
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
(ΕΚ) ΑΡΙΘ. 648/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 
 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.:  

L 104,  

8.4.2004, 

σ. 1, και 

 L168,  

21.6.2006, 

σ.5. 

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τα 

απορρυπαντικά, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 907/2006 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2006. 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απορρυπαντικών Νόμος 

του 2006. 
  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο- 
  
 «διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει την κατοχή προς διάθεση στην 

αγορά, την προσφορά προς διάθεση στην αγορά, τη διαφήμιση προς 

διάθεση στην αγορά, την έκθεση προς διάθεση στην αγορά και τη 

δωρεάν προσφορά στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής ή 

βιομηχανικής δραστηριότητας· 
  
 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας· 
  
 «Δικαστήριο» σημαίνει δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας· 
  
 «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει- 
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 (α) λειτουργό του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας· 
 (β) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Διευθυντή δυνάμει 

του εδαφίου (9) του άρθρου 9˙ 
  
 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  
 

 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004» σημαίνει την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 

σχετικά με τα απορρυπαντικά», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 907/2006 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 

2006 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 48/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 

απορρυπαντικά, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων III και 

VII ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης ή/και συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 

1992 και προσαρμόστηκε από Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφτηκε στις 

Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως περαιτέρω εκάστοτε 

τροποποιείται· 
  
 «Κυβερνητικό Εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο ή χημείο, που ορίζεται 

από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 11, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται ισχύουσα απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, σύμφωνα με την παραγράφο 3 του Άρθρου 8 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, για απόσυρση του εν λόγω χημείου ή 

εργαστηρίου από τον κατάλογο των εγκεκριμένων εργαστηρίων, ο 

οποίος είναι δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης˙ 
  
 «Κυβερνητικός Χημικός» σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή 

λειτουργό, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Εργαστήριο· 
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«παρασκευή» περιλαμβάνει την κατασκευή και κάθε τύπο 

επεξεργασίας· 

 

«παρασκευή προς διάθεση στην αγορά» περιλαμβάνει τη συσκευασία· 

 

«συσκευασία» περιλαμβάνει δοχείο, κιβώτιο, κουτί και περιτύλιγμα· 
  
 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας. 
  
      (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν 

ερμηνεύονται σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004. 
  
      (3) Σε περίπτωση που όρος ερμηνεύεται στον παρόντα Νόμο 

διαφορετικά από ότι στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004, ο όρος έχει 

την έννοια που του αποδίδει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004. 
  
Πεδίο εφαρμογής.  3.  Ο παρών Νόμος έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 648/2004. 
  
Αρμόδια Αρχή.  4.-(1)  Με την επιφύλαξη των λοιπών εδαφίων του παρόντος άρθρου, 

αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου 

και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 468/2004 είναι ο Διευθυντής. 
  
      (2)  Ο Διευθυντής έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί γραπτώς τον 

Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

που υπηρετεί ή εργάζεται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, να ασκεί 

οποιαδήποτε εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον που 

χορηγείται ή ανατίθεται σε αυτόν βάσει του παρόντος Νόμου ή των 

εκδιδόμενων δυνάμει αυτού κανονισμών:   
  
  Νοείται ότι σε περίπτωση τέτοιας εξουσιοδότησης, ο Διευθυντής 

διατηρεί την εξουσία να ασκεί ανά πάσα στιγμή το σύνολο των 

εξουσιών και να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων του που πηγάζουν 
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από τον παρόντα Νόμο και από τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους 

κανονισμούς.  
  
      (3)  Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση 

καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (2) έχει υποχρέωση να ασκεί την 

εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του 

Διευθυντή. 
  
      (4) Ο Διευθυντής έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί 

εξουσιοδότηση που έδωσε δυνάμει του εδαφίου (2), με γραπτή 

ειδοποίηση προς το πρόσωπο που είχε εξουσιοδοτηθεί. 
  
      (5)  Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δυο ή 

περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή 

εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω 

πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την 

εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον 

ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και 

σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του τελευταίου. 
  
      (6)  Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο 

ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι 

δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο 

πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού 

κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω 

εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν 

λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο. 
  
Διάθεση στην 

αγορά. 
5.-(1) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά απορρυπαντικού ή 

επιφανειοδραστικής ουσίας για απορρυπαντικό, εκτός εάν - 
  
  (α) το απορρυπαντικό ή, κατά περίπτωση, η επιφανειοδραστική 

ουσία -  
   
   (i) πληροί τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στην 
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παράγραφο 1 του Άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

648/2004, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του 

Άρθρου 4 του ιδίου Κανονισμού, ή 

 

(ii) διατίθεται στην αγορά κατ’ εξουσιοδότηση της 

Επιτροπής, μέσω παρέκκλισης την οποία η Επιτροπή 

χορήγησε αναφορικά με το απορρυπαντικό ή, κατά 

περίπτωση, την επιφανειοδραστική ουσία, σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004· και 
   
  (β) ο παρασκευαστής του απορρυπαντικού ή της 

επιφανειοδραστικής ουσίας συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του 

Άρθρου 3 και του Άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

648/2004. 
  
      (2) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά απορρυπαντικού ή 

επιφανειοδραστικής ουσίας, που δεν πληροί όρο ή περιορισμό 

παρέκκλισης που χορηγήθηκε από την Επιτροπή αναφορικά με το 

απορρυπαντικό ή την επιφανειοδραστική ουσία, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004. 
  
      (3) Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά απορρυπαντικού, εκτός 

εάν- 
  
  (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του 

Άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004· και 
   
  (β) η συσκευασία του απορρυπαντικού αναγράφει στην Ελληνική 

γλώσσα τις πληροφορίες που προβλέπονται στις 

παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 648/2004, εξαιρουμένων των πληροφοριών που 

αφορούν τις προδιαγραφές για τα συντηρητικά και τις 

αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες, οι οποίες προδιαγραφές 

προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος VII του ιδίου 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4089, 28/7/2006 125(I)/2006



  

 

6 

 

Κανονισμού. 
  
Τεκμήρια. 6.-(1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης βάσει του παρόντος Νόμου – 
  
  (α) απόδειξη ότι απορρυπαντικό ή επιφανειοδραστική ουσία 

βρίσκονταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο ο οποίος 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην 

αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά ή διάθεση 

στην αγορά απορρυπαντικού ή επιφανειοδραστικής ουσίας, 

αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι το εν λόγω 

απορρυπαντικό ή επιφανειοδραστική ουσία προοριζόταν για 

διάθεση στην αγορά· 
   
  (β) απόδειξη ότι επιφανειοδραστική ή άλλη ουσία η οποία 

χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή απορρυπαντικού, 

βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο ο οποίος 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην 

αγορά απορρυπαντικού, αποτελεί εκ πρώτης όψεως 

μαρτυρία ότι προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί στην 

παρασκευή απορρυπαντικού˙ 
   
  (γ) απόδειξη ότι απορρυπαντικό ή επιφανειοδραστική ουσία δεν 

πληροί οποιαδήποτε διάταξη-  
   
   (α) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, ή 
    
   (β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 648/2004, ή  
    
   (γ) παρέκκλισης η οποία χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναφορικά με το απορρυπαντικό ή την 

επιφανειοδραστική ουσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 648/2004, 
    
   είναι μέρος μιας παρτίδας ή αποστολής απορρυπαντικών ή 

επιφανειοδραστικών ουσιών της ίδιας περιγραφής ή τάξης, 
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αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι όλα τα 

απορρυπαντικά ή οι επιφανειοδραστικές ουσίες σε εκείνη την 

παρτίδα ή αποστολή δεν πληρούν τη συγκεκριμένη διάταξη. 
  
