη δραστηριότητα ή τη διεργασία 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 
τριών μηνών, 
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να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες είτε προφορικά είτε γραπτά 
που μπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και που είναι 
σχετικές με το σκοπό της έρευνας ή διερεύνησης του. 

(θ) Να παίρνει και να μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιο
δήποτε δείγμα οποιασδήποτε ουσίας το οποίο δυνατόν να 
απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας 
κατά την εκδίκαση αδικήματος που διαπράττεται κατά παρά
βαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται 
με βάση αυτόν, 

(ι) Να ζητά από το διαχειριστή ή τον κάτοχο των υποστατικών ή 
οποιοδήποτε από τους αντιπροσώπους τους ή τους εργο
δοτουμένους τους που είναι παρόντες— 

(i) Να παράσχει στον ίδιο ή σε προσοντούχο πρόσωπο 
ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε μέρος των 
υποστατικών 

(ϋ) να θέσει στη διάθεση τους οποιαδήποτε ευλόγως 
διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε 
δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που 
κρίνονταν αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

Αδικήματα. 5.—(1) Πρόσωπο διαπράττει αδίκημα: 
(α) Αν παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθη

κόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του 
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση 
αυτόν, 

(β) Αν παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό ή προσοντούχο 
πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο που εισήλθε στα υποστατικά μαζί με 
τον Επιθεωρητή σύμφωνα με τις παραγράφους (β) ή (γ) του 
άρθρου 4, το οποίο παρέχει βοήθεια στον Επιθεωρητή, 

(γ) Αν παραλείπει να συμμορφωθεί προς οδηγία που δίδεται σ' 
αυτό από τον Επιθεωρητή δυνάμει της παραγράφου (στ) του 
άρθρου 4. 

(δ) Αν παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που απαιτείται να 
παρουσιάσει δυνάμει της παραγράφου (ζ) του άρθρου 4, εκτός 
αν αποδείξει ότι— 

(i) Δε γνώριζε ότι την παρουσίαση την απαιτούσε ο 
Επιθεωρητής, 

(ϋ) Δεν είχε πρόσβαση στο βιβλίο ή στο έγγραφο, 
(iii) Δεν είχε εξουσία να το πάρει, 

(ε) Αν ενώ είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις πρόνοιες των υπο

παραγράφων (i) μέχρι (iii) της παραγράφου (η) του άρθρου 4, 
παραλείπει να δώσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, 
πληροφορίες που του ζητήθηκαν από τον Επιθεωρητή σύμφωνα 
με την εν λόγω παράγραφο ή δίνει πληροφορίες που είναι 
αναληθείς ή λανθασμένες ή ατελείς, 

(στ) Αν ενώ είναι ένα από τα πρόσωπα ή εμπίπτει στις κατηγορίες 
των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (i) του άρθρου 
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4 παραλείπει, κατόπιν νόμιμης απαίτησης του Επιθεωρητή μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα— 

(i) Να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε οποιοδήποτε 
προσοντούχο πρόσωπο που εισήλθε στο υποστατικό 
μαζί του, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των 
υποστατικών, 

(Η) να θέσει στη διάθεση του Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε 
προσοντούχου προσώπου το οποίο εισήλθε στο υπο
στατικό μαζί του οποιαδήποτε μέσα για τη διεξαγωγή 
δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, 

νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση έχει την εξουσία να το πράξει 
και ότι τα μέσα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) 
είναι ευλόγως διαθέσιμα. 

(2) Κάθε πρόσωπο που— 
(α) Πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται 

δυνάμει ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή 
οποιουδήποτε διατάγματος, κανονισμού ή κανόνα που εκδίδεται 
με βάση τον παρόντα Νόμο, ή 

(β) δίνει ή υπογράφει τέτοιο πιστοποιητικό εν γνώσει του ότι είναι 
αναληθές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο, ή 

(γ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί πιστοποιητικό που 
έχει πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές σε σχέσημε οποιοδήποτε 
ουσιώδες στοιχείο, ή 

(δ) παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί ως αφορώντα οποιοδήποτε 
πρόσωπο, πιστοποιητικά τα οποία εν γνώσει του δεν αφορούν 
το εν λόγω πρόσωπο, ή 

(ε) παριστάνει πρόσωπο που κατονομάζεται σε τέτοιο πιστο
ποιητικό, ή 

(στ) προσποιείται ψευδώς ότι είναι Επιθεωρητής, ή 
(ζ) εσκεμμένα συγκατατίθεται στην πιο πάνω πλαστογράφηση, 

υπογραφή, χρήση, πλαστοπροσωπεία ή προσποίηση, ή 
(η) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή καταχώρηση σε κατάλογο, 

βιβλίο, ειδοποίηση, πιστοποιητικό ή έγγραφο που απαιτείται 
δυνάμει ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή 
οποιουδήποτε διατάγματος ή κανονισμού ή κανόνα που 
εκδίδεται με βάση αυτόν, ή 

(θ) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υπογράφει ψευδή 
δήλωση που απαιτείται από, με βάση ή για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε διατάγματος, κανονισμού ή 
κανόνα που εκδίδεται με βάση αυτόν, ή 

(ι) εν γνώσει του κάνει χρήση τέτοιας ψευδούς καταχώρησης ή 
δήλωσης όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου και υπόκειται σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή σε 
φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο 
ποινές. 

