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Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2021 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive  
  
ΘΕΜΑ:  Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα της ειδοποίησης του κοινού σε 

περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προχωρήσει στην ετοιμασία προσχεδίου Κανονισμών για 
τροποποίηση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 
(Κ.Δ.Π. 347/2015). 
 
Βασικός σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών είναι η διασαφήνιση συγκεκριμένων προνοιών 
των εν λόγω Κανονισμών για την οριστική διευθέτηση του θέματος της ενημέρωσης του κοινού 
που ενδέχεται να επηρεαστεί όταν συμβεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας σε εγκαταστάσεις 
(Seveso). 
 
Με τις αλλαγές που εισάγονται με το συγκεκριμένο προσχέδιο Κανονισμών συνδέεται άμεσα η 
ευθύνη της άμεσης ειδοποίησης του επηρεαζόμενου κοινού σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης 
κλίμακας (Seveso) με την εφαρμογή των εξωτερικών σχεδίων επείγουσας ανάγκης για τα οποία 
έχει αρμοδιότητα η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας. 
 
Επιπλέον, στο προσχέδιο Κανονισμών εισάγονται πρόνοιες ώστε σε περίπτωση ατυχήματος 
μεγάλης κλίμακας η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας να ενημερώνεται έγκαιρα από το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας και από τον διαχειριστή της μονάδας Seveso έτσι ώστε να 
ενεργοποιούνται άμεσα οι μηχανισμοί της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας για ενημέρωση και λήψη 
μέτρων. 
 
Οι υπό αναφορά Κανονισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή με τη δημοσίευσή τους. 
 
Οποιοδήποτε πρόσωπο ενδιαφέρεται να διατυπώσει σχόλια για τους προτεινόμενους 
Κανονισμούς καλείται να τα υποβάλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@dli.mlsi.gov.cy ή στο 
φαξ 22663788, εντός των επόμενων 30 ημερών. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Χρίστο 
Κοκκοφίτη στα τηλ. 22405634 / 22405623. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Νιόβη Παρισινού, 
PR and Communications Executive. 
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