      (2)  Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός ασκεί τις εξουσίες, τις οποίες 

του χορηγεί το άρθρο 9, βάσει των τεκμηρίων τα οποία καθορίζονται 

στο εδάφιο (1), εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε από τα 

τεκμήρια δεν ισχύει σε συγκεκριμένη περίπτωση. 
  
Πρόσβαση 

Διευθυντή σε 

πληροφορίες  

που αφορούν 

απορρυπαντικό ή 

επιφανειοδρα-

στική ουσία. 

7.-(1)  Ο Διευθυντής έχει εξουσία να απαιτεί διά γραπτής διαταγής και 

να λαμβάνει, εντός εύλογης προθεσμίας την οποία καθορίζει στη 

γραπτή του διαταγή - 

  
  (α)  οποιαδήποτε από τις πληροφορίες, τεχνικούς φακέλους, 

τεκμηρίωση ή δελτίο στοιχείων, που αναφέρονται στο Άρθρο 

9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 από οποιοδήποτε 

παρασκευαστή απορρυπαντικού ή επιφανειοδραστικής 

ουσίας· και 
   
  (β)  πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο χρήσης ή 

σκοπούμενης χρήσης του απορρυπαντικού ή της 

επιφανειοδραστικής ουσίας από οποιοδήποτε πρόσωπο, το 

οποίο για εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό 

σκοπό χρησιμοποιεί απορρυπαντικό ή επιφανειοδραστική 

ουσία, ή από τον αντιπρόσωπο του εν λόγω προσώπου.  
   
      (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται απαίτηση για 

παροχή πληροφοριών, τεχνικού φακέλου, τεκμηρίωσης ή δελτίου 

στοιχείων δυνάμει του εδαφίου (1), και το οποίο – 
   
  (α)  αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί τις αληθείς 

πληροφορίες, τεχνικό φάκελο, τεκμηρίωση ή δελτίο στοιχείων 
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που απαιτούνται. ή 
   
  (β)  αρνείται να παράσχει στο Διευθυντή τις απαιτούμενες 

πληροφορίες, τεχνικό φάκελο, τεκμηρίωση ή δελτίο στοιχείων 

που κατέχει. ή 
   
  (γ)  παρέχει στο Διευθυντή ψευδείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες, τεχνικό φάκελο, τεκμηρίωση ή 

δελτίο στοιχείων, 
  
 διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
  
      (3)  Παρασκευαστής που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί 

με υποχρέωση που του επιβάλλει η παράγραφος 3 του Άρθρου 9 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
  
      (4) Διευθυντής που αποκαλύπτει πληροφορίες, τεχνικό φάκελο, 

τεκμηρίωση ή δελτίο στοιχείων που έλαβε δυνάμει του εδαφίου (1) 

διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
  
      (5)  Μέλος του ιατρικού προσωπικού που παραβαίνει ή παραλείπει 

να συμμορφωθεί με υποχρέωση που του επιβάλλει η παράγραφος 3 

του Άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, διαπράττει ποινικό 

αδίκημα. 
  
Εξουσία του 

Διευθυντή να 

απαιτεί 

εργαστηριακή 

δοκιμή 

απορρυπαντικού 

ή συστατικού 

αυτού από 

παρασκευαστές. 

8.-(1)(α)  Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), ο Διευθυντής έχει 

εξουσία να διατάσσει γραπτώς παρασκευαστή, να υποβάλει σε δοκιμή 

απορρυπαντικό ή οποιαδήποτε από τις ουσίες που περιέχονται σε 

αυτό, εντός εύλογου χρόνου τον οποίο ο Διευθυντής καθορίζει στην 

γραπτή διαταγή, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, των δυνάμει του 

παρόντος Νόμου εκδιδόμενων κανονισμών ή του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 648/2004.  

 

Το αντίτιμο για τη διενέργεια της προαναφερόμενης δοκιμής βαρύνει το 
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διαταζόμενο πρόσωπο. 
  
 (β) Εφόσον η αρχική δοκιμή απέδειξε τη συμμόρφωση με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του απορρυπαντικού ή της 

επιφανειοδραστικής ουσίας που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε 

απορρυπαντικό, ο Διευθυντής δεν έχει εξουσία να υποχρεώσει 

παρασκευαστή-  
   
  (i) να επαναλάβει δοκιμή που έχει διενεργηθεί από 

εργαστήριο που αναφέρεται σε κατάλογο ο οποίος 

δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της παραγράφου 4 του 

Άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, ή 

(ii) να καταβάλει το αντίτιμο οποιασδήποτε επανάληψης ή 

συμπληρωματικής δοκιμής.  
   
   
      (2) Πρόσωπο που, δυνάμει του εδαφίου (1), υποβάλλει σε δοκιμή 

απορρυπαντικό ή οποιαδήποτε από τις ουσίες που περιέχονται σε 

αυτό, τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής 

υπογεγραμμένα από το πρόσωπο που την εκτέλεσε για περίοδο δύο 

ετών από την εκτέλεση της δοκιμής, και, σε περίπτωση που ο 

Διευθυντής του το ζητήσει γραπτώς, να παρέχει, το συντομότερο 

δυνατό, αυτές τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα στο Διευθυντή. 
   
      (3) Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται διαταγή, δυνάμει του εδαφίου 

(1), και το οποίο- 
   
  (α)  παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τέτοια  διαταγή. ή 
   
  (β)  παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το  εδάφιο (2). ή 
   
  (γ)  σε περίπτωση που ο Διευθυντής του ζητήσει λεπτομέρειες ή 

αποτελέσματα δυνάμει του εδαφίου (2), παρέχει στο Διευθυντή 

ψευδείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές λεπτομέρειες ή 
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αποτελέσματα, 
   
  διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
   
      (4) Διευθυντής που αποκαλύπτει πληροφορίες που έλαβε δυνάμει 

του εδαφίου (2) διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
  
Εξουσιοδοτημέ-

νοι λειτουργοί. 
9.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «σχετικό 

προϊόν» σημαίνει - 
  
  (α)   οποιοδήποτε απορρυπαντικό ή επιφανειοδραστική ουσία· ή  
   
  (β)   οτιδήποτε χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή προς διάθεση στην αγορά απορρυπαντικού ή 

επιφανειοδραστικής ουσίας. 
   
 (2)  Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία σε κάθε εύλογο 

χρόνο- 
   
   (α)   να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε 

οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, εκτός από κατοικία, 

στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι παρασκευάζεται 

προς διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην 

αγορά, διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικό, βιομηχανικό, 

βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό χρησιμοποιείται σχετικό 

προϊόν, και 

 

 (i) να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία που έχει 

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει σχετικό προϊόν,  

 

 (ii) να εξετάζει οτιδήποτε το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει 

ότι είναι σχετικό προϊόν,  

 

 (iii) να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα από 

οτιδήποτε το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4089, 28/7/2006 125(I)/2006



  

 

11 

 

σχετικό προϊόν,  

 

 (iv) να εξετάζει οτιδήποτε το οποίο έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά 

την προαναφερόμενη παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, 

αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή 

χρήση,  

 

 (v) να εξετάζει οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμόζεται στο 

υποστατικό ή άλλο χώρο σε σχέση με την προαναφερόμενη 

παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς 

διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση, και  

 

 (vi) να εξετάζει οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου που τηρείται στο 

υποστατικό ή άλλο χώρο, σε σχέση με σχετικό προϊόν, σε 

οποιοδήποτε στάδιο παρασκευής του, ή σε σχέση με ουσίες 

που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του. 
   
