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Αριθμός  61 
 

Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από το 
Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 8 των περί Πολιτικής Άμυνας Νόμων του 1996 και 1998, αφού 
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως 
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010). 

ΟI ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 1998 
_________________ 

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 8 

Προοίμιο. 
Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ:  L 197, 
24.7.2012, 
σ. 1. 

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και 
για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του 
Συμβουλίου»,  

 
117(Ι) του 1996 
42(Ι) του 1998. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που  χορηγούνται σε  αυτό με  βάση το 
άρθρο 8 του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου του 1996, όπως έχει τροποποιηθεί, εκδίδει τους 
ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός τίτλος. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
25.7.1997 
30.4.2004 
10.3.2006. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Πολιτικής 
Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) Κανονισμοί του 1997 έως 2017. 



Τροποποίηση του 
Κανονισμού 52Α των 
βασικών κανονισμών. 

2. Ο Κανονισμός 52Α των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου της παραγράφου (1) αυτού σε 
υποπαράγραφο (α)∙ 

  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) 
αυτού, όπως αυτή έχει αριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, της ακόλουθης 
νέας υποπαραγράφου (β): 

   «(β)  Τα εξωτερικά σχέδια επείγουσας ανάγκης καταρτίζονται εντός δύο (2) 
ετών από την ημερομηνία παροχής των απαραίτητων πληροφοριών 
από το διαχειριστή της μονάδας.»∙ 

  (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

   «(2) Τα εξωτερικά σχέδια, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της 
παραγράφου (1), εκπονούνται με στόχο- 

   (α) τον περιορισμό και τη θέση υπό έλεγχο περιστατικών, ούτως 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους και να 
περιορίζονται οι βλάβες που προκαλούνται στον άνθρωπο, 
στο περιβάλλον και στην περιουσία∙ 

   (β) την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιδράσεις 
ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας∙ 

   (γ) την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και 
στις οικείες υπηρεσίες ή αρχές της περιοχής∙ 

   (δ) την αποκατάσταση και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος μετά 
από ατύχημα μεγάλης κλίμακας.»∙ 

  (δ) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (δ),  (ε)  και (στ) της παραγράφου 
(3) αυτού με  τις  ακόλουθες   νέες   υποπαραγράφους: 

    «(δ) ρυθμίσεις για την παροχή βοήθειας με τις 
επιτόπου ανασχετικές δράσεις∙ 

       (ε) ρυθμίσεις για εξωτερικές ανασχετικές 
δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
αντιμετώπισης σεναρίων ατυχημάτων 
μεγάλης κλίμακας τα οποία ορίζονται 
στην έκθεση και λαμβανομένων υπόψη 
πιθανών πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που έχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον∙ 

    
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
23.10.2015. 

(στ) ρυθμίσεις για την παροχή στο κοινό και 
σε όλες τις γειτονικές μονάδες ή χώρους 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) 
Κανονισμών του 2015, ειδικών 
πληροφοριών σχετικά με το ατύχημα και 
την ενδεδειγμένη συμπεριφορά. και»· 

  (ε) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (ζ) της παραγράφου (3) αυτού 
των λέξεων «μεγάλου Ατυχήματος»  (έκτη γραμμή) με τις λέξεις «ατυχήματος 
μεγάλης κλίμακας»· 

  (στ) με την προσθήκη στην παράγραφο (4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
«καταρτισμό» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή την ουσιώδη τροποποίηση»∙ 

  (ζ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (4) αυτού της φράσης 
«εξασφαλίζεται και λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του κοινού» (δεύτερη και τρίτη 
γραμμή) με τη φράση «δίδεται έγκαιρα η ευκαιρία στο επηρεαζόμενο κοινό να 
εκφράζει τη γνώμη του»∙ 
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  (η) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (5) αυτού της φράσης «μεριμνά 
ώστε να» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «διασφαλίζει ότι»∙ 

  (θ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (5) αυτού των λέξεων «μεγάλων 
ατυχημάτων» (δωδέκατη γραμμή) με τις λέξεις «ατυχημάτων μεγάλης 
κλίμακας». 

  (ι) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (5) αυτού των λέξεων «μεγάλων 
ατυχημάτων» (δέκατη έκτη και δέκατη έβδομη γραμμή) με τις λέξεις 
«ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας».  

  (ια) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (6) αυτού των λέξεων «μεγάλων 
ατυχημάτων» (ένατη γραμμή) με τις λέξεις «ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας». 
και 

  (ιβ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού των λέξεων «μεγάλα 
ατυχήματα» (δωδέκατη γραμμή) με τις λέξεις «ατυχήματα μεγάλης κλίμακας». 
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