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

Αριθμός 70 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης 

της Ατμόσφαιρας Νόμος του 1991. 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου: 

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που διορίζεται 
από τον Υπουργό με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 21· 

«βιομηχανικά υποστατικά» σημαίνει οποιαδήποτε υποστατικά στε

γάζουν ή θα στεγάσουν βιομηχανική πηγή· 
«βιομηχανική πηγή» περιλαμβάνει: 

(ί) Κάθε εργοστάσιο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του περί 
Εργοστασίων Νόμου, κάθε διεργασία ή εγκατάσταση στην 
οποία εφαρμόζεται ο περί Εργοστασίων Νόμος σύμφωνα 
με τα άρθρα 69, 70, 75, 76, 76Α του εν λόγω Νόμου και 
κάθε υποστατικό το οποίο θα θεωρείτο εργοστάσιο αν 
απασχολούνταν σ* αυτό εργοδοτούμενα πρόσωπα, 

(ii) κάθε παραγωγή κάρβουνου και κάθε διεργασία καύσης 
φυτικής ύλης, καλωδίων ή ελαστικών, 

(iii) κάθε εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτικού μίγματος, κάθε 
εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών ή αερίων καυσίμων και 
κάθε σταθμό προμήθειας βενζίνης ή πετρελαίου σε 
οχήματα, 

(ίν) κάθε κλίβανο αποτέφρωσης, κάθε διεργασία καύσης 
στερεών αποβλήτων από ή εκ μέρους τοπικής αρχής, και 
κάθε διεργασία καύσης στερεών αποβλήτων σε ανοικτό 
χώρο από εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση, 

(ν) κάθε διεργασία εξόρυξης μεταλλευμάτων ή λατόμησης, 
(νί) κάθε κινητό μηχάνημα ή όχημα το οποίο είναι ακινητο

ποιημένο και χρησιμοποιείται για οικοδομικά έργα ή έργα 
πολιτικής μηχανικής· 

«διαχειριστής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει τη γενική ευθύνη 
και αρμοδιότητα για τη λειτουργία μιας διεργασίας* 

«εγγράψιμη διεργασία» σημαίνει κάθε βιομηχανική διεργασία που 
καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) 
του άρθρου 7* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 
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Εξουσίες 
Υπουργού. 

Εξαιρέσεις. 

«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος που εγκαθιδρύεται με βάση τον 
Πρώτο Πίνακα του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου 
του 1991· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

«υφιστάμενη μη εγγράψιμη διεργασία», σε σχέση με οποιουσδήποτε 
Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 16, 
σημαίνει οποιαδήποτε διεργασία η οποία ήταν μη εγγράψιμη διεργα
σία σύμφωνα με τους εν λόγω Κανονισμούς όταν εκδόθηκαν για 
πρώτη φορά. 

3.—(1) Ο Υπουργός: 
(α) Ύστερα από συνεννόηση με την Τεχνική Επιτροπή θα καθορί

ζει ποιοτικούς στόχους, στο βαθμό που είναι απαραίτητο ή 
επιθυμητό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου: 

(i) Για εκείνα τα μέρη της ατμόσφαιρας της Δημοκρατίας, 
όπως θα κρίνει σκόπιμο, 

(ii) για εκείνα τα μέρη της ατμόσφαιρας της Δημοκρατίας που 
θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, 

(β) θα ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται σ ' αυτόν από τον 
παρόντα Νόμο με σκοπό να διασφαλιστεί, στο βαθμό που αυτό 
είναι εύλογα εφικτό, ότι οι ποιοτικοί στόχοι τηρούνται. 

(2) (α) Τηρούμενης της παραγράφου (β), για σκοπούς μέτρησης της 
ποιότητας οποιουδήποτε μέρους της ατμόσφαιρας της Δημοκρατίας ο 
Υπουργός θα έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο να τοποθετεί 
όργανα μέτρησης σε οποιαδήποτε ιδιωτικά υποστατικά στη Δημοκρατία 
και να τηρεί και να καταγράφει μετρήσεις που γίνονται από τα όργανα 
αυτά. 