  (β)   να ανακόπτει, εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί 

έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή 

αέρα, στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρεται 

προς διάθεση στην αγορά, διατίθεται στην αγορά ή για 

εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς χρησιμοποιείται 

σχετικό προϊόν, και 

 

(i) να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία που 

έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει σχετικό 

προϊόν,  

(ii) να εξετάζει οτιδήποτε το οποίο έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν,  

(iii) να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα από 

οτιδήποτε το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

είναι σχετικό προϊόν, και  

(iv) να εξετάζει οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμόζεται στο 

μεταφορικό μέσο σε σχέση με την προαναφερόμενη 
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μεταφορά ή χρήση σχετικού προϊόντος. 
   
  (γ)   να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρημένα σε μηχανικό, 

ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και 

οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε 

οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο (εξαιρουμένων των 

κατοικιών), που αναφέρεται στην παράγραφο (α),  ή σε 

οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, που αναφέρεται στην 

παράγραφο (β), τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

περιέχουν πληροφορία ή καταχώρηση σε σχέση με σχετικό 

προϊόν, να τα αντιγράφει και φωτοτυπεί, και να παίρνει 

αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, νοουμένου, 

όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να 

χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία 

αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενους κανονισμούς ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

648/2004. 
   
  (δ)  να κατακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, 

οτιδήποτε το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι 

σχετικό προϊόν, και αναφορικά με το οποίο έχει εύλογη αιτία 

να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί ή ότι δεν έχει τύχει 

συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή 

των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, και να διατάσσει να 

παραμείνει ή μεταφερθεί το σχετικό προϊόν σε οποιοδήποτε 

μέρος θα υποδείξει: 

 

 Νοείται ότι,  σε περίπτωση που, αναφορικά με το δυνάμει της 

παρούσας παραγράφου κατακρατημένο ή δεσμευμένο σχετικό 

προϊόν, δεν ασκείται ποινική δίωξη εντός τριών μηνών από την 

κατακράτηση ή δέσμευσή του, αυτό επιστρέφεται στον 

ιδιοκτήτη του:  
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 Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που το δυνάμει της 

παρούσας παραγράφου κατακρατημένο ή δεσμευμένο σχετικό 

προϊόν καταστράφηκε ή υπέστηκε οποιαδήποτε βλάβη κατά 

την κατακράτηση ή δέσμευσή του, ο Διευθυντής καταβάλλει 

εύλογη αποζημίωση στον ιδιοκτήτη του. 
   
  (ε)  με επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (7), να καταστρέφει 

οποιοδήποτε σχετικό προϊόν, δείγμα ή μέρος δείγματος, το 

οποίο Κυβερνητικός Χημικός πιστοποίησε ότι δεν πληροί τις 

απαιτήσεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, των δυνάμει 

του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων κανονισμών ή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004: 

 

 Νοείται ότι ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει την 

υποχρέωση να διενεργεί την προαναφερόμενη καταστροφή 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη 

διαχείριση των αποβλήτων. 
   
  (στ)  να εισέρχεται σε υποστατικό ή άλλο χώρο (εξαιρουμένων των 

κατοικιών), που αναφέρεται στην παράγραφο (α), και σε 

μεταφορικό μέσο, που αναφέρεται στην παράγραφο (β)- 
   
  (i)  συνοδευόμενος από Κυβερνητικό Χημικό ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την 

παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για 

τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος 

άρθρου. και 

(ii)  φέροντας μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, 

που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον 

οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
  
      (3)  Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου 

χώρου ή μεταφορικού μέσου ξηράς, θάλασσας ή αέρα, και 

οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο 
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χώρο ή μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται εξουσιοδοτημένος 

λειτουργός δυνάμει του εδαφίου (2), έχουν έκαστος υποχρέωση να 

παρέχουν στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία 

που κατέχουν και διευκόλυνση την οποία ο εξουσιοδοτημένος 

λειτουργός εύλογα απαιτεί και ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει 

εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και 

διευκόλυνση. 
  
      (4)  Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει υποχρέωση να 

επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση 

οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, το οποίο ο 

Διευθυντής έχει υποχρέωση να του παράσχει. 
  
      (5)(α) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός διαπιστώσει, 

βάσει της άσκησης των εξουσιών ή της εκτέλεσης των καθηκόντων, 

που του χορηγεί και αναθέτει ο παρών Νόμος ή οι δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενοι κανονισμοί, ότι- 
  
  (i) σχετικό προϊόν που δεν πληροί τις απαιτήσεις του 

άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, των δυνάμει του 

παρόντος Νόμου εκδιδόμενων κανονισμών ή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, παρασκευάζεται προς 

διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην 

αγορά, διατίθεται στην αγορά ή χρησιμοποιείται για 

εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό 

σκοπό, σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ή  

(ii) έχουν διαμορφωθεί ή επικρατούν σε τέτοιο υποστατικό 

ή άλλο χώρο, ελλείψεις, παραλείψεις ή συνθήκες, οι 

οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 

ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων ή το 

περιβάλλον, 
  
 έχει εξουσία, με διαβίβαση γραπτής οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον 

υπεύθυνο του υποστατικού ή άλλου χώρου- 
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  (αα)  να ζητά τον τερματισμό της μη συμμόρφωσης με το 

άρθρο 5 του παρόντος Νόμου, τους δυνάμει του 

παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004, ή την άρση των 

προαναφερόμενων επικίνδυνων ελλείψεων, 

παραλείψεων ή συνθηκών, και να καθορίζει το χρόνο 

εντός του οποίου ο προαναφερόμενος τερματισμός ή 

άρση πρέπει, κατά την κρίση του, να επέλθει.  

(ββ)   να αναστέλλει τη λειτουργία του υποστατικού ή άλλου 

χώρου, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις 

ημέρες, για σκοπούς άρσης των λόγων για τους 

οποίους υποβάλλεται η αναστολή. 
  
 (β)  Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να παρατείνει 

την περίοδο ισχύος της οδηγίας αναστολής της λειτουργίας 

υποστατικού ή άλλου χώρου, την οποία διαβίβασε δυνάμει της 

παραγράφου (α), μια ή περισσότερες φορές, μέσω παρόμοιας γραπτής 

οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του υποστατικού ή άλλου 

χώρου, εάν ικανοποιηθεί ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία για την 

εκπλήρωση των σκοπών για του οποίους υποβλήθηκε η πρώτη 

περίοδος αναστολής. 
  
 (γ)  Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός καθορίζει στην οδηγία που 

εκδίδει δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β) την περίοδο ισχύος της 

αναστολής και τους λόγους για τους οποίους επέβαλε την αναστολή, 

και πληροφορεί το πρόσωπο, στο οποίο διαβιβάζεται η γραπτή οδηγία 

για το δικαίωμα προσφυγής που του παρέχει ο παρών Νόμος και την 

προθεσμία εντός της οποίας αυτό πρέπει να ασκηθεί, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 13.  
  