6. Αποτελεί αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει αποκτήσει Περιορισμός 
πληροφορίες κατά την άσκηση, είτε από το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, στηναπο
εξουσιών δυνάμει του παρόντος Νόμου το να αποκαλύπτει αυτές που ^ηροφοριών. 
αφορούν εμπορικό μυστικό, εκτός αν η αποκάλυψη γίνεται— 
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(α) Με τη συγκατάθεση του διαχειριστή της διεργασίας ή του 
προσώπου που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να τηρεί το 
εμπορικό μυστικό, ή 

(β) για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε προνοιών τις οποίες έχει 
υποχρέωση διά νόμου να εφαρμόζει, ή 

(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας, ή 
(δ) για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ 

μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με την εφαρμογή 
οποιωνδήποτε προνοιών τις οποίες έχει υποχρέωση να 
εφαρμόζει. 

Προστασία και 7. Η Δημοκρατία δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική 
ευθύνη, βλάβη, απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από επικίνδυνη ουσία, για 

- μόνο το λόγο ότι υπάλληλος ή αρχή της Δημοκρατίας έδωσε 
συγκατάθεση ή ενέκρινε ή καθόρισε οποιοδήποτε δρομολόγιο το οποίο 
όχημα όφειλε ή δεν όφειλε να ακολουθήσει ή για το λόγο ότι επέβαλε 
οποιοδήποτε περιορισμό με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε 
Κανονισμό. 

Έναρξη 8. Ο παρών Νόμος θα τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει 
ισχύος. τ 0 Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας. Μπορούν να καθορισθούν διαφορετικές ημερο
μηνίες για την έναρξη της ισχύος των διάφορων διατάξεων του. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 2) 

Τεχνική Επιτροπή για Έλεγχο Επικίνδυνων Ουσιών 
1.—(1) Καθιδρύεται επιτροπή η οποία καλείται «Τεχνική Επιτροπή 

για Έλεγχο Επικίνδυνων Ουσιών». Σ' αυτή θα συμμετέχει ανά ένας 
εκπρόσωπος των Υπουργείων: 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, 
Υγείας, 
Εσωτερικών, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
Συγκοινωνιών και Έργων. 

Οι Υπουργοί των πιο πάνω Υπουργείων μπορούν να αποστέλλουν 
διαφορετικούς εκπροσώπους στις διάφορες συνεδρίες της Επιτροπής. 
Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να συνοδεύεται από δύο επιστημονικούς ή 
τεχνικούς συμβούλους. 

(2) Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής θα είναι ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση 
απουσίας του μπορεί να εκλεγεί από την Επιτροπή άλλο πρόσωπο ως 
Πρόεδρος συγκεκριμένης συνεδρίας της Επιτροπής. 

2.—(1) Απαρτία θα αποτελούν τρία μέλη της Επιτροπής. 
(2) Οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση και οποιοσδήποτε Δήμος 

μπορούν να στείλουν παρατηρητή σε συνεδρία, ο οποίος θα έχει 
δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου. 

(3) Οι συνεδρίες της Επιτροπής θα συγκαλούνται από τον Πρόεδρο. Ο 
Πρόεδρος θα συγκαλεί έκτακτη συνεδρία μέσα σε 14 ημέρες από την 
ημέρα υποβολής παράκλησης από οποιοδήποτε μέλος στην οποία θα 
δηλώνει την ανάγκη και την αιτία για τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας 
της επιτροπής. 
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(4) Ειδοποιήσεις για συνεδρίες στις οποίες θα συζητούνται τα θέματα 

που αναφέρονται πιο κάτω και αφορούν τον έλεγχο χημικών ουσιών θα 
πρέπει να αποστέλλονται αμέσως ώστε να φτάνουν στα Υπουργεία 
τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας: 

(α) Έκδοση Κανονισμών για έλεγχο χημικών ουσιών που προνο
ούνται από το άρθρο 2. 

(β) Τροποποιήσεις οποιωνδήποτε Κανονισμών που έχουν εκδοθεί 
με βάση το άρθρο 2. 

(γ) Τροποποιήσεις οποιουδήποτε Πίνακα των Κανονισμών που 
έχουν εκδοθεί με βάση το άρθρο 2. 

(5) Ειδοποίηση για τις συνεδρίες και ημερήσια διάταξη συνοδευόμενη 
με αντίγραφα των σχετικών εγγράφων θα αποστέλλονται σε οποια
δήποτε Επαρχιακή Διοίκηση ή Δήμο ή Συμβούλιο Βελτιώσεως που 
δυνατόν να επηρεάζεται. 