(β) Η εξουσία που παραχωρείται με βάση την παράγραφο (α) δε θα 
χρησιμοποιείται: 

(i) Για την τοποθέτηση οργάνου επί ή εντός κτιρίου που δε 
χρησιμοποιείται ως βιομηχανικό υποστατικό ή σε συνδυασμό 
με βιομηχανικό υποστατικό 

(ii) για την τοποθέτηση οργάνου που παρεμποδίζει ή δυνατόν να 
παρεμποδίσει τη χρήση των υποστατικών από τον κάτοχο τους, 
εξαιρουμένων των βιομηχανικών υποστατικών. 

(γ) Κάθε πρόσωπο που χωρίς την εξουσιοδότηση του Υπουργού, 
μετακινεί, προκαλεί ζημιά ή παρεμβαίνει στη λειτουργία τέτοιου 
οργάνου ή σε οποιαδήποτε καταγραφή που έχει γίνει από αυτό, είναι 
ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή χίλιων 
λιρών. 

4. Καμιά από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου δεν παρέχει εξουσία 
ελέγχου της ρύπανσης από ιονίζουσες ακτινοβολίες, για τον έλεγχο της 
οποίας θα ορίσει νόμος, ή ουσίες που υπόκεινται σε έλεγχο δυνάμει του 
περί Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1967 ή οποιωνδήποτε 
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Εφαρμογή 5. Εκτός αν άλλως ρητά αναφέρεται στον παρόντα Νόμο οι πρόνοιες 
του Μέρους ιι. τ ο υ Μέρους II του Νόμου 8α ισχύουν μόνο για βιομηχανικές πηγές, και, 
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εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόνοια, θα εφαρμόζονται για όλες τις πηγές 
αυτές. 

6.—(1) Το Μέρος II του Νόμου εφαρμόζεται σε βιομηχανικές πηγές 
σε υποστατικά που ανήκουν ή κατέχονται από τη Δημοκρατία και σε 
διεργασίες που λειτουργούν από ή εκ μέρους της Δημοκρατίας. Το 
Υπουργικό Συμβούλιο, όμως, μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο, για επιχει
ρησιακούς λόγους ή λόγους ασφάλειας, να εξαιρέσει με Διάταγμα, στο 
βαθμό και για χρονική περίοδο καθοριζομένη στο διάταγμα από το 
Μέρος Ή του Νόμου, οποιαδήποτε υποστατικά που ανήκουν ή κατέ
χονται από τη Δημοκρατία και οποιεσδήποτε διεργασίες που λειτουρ
γούν από ή εκ μέρους της Κυβέρνησης. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο παρών Νόμος δεν 
εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις στις οποίες εμπλέκονται μόνο μέλη των 
Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας και οι οποίες είναι στρατιωτικής 
φύσεως, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιχειρήσεων στη θάλασσα ή 
στον αέρα. 

7.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίζει με Κανονισμούς 
κατηγορίες βιομηχανικών διεργασιών και κάθε διεργασία η οποία 
εμπίπτει στις κατηγορίες αυτές θα εγγράφεται για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου. Η εγγραφή θα ισχύει για την περίοδο που ο Υπουργός 
θα καθορίσει για κάθε κατηγορία και κατά τη λήξη της εγγραφής η 
διεργασία μπορεί να επανεγγραφεί για παρόμοια περίοδο. 

(2) Για κάθε υφιστάμενη εγγράψιμη διεργασία πρέπει να υποβληθεί 
αίτηση για εγγραφή μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος άρθρου. Κάθε νέα εγγράψιμη διεργασία πρέπει να εγγράφεται 
προτού τεθεί σε λειτουργία. 