 (δ)  Ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του υποστατικού ή άλλου χώρου, 

στον οποίο έχει διαβιβαστεί γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου 

(α) ή (β), έχει υποχρέωση, κατά το χρόνο ο οποίος καθορίζεται στη 

γραπτή οδηγία, να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για 
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τερματισμό της σχετικής μη συμμόρφωσης ή, κατά περίπτωση, για 

άρση των λόγων για τους οποίους επιβλήθηκε η αναστολή. 
  
 (ε)  Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ο οποίος έχει αναστείλει τη 

λειτουργία υποστατικού ή άλλου χώρου δυνάμει της παραγράφου (α) ή 

(β), και έχει ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι, για τους οποίους ανέστειλε την εν 

λόγω λειτουργία, εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της περιόδου 

αναστολής που καθορίζεται στην εν λόγω οδηγία, έχει εξουσία να 

επιτρέπει την επαναλειτουργία του υποστατικού ή άλλου χώρου πριν 

από την λήξη της προαναφερόμενης περιόδου εκπνοής και έχει 

υποχρέωση το συντομότερο δυνατό να κοινοποιήσει αυτή του την 

απόφαση στον κάτοχο ή στον υπεύθυνο του υποστατικού ή άλλου 

χώρου. 
  
 (6) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός- 
  
  (α)   παίρνει δείγμα σχετικού προϊόντος, δυνάμει των 

παραγράφων (α) ή (β)του εδαφίου (2), ή 
   
  (β)  παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, 

βιβλίων ή εγγράφων, δυνάμει της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (2), ή  
   
  (γ)  κατακρατεί ή δεσμεύει σχετικό προϊόν, δυνάμει της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (2), ή 
   
  (δ)  αποφασίζει να καταστρέψει σχετικό προϊόν, δυνάμει της 

παραγράφου (ε) του εδαφίου (2), ή  
   
  (ε) διαβιβάζει γραπτή οδηγία δυνάμει του εδαφίου (5),  
  
 πληροφορεί σχετικά το πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα 

επηρεάζονται από τη σχετική πράξη, απόφαση ή οδηγία και στις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε), 

πληροφορεί γραπτώς το προαναφερόμενο πρόσωπο για τους λόγους 
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στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση ή οδηγία και για 

το δικαίωμά του να προσβάλει την πράξη, απόφαση ή οδηγία με 

προσφυγή στον Υπουργό και την προθεσμία εντός της οποίας δύναται 

να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13. 
  
 (7) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δεν καταστρέφει σχετικό προϊόν, 

δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2): 
  
  (α)   ενόσω διαρκεί η προθεσμία για προσφυγή στον Υπουργό, η 

οποία αναφέρεται στο άρθρο 13. και 
   
  (β)  σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή στον Υπουργό, 

μέχρις ότου ο Υπουργός, με απόφασή του, επικυρώσει την 

απόφαση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού και 

κοινοποιήσει γραπτώς την απόφασή του επί της προσφυγής 

στον προσφεύγοντα. 
  
      (8)(α) Το αντίτιμο για την καταστροφή σχετικού προϊόντος δυνάμει 

της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σχετικού 

προϊόντος, ο οποίος έχει υποχρέωση να καταβάλει στο Διευθυντή αυτό 

το αντίτιμο, όταν παρέλθει άπρακτη από πλευράς ιδιοκτήτη η 

προθεσμία που προβλέπεται στο Άρθρο 146 του Συντάγματος για 

προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης–  
  
  (i) του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για την 

προαναφερόμενη καταστροφή. ή 

(ii) του Υπουργού που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 13.  
  
 (β) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης σχετικού προϊόντος που 

καταστράφηκε δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) αρνείται ή 

παραλείπει να καταβάλει στο Διευθυντή το αντίτιμο για την καταστροφή 

του σχετικού προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο (α), ο Διευθυντής 

έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του 

οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία. 
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      (9)  Πέραν του προσώπου που καθορίζεται στην παράγραφο (α) του 

ορισμού του όρου "εξουσιοδοτημένος λειτουργός" στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 2, ο Διευθυντής έχει εξουσία να διορίζει οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, που έχει τα κατάλληλα προσόντα, ως εξουσιοδοτημένο 

λειτουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 
  
      (10)  Κάθε πρόσωπο, που διορίζεται από το Διευθυντή ως 

εξουσιοδοτημένος λειτουργός δυνάμει του εδαφίου (9), ενεργεί κατά την 

άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του, βάσει του 

παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή. 
  
      (11)  Πρόσωπο το οποίο - 
  
  (α)  αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, 

στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, ή παρέχει σε εξουσιοδοτημένο 

λειτουργό ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική 

πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, ή αρνείται να 

προσκομίσει σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό πληροφορία, 

στοιχεία, βιβλίο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, στοιχεία, 

βιβλίο ή έγγραφο εξουσιοδοτημένος λειτουργός απαιτεί κατά 

την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο. 

ή 
   
  (β)   μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, 

χωρίς την εξουσιοδότηση εξουσιοδοτημένου λειτουργού, σε 

οποιοδήποτε σχετικό προϊόν, το οποίο εξουσιοδοτημένος 

λειτουργός κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (2), 
  
 διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
  
      (12) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που αποκαλύπτει πληροφορίες 

που έλαβε δυνάμει του παρόντος άρθρου διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
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Χειρισμός 

δειγμάτων που 

λαμβάνονται από 

εξουσιοδο-

τημένους 

λειτουργούς. 

10.  Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει, δυνάμει 

του εδαφίου (2) του άρθρου 9, δείγμα απορρυπαντικού ή δείγμα 

ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή απορρυπαντικού, με σκοπό να υποβάλει το εν λόγω δείγμα 

για ανάλυση - 
  
  (α)   λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ώστε το δείγμα να μην είναι 

βάρους λιγότερου από 900 γραμμάρια, εξαιρουμένου του 

βάρους των υλικών της τυχόν συσκευασίας· και 
   
  (β)  λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ώστε να διασφαλίζει, κατά τον πιο 

εύλογα εφικτό τρόπο, ότι οι συσκευασίες είναι ομοιογενείς 

αναφορικά με την προέλευση και το περιεχόμενό τους, σε 

περίπτωση που το δείγμα αποτελείται από δύο ή 

περισσότερες συσκευασίες, και  
  
  (i) διαιρεί επί τόπου, στη παρουσία προσώπου που 

αναφέρεται στην υπουποπαράγραφο (Α), το δείγμα σε 

τρία μέρη, σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος 

κατά τέτοιο τρόπο, όπως η φύση του το επιτρέπει, και- 
  
 (Α)  δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά 

οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο 

του απορρυπαντικού ή της ουσίας από το οποίο 

λήφθηκε το δείγμα, ή στον αντιπρόσωπο ή σε 

εργοδοτούμενο του εν λόγω προσώπου, και 

(Β)  υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Χημικό για 

δοκιμή, και  

(Γ)  κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση∙ ή 
  
 (ii)  αντί να διαιρέσει ένα δείγμα, παίρνει τρία δείγματα της 

ίδιας παρτίδας ή κωδικού, σημαίνει, και σφραγίζει ή 

ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο, όπως η φύση 

του το επιτρέπει, και χειρίζεται τα δείγματα ως ενώ να 

(γ) 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4089, 28/7/2006 125(I)/2006



  

 

20 

 

ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 

στην υποπαράγραφο (i). 
  
Δοκιμή δειγμάτων 

σε Κυβερνητικό 

Χημείο και  

συναφή θέματα. 

 

11.-(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει, 

δυνάμει της παραγράφου (2) του άρθρου 9, δείγμα απορρυπαντικού ή 

δείγμα ουσίας η οποία χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την παρασκευή απορρυπαντικού, έχει εξουσία να υποβάλει, σύμφωνα 

με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10, δείγμα ή μέρος του δείγματος σε 

Κυβερνητικό Χημικό για δοκιμή, για να διαπιστώσει κατά πόσο έχει 

παραβιασθεί ή δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του 

παρόντος Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, αναφορικά με το εν λόγω δείγμα 

ή μέρος αυτού ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, νοουμένου 

ότι πρώτα ενημερώνει σχετικά τον κάτοχο ή τον αντιπρόσωπό του, που 

καθορίζεται στην υποπαράγραφο (Α) της υποπαραγράφου (i) της 

παραγράφου (γ) του άρθρου 10.  
  
 (2) Κάθε - 

 (α) παρασκευαστής, και  

 (β) κάθε πρόσωπο που διεξάγει επιχείρηση ή εργασία σε σχέση 

 με απορρυπαντικό ή επιφανειοδραστική ουσία, όπως  

 παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, εισαγωγή ή εξαγωγή 

 προς  διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση 

 απορρυπαντικού για εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό 

 σκοπό, και  

 (γ) κάθε πρόσωπο που διώκεται βάσει του παρόντος Νόμου, και  

 (δ) κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο  (Α) 

 της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (γ) του άρθρου  10, 

 και  

 (ε) κάθε αγοραστής απορρυπαντικού,  

 

δικαιούται να υποβάλει δείγμα απορρυπαντικού ή δείγμα ουσίας η 

οποία χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή 

απορρυπαντικού, σε Κυβερνητικό Χημικό για δοκιμή, νοουμένου ότι, 

κατά την υποβολή του δείγματος, καταβάλλει στον Κυβερνητικό Χημικό 
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το σχετικό τέλος που απαιτείται από το Κυβερνητικό Χημείο στο οποίο 

ο Κυβερνητικός Χημικός υπηρετεί ή εργάζεται. 
  
 

Παράρτημα. 

 

     (3)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου και του 

Παραρτήματος, ο όρος "δείγμα", σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 

αναφορικά με οτιδήποτε υποβάλλεται σε Κυβερνητικό Χημικό από 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό, περιλαμβάνει μέρος δείγματος. 

 

 (β) Ο Κυβερνητικός Χημικός ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες 

και την άμεση επίβλεψή αυτού, το συντομότερο δυνατό, υποβάλλει σε 

δοκιμή οποιοδήποτε δείγμα που υποβάλλεται στον Κυβερνητικό Χημικό 

δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

648/2004. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παράρτημα. 

(γ)  Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου 

(β), δοκιμή επί δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου 

(1), καταδεικνύει ότι το δείγμα αντίκειται σε οποιασδήποτε διάταξη του 

παρόντος Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει 

και αποστέλλει ή παραδίδει, στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό που του 

υπέβαλε το δείγμα, πιστοποιητικό του τύπου που παρατίθεται στο 

Παράρτημα, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας 

δοκιμής. 
  
           (δ)  Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου 

(β), δοκιμή επί δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου 

(2), καταδεικνύει ότι το δείγμα αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του 

παρόντος Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει 

και αποστέλλει ή παραδίδει στο πρόσωπο που του υπέβαλε το δείγμα 

τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση, η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα 

της διενεργηθείσας δοκιμής και την οποία συντάσσει βάσει των 

σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο 

οποίο ο Κυβερνητικός Χημικός υπηρετεί ή εργάζεται. 
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           (ε)  Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου 

(β), δοκιμή επί δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου 

(1) ή (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν αντίκειται σε οποιαδήποτε 

διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

κανονισμών ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, ο Κυβερνητικός 

Χημικός εκδίδει και αποστέλλει ή παραδίδει, στον εξουσιοδοτημένο 

λειτουργό ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο πρόσωπο, που του 

υπέβαλε το δείγμα, τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση, η οποία 

καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής και την οποία 

συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του 

Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο Κυβερνητικός Χημικός υπηρετεί ή 

εργάζεται. 
  
 (στ)  Σε κάθε πιστοποιητικό και έκθεση που εκδίδει βάσει του 

παρόντος εδαφίου, ο Κυβερνητικός Χημικός προσδιορίζει την τιμή 

βιοδιασπασιμότητας των τασιενεργών ουσιών, οι οποίες τυχόν 

περιέχονται στο δείγμα που του υποβλήθηκε για δοκιμή. 
  
      (4) Κάθε πρόσωπο, υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργεί 

Κυβερνητικό Χημείο, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για τη συμμόρφωση 

κάθε Κυβερνητικού Χημικού και κάθε προσώπου που ενεργεί υπό τις 

οδηγίες και την άμεση επίβλεψη Κυβερνητικού Χημικού, με την 

υποχρέωση που επιβάλλει το εδάφιο (3). 
  
      (5) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός πήρε, δυνάμει 

του εδαφίου (2) του άρθρου 9, δείγμα απορρυπαντικού ή δείγμα ουσίας 

η οποία χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή απορρυπαντικού, και υπέβαλε το δείγμα σε Κυβερνητικό 

Χημικό για διενέργεια δοκιμής, το πρόσωπο το οποίο κατέχει ή κατά 

οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του 

απορρυπαντικού ή της ουσίας, από το οποίο λήφθηκε το εν λόγω 

δείγμα, ή αντιπρόσωπος του εν λόγω προσώπου, δικαιούται να ζητήσει 

και να λάβει από το Διευθυντή αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, 

ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, 

που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Χημικός και που καταδεικνύει το 
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αποτέλεσμα της δοκιμής:  
  
  Νοείται ότι ο αιτητής δικαιούται να λάβει αντίγραφο 

εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Χημικού μόνο αφού καταβάλει 

στο πρόσωπο που του την παραδίδει το εκάστοτε ισχύον τέλος που 

αναφέρεται στο εδάφιο (2). 
  
      (6)  Ο Διευθυντής έχει εξουσία, με απόφασή του, να ορίσει 

εργαστήριο ή χημείο ως Κυβερνητικό Χημείο, για το σκοπό διενέργειας 

δοκιμής βάσει του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 648/2004, απορρυπαντικού ή ουσίας, η οποία 

χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή 

απορρυπαντικού, ή δείγματος ή μέρους δείγματος οποιουδήποτε από 

αυτά. 
  
      (7) Σε περίπτωση που η Επιτροπή υποβάλλει απορρυπαντικό ή 

επιφανειοδραστική ουσία σε Κυβερνητικό Χημείο για διενέργεια 

δοκιμής, το πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου το Κυβερνητικό 

Χημείο λειτουργεί, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ώστε, το συντομότερο 

δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα ημερών από την εν λόγω 

υποβολή- 
  
  (α)   να διενεργηθεί δοκιμή επί του απορρυπαντικού ή της 

επιφανειοδραστικής ουσίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 και όπως τυχόν η 

Επιτροπή ζητεί· και  
   
  (β)  η εν λόγω δοκιμή να διενεργηθεί από Κυβερνητικό Χημικό, ο 

οποίος υπηρετεί ή εργάζεται στο Κυβερνητικό Χημείο, ή 

πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση 

επίβλεψη Κυβερνητικού Χημικού. και 
   
  (γ)   να εκδοθεί από τον Κυβερνητικό Χημικό η συνήθης 

εργαστηριακή έκθεση, η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα 

της διενεργηθείσας δοκιμής και την οποία συντάσσει βάσει 
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των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του εν λόγω 

Κυβερνητικού Χημείου.  και 
   
  (δ)   να αποσταλεί στην Επιτροπή η εν λόγω εργαστηριακή έκθεση.  
  