Αίτηση για εγγραφή θα υποβάλλεται στον Υπουργό κατά τον τύπο και 
θα περιέχει τέτοιες πληροφορίες, όπως θα καθορίζονται με διάταγμα που 
εκδίδει ο Υπουργός: 

Νοείται ότι, εφόσο αυτό δικαιολογείται από την κατηγορία, το είδος, 
το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά της εγγράψιμης διεργασίας, μαζί με 
τις άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται δυνατό να ζητείται και η 
υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

(3) Ο Υπουργός θα εγγράφει ή επανεγγραφεί διεργασία, αν ικανο
ποιείται ότι ο διαχειριστής έχει την εγκατάσταση ή τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του παρόντος 
Νόμου και οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν και 
προς οποιουσδήποτε όρους λειτουργίας ο Υπουργός θα επισυνάψει στο 
πιστοποιητικό εγγραφής. Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 8 ο Υπουργός δε θα εκδίδει πιστοποιητικό 
εκτός αν ικανοποιείται για τα πιο πάνω. 

(4) Κατά την εγγραφή ή την επανεγγραφή, ο Υπουργός θα εκδίδει 
πιστοποιητικό εγγραφής και δύναται να επισυνάψει στο πιστοποιητικό 
οποιουσδήποτε όρους λειτουργίας οι οποίοι, τηρουμένων των προνοιών 
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, πρέπει να τηρούνται 
κατά τη λειτουργία της διεργασίας. Οι όροι λειτουργίας δυνατόν να 
αναφέρονται: 

(α) Σε τεχνικές προδιαγραφές για οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη διεργασία· 

(β) σε ανώτατα όρια εκπομπών στην ατμόσφαιρα από τη διεργασία 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης ουσίας ή ομάδας ουσιών 

Εφαρμογή του 
Μέρος II 
αναφορικά 
με βιομηχα
νικές πηγές 
που ανήκουν 
στη Δημο
κρατία. 

Εγγραφή 
διεργασιών. 
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Πρώτος 
Πίνακας. 

Εξουσίες 
Υπουργού 
αναφορικά με 
υφιστάμενες 
εγγράψιμες 
διεργασίες. 

Διάρκεια 
εγγραφής 
και όρων. 

(γ) σε εξοπλισμό που πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμο
ποιηθεί για παρεμπόδιση της εκπομπής ουσιών στην ατμό
σφαιρα ή για να τις καταστήσει αβλαβείς ή ακίνδυνες, πριν από 
την εκπομπή τους στην ατμόσφαιρα* 

(δ) σε εξοπλισμό που πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμο
ποιηθεί για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του ρυθμού 
εκπομπής ή της ολικής ποσότητας οποιασδήποτε ουσίας που 
εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα σε συγκεκριμένη περίοδο· 

(ε) σε εύλογες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή μετρήσεων και τη 
λήψη δειγμάτων οποιωνδήποτε ουσιών που χρησιμοποιούνται 
στη διεργασία ή εκπέμπονται από αυτή στην ατμόσφαιρα. 

(5) Ο Υπουργός μπορεί να δημοσιεύσει γενικούς όρους λειτουργίας 
για οποιαδήποτε κατηγορία εγγεγραμμένων διεργασιών που βρίσκονται 
σε ορισμένη περιοχή της Δημοκρατίας και δύναται να επισυνάψει τους 
όρους αυτούς στο πιστοποιητικό εγγραφής οποιασδήποτε τέτοιας 
διεργασίας μέσα στην ορισμένη περιοχή. 

(6) Η διαδικασία για τον προσδιορισμό των όρων λειτουργίας, περι
λαμβανομένων και των γενικών όρων περιγράφεται στον Πρώτο Πίνακα. 

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι 
μελέτες και τα σχέδια οποιασδήποτε εγκατάστασης που είναι εγγράψιμη 
διεργασία, θα υποβάλλονται στον Υπουργό για εξασφάλιση πιστο
ποιητικού εγγραφής. 

(8) Η έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί απαραίτητη προϋπό
θεση χορήγησης της οικοδομικής άδειας, χωρίς όμως να δεσμεύεται η 
αρμόδια αρχή στην άσκηση του ελέγχου της αρμοδιότητα της. 