      (8)  Ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να τηρεί ενημερωμένο αντίγραφο 

κάθε εγγράφου, στο οποίο τυχόν αναφέρεται οποιοδήποτε Παράρτημα 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004, και να παρέχει πρόσβαση σε 

οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο και αντίγραφο οποιουδήποτε τέτοιου 

εγγράφου σε πρόσωπο, υπό την ευθύνη του οποίου Κυβερνητικό 

Χημείο λειτουργεί, ή σε Κυβερνητικό Χημικό, που του ζητεί τέτοια 

πρόσβαση ή αντίγραφο. 
  
Διοικητικό 

πρόστιμο που 

επιβάλλεται από 

το Διευθυντή. 

12.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει 

ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με - 

  
  (α) απαγόρευση η οποία επιβάλλεται από το άρθρο 5, ή 
   
  (β) αναστολή λειτουργίας υποστατικού ή άλλου χώρου που 

επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του 

άρθρου 9, ή 
   
  (γ) διαταγή που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7 

ή του εδαφίου (1) του άρθρου 8,  
  
 έχει εξουσία να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που 

δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της  

παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης, ανάλογα με τη βαρύτητα 

αυτής της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης, και ανεξάρτητα 

από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης 

νομικής διάταξης. 
  
      (2)  Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο 
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Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του 

να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους 

για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό και 

παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός 

προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης. 
  
      (3)  Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του 

εδαφίου (1), με αιτιολογημένη απόφασή του - 
  
  (α) η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης· και 
   
  (β) η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για το 

δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση αυτή με προσφυγή 

στον Υπουργό και για την προθεσμία εντός της οποίας 

δύναται να ασκήσει το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13.  
  
      (4)  Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του 

προς το Διευθυντή, τα κριτήρια υπολογισμού του επιβαλλόμενου 

διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια 

του Διευθυντή, την οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών του 

Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού 

προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά. 
  
      (5)  Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από το 

Διευθυντή αν περάσει άπρακτη, από πλευράς επηρεαζόμενου 

προσώπου, η προθεσμία για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο που 

προβλέπεται στο Άρθρο 146 του Συντάγματος κατά της απόφασης–  
  
  (α)  για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο 

πρόσωπο, ή 
   
  (β)  του Υπουργού που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 13. 
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      (6)  Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το 

οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής έχει 

εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του 

οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου προς τη 

Δημοκρατία. 
  
Ιεραρχική 

προσφυγή. 
13.-(1)  Πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δύναται να προσβάλει τη 

σχετική πράξη, απόφαση ή οδηγία, με γραπτή και αιτιολογημένη 

προσφυγή στον Υπουργό μέσα σε τριάντα ημέρες- 
  
  (α)   από την πληροφόρηση που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου 

(6) του άρθρου 9: 
   
   (i) για κατακράτηση ή δέσμευση σχετικού προϊόντος από 

εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει της παραγράφου 

(δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, ή 

(ii) για απόφαση εξουσιοδοτημένου λειτουργού για 

καταστροφή σχετικού προϊόντος δυνάμει της 

παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, ή 
   
  (β)  από τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας από εξουσιοδοτημένο 

λειτουργό δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 9, ή 
   
  (γ) από την κοινοποίηση απόφασης του Διευθυντή για επιβολή 

διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 12. 
  
 (2) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο 

Υπουργός την εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά 

την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την 

ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η 

προσφυγή. 
  
      (3)  Ο Υπουργός έχει εξουσία να αναθέτει σε ένα ή περισσότερους 

λειτουργούς του Υπουργείου του την εξέταση θεμάτων που αφορούν 

την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του 
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υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της 

απόφασής του επί της προσφυγής. 
  
      (4) Ο Υπουργός, σε χρόνο ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιπτώσεις της προσβαλλόμενης πράξης, απόφασης ή οδηγίας επί του 

προσφεύγοντος, είναι εύλογος, εκδίδει και κοινοποιεί γραπτώς την 

απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα, διά της οποίας 

απόφασης αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν μέρει ή απορρίπτει την 

προσφυγή, και ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει, αντίστοιχα, την 

προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση ή οδηγία. 
  
      (5) Πρόσωπο το οποίο - 
  
  (α)  υποβάλλει προσφυγή, δυνάμει του εδαφίου (1), η οποία 

περιέχει ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία. 
   
  (β)  υποβάλλει πληροφορία, βάσει του εδαφίου (2), η οποία είναι 

ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική, 
   
  (γ)  παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απόφαση του 

Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (4), 
  
 διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
  
Παρεμπόδιση των 

λειτουργών  

κατά την  

άσκηση των 

εξουσιών ή  

την εκτέλεση  

καθηκόντων τους. 

14. Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει το 

Διευθυντή, εξουσιοδοτημένο λειτουργό, Κυβερνητικό Χημικό ή άλλο 

λειτουργό, κατά την άσκηση των εξουσιών ή εκτέλεση των καθηκόντων 

του, βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων  

κανονισμών,  ή με  οποιοδήποτε φιλοδώρημα, δωροδοκία, υπόσχεση 

ή άλλο κίνητρο εμποδίζει ή αποπειράται να εμποδίσει οποιοδήποτε 

τέτοιο πρόσωπο από τη δέουσα άσκηση των εξουσιών ή την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων κανονισμών, διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
  
Γενικό ποινικό 15. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να 
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αδίκημα. συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 5 ή της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (5) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου ή 

με οποιαδήποτε διάταξη εκδιδόμενου κανονισμού δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα. 
  
Διάπραξη 

ποινικού 

αδικήματος  

από νομικό 

πρόσωπο. 

16. Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα, βάσει του 

παρόντος Νόμου, από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί 

εκ μέρους νομικού προσώπου, και αποδεικνύεται είτε ότι έχει 

διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή συνενοχή ή έγκριση είτε ότι έχει 

διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια φυσικού προσώπου που, 

κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήματος, κατέχει θέση 

συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό 

πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το εν λόγω 

φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου ποινικού αδικήματος και 

υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό. 
  
Υπερασπίσεις. 17.-(1)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για ποινικό αδίκημα βάσει του 

παρόντος Νόμου, αναφορικά με τη διάθεση στην αγορά 

απορρυπαντικού ή επιφανειοδραστικής ουσίας για απορρυπαντικό, 

αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι- 
  
  (α)  δεν είναι ο παρασκευαστής και ότι προμηθεύτηκε το 

απορρυπαντικό ή την επιφανειοδραστική ουσία από άλλο 

πρόσωπο και το διέθεσε στην αγορά στη συσκευασία, εάν 

υπάρχει, και στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν το 

απορρυπαντικό ή η επιφανειοδραστική ουσία το χρόνο κατά 

τον οποίο το προμηθεύτηκε, χωρίς να γνωρίζει ότι το 

απορρυπαντικό ή η επιφανειοδραστική ουσία αντίκειται στις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων κανονισμών ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

648/2004.  ή 
   
  (β)  το απορρυπαντικό, ή η επιφανειοδραστική ουσία, που 

σχετίζεται με την ισχυριζόμενη διάπραξη του αδικήματος, 

προοριζόταν για εξαγωγή σε χώρα άλλη από κράτος μέλος 
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και πληρούσε τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της 

χώρας αυτής. 
  