8.—(1) Για οποιαδήποτε υφιστάμενη εγγράψιμη διεργασία, ο Υπουρ
γός μπορεί: 

(α) Να προβαίνει σε εγγραφή έστω και αν ο διαχειριστής δεν έχει 
την εγκατάσταση ή τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο εδάφιο 3 
του άρθρου 7, ορίζοντας όμως χρονική περίοδο μέσα στην 
οποία η εγκατάσταση ή ο εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί

(β) να ορίζει χρονική περίοδο η οποία δε θα υπερβαίνει τα πέντε 
χρόνια μέσα στην οποία δε θα είναι υποχρεωμένος ο δια
χειριστής να συμμορφώνεται προς οποιουσδήποτε καθορισμέ
νους όρους λειτουργίας. 

(2) Κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) ο Υπουργός μπορεί αφού δώσει ενός 
μήνα προειδοποίηση για την πρόθεση του, να προσθέσει νέους όρους, ή 
να διαφοροποιήσει τους όρους λειτουργίας προς τους οποίους πρέπει να 
συμμορφωθεί ο διαχειριστής μετά τη λήξη της περιόδου. 

9.—(1) Σε περίπτωση εγγραφής, ο Υπουργός πρέπει να ορίσει: 
(α) Τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας, τηρουμένου 

του άρθρου 11, δε θα υπάρξει ανάκληση της εγγραφής, 
(β) για κάθε όρο λειτουργίας, χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια 

της οποίας, τηρουμένου του άρθρου 11, δε θα γίνει διαφορο
ποίηση του όρου αυτού, 

(γ) σε σχέση με τους όρους λειτουργίας, χρονική περίοδο κατά τη 
διάρκεια της οποίας, τηρουμένου του άρθρου 11, δε θα προστε
θούν νέοι όροι. 
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(2) Η εν λόγω χρονική περίοδος μπορεί να υπερβαίνει την περίοδο 

για την οποία είναι εγγεγραμμένη η διεργασία. 
(3) Σε περίπτωση εγγραφής, κάθε διαφοροποίηση των όρων λει

τουργίας περιλαμβανομένης και της προσθήκης νέου όρου, θα υπάγεται 
στους περιορισμούς που επιβάλλονται με βάση το άρθρο 11. 

10.—(1) Κάθε πρόσωπο που λειτουργεί, ή εν γνώσει του επιτρέπει τη 
λειτουργία εγγράψιμης διεργασίας: 

(α) Η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη από τον Υπουργό, 
(β) σε τοποθεσία άλλη από εκείνη που ορίζεται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής, 
(γ) κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με οποιοδήποτε όρο 

λειτουργίας που επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό εγγραφής, 
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος. 

(2) Αποτελεί υπεράσπιση σε οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αν ο κατηγορούμενος αποδείξει ότι η μη 
συμμόρφωση του προς όρο λειτουργίας οφειλόταν σε ενέργεια ή 
παράλειψη άλλου προσώπου ή σε ατύχημα ή σε άλλη αιτία πέρα από 
τον έλεγχο του και ότι έλαβε όλες τις εύλογες προφυλάξεις και κατέβαλε 
όλη την οφειλόμενη φροντίδα για να αποφύγει την παράβαση του όρου 
είτε ο ίδιος είτε εργοδοτούμενός του είτε αντιπρόσωπος του και ότι, εν 
πάση περιπτώσει, μόλις αντιλήφθηκε την παράβαση έλαβε όλα τα 
εφικτά μέτρα για επανόρθωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα με 
βάση το εδάφιο (1) ζητά να επικαλεστεί για υπεράσπιση του πράξη ή 
παράλειψη άλλου προσώπου: 

(α) Δε θα έχει το δικαίωμα να το πράξει, εκτός αν: 
(ΐ) Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία της 

ακρόασης, δώσει στον κατήγορο γραπτώς πληροφορίες 
που κατέχει, οι οποίες θα βοηθήσουν την κατηγορούσα 
αρχή να επισημάνει και εντοπίσει το άλλο πρόσωπο, ή 

(ϋ) έχει την άδεια του δικαστηρίου να την επικαλεστεί, 
(β) Το άλλο πρόσωπο μπορεί να κατηγορηθεί για αδίκημα και να 

βρεθεί ένοχο, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνονται μέτρα εναν
τίον του αρχικού κατηγορουμένου ή όχι και ανεξάρτητα από το 
αν ο αρχικός κατηγορούμενος βρεθεί ένοχος ή όχι. 

(4) Αποτελεί υπεράσπιση σε οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει των 
παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) αν ο κατηγορούμενος αποδείξει 
ότι ήταν εργοδοτούμενος που ενεργούσε με βάση οδηγίες που δόθηκαν 
σ' αυτόν από ή εκ μέρους του εργοδότη του και ότι δεν είχε λόγο να 
πιστεύει ότι η συμμόρφωση προς τις οδηγίες αυτές θα οδηγούσε στη 
διάπραξη του αδικήματος για το οποίο κατηγορείται. 

11.—(1) Ο Υπουργός μπορεί οποτεδήποτε να διαφοροποιήσει τους 
όρους λειτουργίας, με την ανάκληση, την προσθήκη νέων ή την τροπο
ποίηση υφιστάμενων όρων. 

(2) Αν η διαφοροποίηση γίνεται με την προσθήκη νέου όρου ή με την 
τροποποίηση υφισταμένου μέσα στην ισχύουσα χρονική περίοδο που 
δηλώνεται με βάση το άρθρο 9, θα καταβάλλεται στο διαχειριστή 
αποζημίωση εκτός αν η διαφοροποίηση γίνεται λόγω αλλαγής των 
συνθηκών οι οποίες δεν μπορούσαν εύλογα να είχαν προβλεφθεί κατά το 
χρόνο που οι όροι λειτουργίας καθορίσθηκαν για πρώτη φορά στο 

Αδικήματα σε 
σχέση με 
εγγράψιμη 
διεργασία. 

Διαφοροποίηση 
των όρων 
λειτουργίας. 
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πιστοποιητικό εγγραφής ή τροποποιήθηκαν, ανάλογα με την περίπτωση. 
Η αλλαγή των συνθηκών μπορεί να είναι αλλαγή πληροφοριών που έχει 
στη διάθεση του ο Υπουργός, όσο αφορά τις επιπτώσεις ή τις πιθανές 
επιπτώσεις των εκπεμπόμενων από τη διεργασία αποβλήτων. 

(3) Σε περίπτωση διαφοροποίησης όρου, θα δηλώνεται νέα χρονική 
περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας, τηρουμένων των προνοιών του 
παρόντος εδαφίου, καμιά περαιτέρω διαφοροποίηση δε θα γίνεται χωρίς 
καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (5). 

(4) Σε περίπτωση προσθήκης νέου όρου η χρονική περίοδος που 
αναφέρεται στον όρο θα διαφοροποιείται στο βαθμό που αυτό είναι 
εύλογο. 

(5) Το εδάφιο (5) του άρθρου 17 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών Νόμου θα εφαρμόζεται για τον υπολογισμό αποζημιώσεως σύμ
φωνα με το παρόν άρθρο. 

(6) Η διαδικασία για τη διαφοροποίηση όρων λειτουργίας θα είναι 
Πρώτος αυτή που περιγράφεται στον Πρώτο Πίνακα. 
Πίνακας. 
Ιεραρχική 12.—(1) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή, ο αιτητής 
προσφυγή, μπορεί, μέσα σε είκοσι μία ημέρες, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή 

κατά της απόφασης για απόρριψη της αίτησης για το λόγο ότι έχει όλες 
τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 
εγγραφή. 