 (2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για ποινικό αδίκημα βάσει του 

παρόντος Νόμου, αναφορικά με τη δημοσίευση οποιασδήποτε 

διαφήμισης προς διάθεση στην αγορά, αποτελεί υπεράσπιση για τον 

κατηγορούμενο, εάν αποδείξει ότι-  
  
  (α)  είναι πρόσωπο που κατ΄ επάγγελμα δημοσιεύει διαφημίσεις 

ή διευθετεί τη δημοσίευση διαφημίσεων, και ότι παρέλαβε τη 

δημοσίευση για διαφήμιση κατά τη συνηθισμένη άσκηση του 

επαγγέλματός του. ή  
   
  (β)  δε δημοσίευσε τη διαφήμιση και ούτε συμμετείχε στη 

δημοσίευση αυτής. 
  
 (3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για ποινικό αδίκημα βάσει του 

παρόντος Νόμου, αναφορικά με την παροχή ψευδούς, ελλιπούς, 

ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας, στοιχείου, βιβλίου, 

εγγράφου, τεχνικού φακέλου, τεκμηρίωσης, δελτίου στοιχείων ή 

λεπτομέρειας ή αποτελέσματος δοκιμής, αποτελεί υπεράσπιση για τον 

κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία, το στοιχείο, 

το βιβλίο, το έγγραφο, τον τεχνικό φάκελο, την τεκμηρίωση, το δελτίο 

στοιχείων, τη λεπτομέρεια ή το αποτέλεσμα δοκιμής με καλή πίστη και 

χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία, στοιχείο, βιβλίο, 

έγγραφο, τεχνικός φάκελος, τεκμηρίωση, δελτίο στοιχείων, λεπτομέρεια 

ή αποτέλεσμα δοκιμής ήταν ψευδές, ελλιπές, ανακριβές ή 

παραπλανητικό. 
  
      (4)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης του Διευθυντή, 

εξουσιοδοτημένου λειτουργού ή μέλους του ιατρικού προσωπικού για 

ποινικό αδίκημα βάσει του παρόντος Νόμου, αναφορικά με την 

αποκάλυψη τεχνικού φακέλου, τεκμηρίωσης, δελτίου στοιχείων ή 

πληροφορίας αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο, εάν 

αποδείξει ότι - 
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  (α) έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει τη 

συμμόρφωσή του με την υποχρέωση την οποία αφορά η 

ισχυριζόμενη διάπραξη του ποινικού αξιώματος· ή 
   
  (β) η αποκάλυψη έγινε - 
   
   (i) με την έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου από τον 

οποίο λήφθηκε το αποκαλυπτόμενο, ή 

(ii) για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία 

αναφορικά με παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης 

με τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενους κανονισμούς ή τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 648/2004, ή 

(iii) σε σχέση με ό,τι άλλο εκτός από δελτίο στοιχείων, για 

σκοπούς προστασίας της ανθρώπινης υγείας ή της 

υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος, ή  

(iv) σε σχέση με δελτίο στοιχείων, για ιατρικούς σκοπούς, 

ή 

(v) για σκοπούς εκπλήρωσης υποχρέωσης της 

Δημοκρατίας βάσει του κοινοτικού δικαίου. 
   
Ποινές. 18.-(1)  Πρόσωπο που διαπράττει ποινικό αδίκημα βάσει του άρθρου 

15, για παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με διάταξη του άρθρου 

5, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λίρες ή σε 

αμφότερες τις ποινές. 
  
      (2) Πρόσωπο που διαπράττει ποινικό αδίκημα, βάσει του παρόντος 

Νόμου, για το οποίο το παρόν άρθρο δεν προβλέπει άλλη ποινή, 

υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε 

αμφότερες τις ποινές. 
  
Εξουσία 19.-(1)  Το Δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε οποιοδήποτε πρόσωπο 
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Δικαστηρίου. για ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία, 

επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή την οποία τυχόν επέβαλε, να 

διατάσσει- 
   
  (α)  την κατάσχεση, καταστροφή ή άλλως πως διάθεση 

οποιουδήποτε απορρυπαντικού ή επιφανειοδραστικής 

ουσίας, σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το ποινικό 

αδίκημα· 
   
  (β)  την ακύρωση της τυχόν ισχύουσας, δυνάμει κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, άδειας ή εγγραφής 

είτε των υποστατικών ή άλλων χώρων είτε των κατόχων ή 

υπευθύνων αυτών ή άλλων, και του κλεισίματος των 

υποστατικών ή άλλων χώρων σε σχέση με τα οποία ή εντός 

των οποίων διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα. 
  
      (2)(α) Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, ενώπιον του 

οποίου έχει προσαχθεί κατηγορία εναντίον προσώπου για ποινικό 

αδίκημα βάσει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας να εκδίδει διάταγμα διά του οποίου να 

απαγορεύει στον κατηγορούμενο τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε 

απορρυπαντικού ή επιφανειοδραστικής ουσίας, σε σχέση με το οποίο 

κατ’ ισχυρισμό διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα, μέχρι της τελικής 

εκδίκασης της υπόθεσης αναφορικά με την οποία έχει προσαχθεί η 

κατηγορία. 
  
 (β) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα εκδίδεται 

κατόπιν αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 
  

 

 
 

14 του 1960 

50 του 1962 

11 του 1963 

8 του 1969 

40 του 1970 

58 του 1972 

(γ)  Οι προϋποθέσεις έκδοσης του αναφερόμενου στην 

παράγραφο (α) διατάγματος διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, 

από το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου. 
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1 του 1980 

35 του 1982 

29 του 1983 

91 του 1983 

16 του 1984 

51 του 1984 

83 του 1984 

93 του 1984 

18 του 1985 

71 του 1985 

89 του 1985 

96 του 1986 

317 του 1987 

49 του 1988 

64 του 1990 

136 του 1991 

149 του 1991 

237 του 1991 

42(Ι) του 1992 

43(Ι) του 1992 

102(Ι) του 1992 

26(Ι) του 1993 

82(Ι) του 1995 

102(Ι) του 1996 

4(Ι) του 1997 

53(Ι) του 1997 

90(Ι) του 1997 

27(Ι) του 1998 

53(Ι) του 1998 

110(Ι) του 1998 

34(Ι) του 1999 

146(Ι) του 1999 

41(Ι) του 2000 

32(Ι) του 2001 

40(Ι) του 2002 

80(Ι) του 2002 

140(Ι) του 2002 

206 (Ι) του 2002 

17(Ι) του 2004 

165(Ι) του 2004 

268(I) του 2004  

21(I) του 2006.  
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Δ.Ν. Τομ. ΙΙ,  

Σελ. 120, Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο: 

20.05.1954 

21.06.1956 

 08.05.1958. 

Επίσημη 

Εφημερίδα , 

Παράρτημα  

Δεύτερο: 

19.11.1964 

14.10.1965 

23.12.1965 

  29.1.1969 

24.10.1969 

  6.10.1972 

  18.1.1974 

10.10.1975 

   4.6.1976 

  3.2.1978 

25.5.1980 

  3.9.1982 

31.12.1983 

25.4.1986 

14.11.1986 

27. 2.1987 

12.2.1988 

12.10.1990 

29.12.1990 

23.10.1992 

23.12.1992 

12.3.1993 

  2.4.1993 

19.11.1993 

24.2.1995 

  3.3.1995 

  2.2.1996 

23.2.1996 

  5.7.1996 

(δ) Η διαδικασία έκδοσης του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) 

διατάγματος διέπεται, τηρουμένων των αναλογιών, από τους περί 

Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς. 
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19.7.1996 

27.9.1996 

18.10.1996 

  1.11.1996 

11.12.1996 

25.7.1997 

  6.2.1998 

  8.5.1998 

  3.7.1998 

29.5.1998 

27.11.1998 

23.12.1999 

29.12.2000 

  1.6.2001 

30.11.2001 

21.12.2001 

25.1.2002 

18.10.2002 

  7.2.2003 

  4.7.2003 

18.7.2003 

14.11.2003 

21.5.2004 

17.12.2004 

21.1.2005.  

  

 

 

Κεφ. 6 

11 του 1965 

161 του 1989 

228 του 1989 

51(Ι) του 1999 

134(Ι) του 1999 

58(Ι) του 2003 

66(Ι) του 2004.   

(ε)  Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα δύναται να 

εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex parte) αίτηση κατ’ εφαρμογή, 

τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών 

Κανονισμών: 

 

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς καταχώριησης ένστασης 

ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου ο λόγος ώστε να παύσει 

το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που 

δύναται να τεθεί από το οικείο Δικαστήριο καθορίζεται σε διάστημα που 

δε θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ημέρες. 
  
      (3) Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκημα δύναται να εκδίδει, πέραν 
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των διαταγμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), οποιοδήποτε 

άλλο ενδιάμεσο ή τελικό διάταγμα που είναι απαγορευτικό, 

αποτρεπτικό, προστακτικό ή ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό, 

την αναστολή ή τη μη επανάληψη της ενέργειας ή της παράλειψης, που 

συνιστά το αδίκημα. 
  
      (4)  Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε 

διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1), (2) ή (3) παραλείπει ή αρνείται να 

συμμορφωθεί με αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 

τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες 

λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές. 
  
Τροποποίηση των 

Παραρτημάτων 

του παρόντος 

Νόμου και των 

Παραρτημάτων 

των κανονισμών 

που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού. 

20.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί Παράρτημα του 

παρόντος Νόμου και τα Παραρτήματα των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

Κανονισμών. 

 

  
      (2) Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), τίθεται σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά. 
  
Εξουσία  

έκδοσης 

Κανονισμών. 

21.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς 

για την καλύτερη λειτουργία ή εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 και για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση 

οποιουδήποτε συναφούς θέματος. 
  
      (2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι 

κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να 

ρυθμίζουν ή καθορίζουν για όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους 

σκοπούς: 
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  (α)  Πρόνοια εγγραφής ή χορήγησης άδειας σε υποστατικά ή 

άλλους χώρους, όπου παρασκευάζεται προς διάθεση στην 

αγορά απορρυπαντικό ή επιφανειοδραστική ουσία για 

απορρυπαντικό. 
   
  (β)  πρόνοια εγγραφής ή χορήγησης άδειας σε πρόσωπα που 

παρασκευάζουν προς διάθεση στην αγορά απορρυπαντικό ή 

επιφανειοδραστική ουσία για απορρυπαντικό. 
   
  (γ)  καθορισμό τελών για εγγραφή ή χορήγηση άδειας σε 

υποστατικά ή άλλους χώρους ή πρόσωπα, που αναφέρονται 

στις παραγράφους (α) και (β), αντίστοιχα, ή καθορισμό τελών 

για υποβαλλόμενη αίτηση για τέτοια εγγραφή ή χορήγηση 

άδειας. 
   
      (3) Οι κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε 

αυτούς διαφορετικά. 
  
      (4) Η έκδοση κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 
  
Τροποποίηση του 

περί 

Απορρυπαντικών 

Νόμου. 

86(Ι) του 2002. 

22.-(1)  Ο περί Απορρυπαντικών Νόμος του 2002 καταργείται, με 

εξαίρεση τα άρθρα 1, 2, 3, 4(3), 6, 14, 15, 16, 17(1), 18 και 19 αυτού. 

  
      (2)  Τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 και 18(2) του παρόντος 

Νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με το άρθρο 4(3) του περί 

Απορρυπαντικών Νόμου του 2002, ως εάν το τελευταίο αυτό άρθρο 

συνιστούσε διάταξη του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου. 
  
      (3) Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του περί Απορρυπαντικών Νόμου 

του 2002 τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση 

«Απαγορεύεται η εισαγωγή προς πώληση,» (πρώτη γραμμή), της 
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φράσης «ή η πώληση». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

(άρθρο 11(3)(α) και (γ) και άρθρο 20(1)) 

 

Κυβερνητικό Εργαστήριο (1)  …………………………………………………………….. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ  

--------------------------- 

Προς(2)  ………………………………………………………………………………......... 

 

Εγώ, ο υπογραφόμενος Κυβερνητικός Χημικός, πιστοποιώ ότι παρέλαβα την 

………. ημέρα του ………….., του έτους ………….., από(3) ……………………........ 

ένα δείγμα που σημάνθηκε(4) ………………………..και είχε την περιγραφή(5) 

 

για δοκιμή (το οποίο μετά ζυγίστηκε(6)             ) και το οποίο έχει αναλυθεί από 

εμένα ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή μου(7) , και ότι τα 

αποτελέσματα είναι τα εξής, ως ακολούθως(8). 

 

Η γνώμη και οι παρατηρήσεις μου είναι(9)  

 

Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγμα (από τη στιγμή της παραλαβής του από εμένα) 

δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα 

αποτελέσματα, τη γνώμη μου και τις παρατηρήσεις μου που εκφράστηκαν πιο 

πάνω. 

 

Σαν μάρτυρας η υπογραφή μου την……. ημέρα του…………., του έτους……. 

 

      (Υπογραφή) ………………………. 

Κυβερνητικός Χημικός 
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Σημειώσεις: 

 

(1) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Χημείου 

που εκτελεί τη δοκιμή. 

(2) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε 

το δείγμα για δοκιμή. 

(3) Εδώ εισάγεται το όνομα του προσώπου που έφερε το δείγμα για 

δοκιμή.  

(4) Εδώ εισάγεται το όνομα/είδος του δείγματος και ο αριθμός αναφοράς, 

όπως, ο αριθμός Γενικού Εργαστηρίου (Αρ. Γ.Ε). 

(5) Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές με το δείγμα, όπως ημερομηνία 

δειγματοληψίας, και στοιχεία του προσώπου από το οποίο λήφθηκε το 

δείγμα. 

(6) Αυτό το σημείο δύναται να διαγραφεί ή το κενό να μη συμπληρωθεί, 

όταν το δείγμα δεν μπορεί να ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει 

σημασία για το αποτέλεσμα της δοκιμής. 

(7) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «από εμένα ή» ή οι λέξεις «ή από 

πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή μου», ανάλογα με 

την περίπτωση. 

(8) Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός ορίζει το αποτέλεσμα της δοκιμής. 

(9) Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός εκφράζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, τη 

γνώμη του και τις παρατηρήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 

του περί Απορρυπαντικών Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 

κανονισμών και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004. 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.116.2006  

ΝΚ/ΝΑ 
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