(2) Σε περίπτωση που αίτηση για εγγραφή εγκρίνεται υπό ορισμένους 
όρους λειτουργίας, ο αιτητής μπορεί, μέσα σε είκοσι μία ημέρες να 
ασκήσει ιεραρχική προσφυγή αναφορικά με: 

(α) Οποιοδήποτε από τους όρους που επιβλήθηκαν για το λόγο ότι 
δεν είναι εύλογος, λαμβανομένων υπόψη της προτεινόμενης 
τοποθεσίας και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών συνθηκών 

(β) οποιαδήποτε από τις χρονικές περιόδους που ορίζονται στο 
άρθρο 9 για το λόγο ότι είναι παράλογα μικρή. 

(3) Σε περίπτωση που όροι λειτουργίας διαφοροποιούνται με την 
προσθήκη νέου όρου ή με την τροποποίηση υφισταμένου, ο αιτητής 
μπορεί μέσα σε είκοσι μία ημέρες να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή 
εναντίον της διαφοροποίησης για το λόγο ότι αυτή δεν είναι εύλογη, 
λαμβανομένων υπόψη της τοποθεσίας, της διεργασίας και οποιωνδήποτε 
άλλων σχετικών συνθηκών. 

(4) Η ιεραρχική προσφυγή με βάση το παρόν άρθρο υποβάλλεται στο 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

Αρχείο. 13. Ο Υπουργός, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, θα τηρεί αρχείο στο οποίο θα καταχωρούνται 
λεπτομέρειες για τα πιο κάτω θέματα, όπως θα καθορίζονται στους 
Κανονισμούς αυτούς: 

(α) Για αιτήσεις που υποβάλλονται για εγγραφή με βάση το άρθρο 7, 
(β) για πιστοποιητικά εγγραφής που παραχωρήθηκαν, τους όρους 

λειτουργίας οι οποίοι δυνατό να επισυνάπτονται στα πιστο
ποιητικά αυτά και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
τους, 

(γ) για τους ποιοτικούς στόχους που καθορίζονται για τον αέρα 
στην Κύπρο, 

(δ) για τα αποτελέσματα μετρήσεων της ποιότητας του αέρα, όταν 
αυτά υπερβαίνουν τους ποιοτικούς στόχους που έχουν 
καθοριστεί, 
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(ε) για τα μέτρα που λήφθηκαν για αποκατάσταση της ποιότητας 
του αέρα, 

(στ) για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι ποιοτικοί στόχοι του 
αέρα έχουν εκ νέου επιτευχθεί. 

14. Κατόπιν αιτήσεως του διαχειριστή, ο Υπουργός μπορεί να παρα
χωρεί δικαίωμα για εξαίρεση από τον κατάλογο, οποιουδήποτε όρου 
λειτουργίας, η δημοσίευση του οποίου κατά τη γνώμη του: 

(α) Παραβλάπτει σε βαθμό πέραν του εύλογου μέτρου ιδιωτικό 
συμφέρον με την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με 
εμπορικό μυστικό, ή 

(β) παραβλάπτει το δημόσιο συμφέρον. 
15.—(1) Αν διαχειριστής εγγράψιμης διεργασίας προβεί σε επεκτά

σεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στη διεργασία, οι οποίες μπορούν 
να έχουν επιπρόσθετες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμό
σφαιρα, πρέπει να επανεγγράψει τη διεργασία προτού συνεχίσει η 
λειτουργία της. 

(2) Διαχειριστής μπορεί να αποταθεί στον Υπουργό για γραπτή 
βεβαίωση ότι η προτεινόμενη επέκταση, τροποποίηση ή αλλαγή στη 
διεργασία του δε θα απαιτήσει επανεγγραφή. Εφόσο δοθεί τέτοια 
βεβαίωση, δε θα είναι αναγκαία η επανεγγραφή. 

(3) Ο Υπουργός μπορεί να ,δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές ως 
προς το τι θεωρεί σημαντική αρνητική επίπτωση στην ατμόσφαιρα, και 
να τις τροποποιεί από καιρό σε καιρό. Η μη τήρηση οποιασδήποτε 
κατευθυντήριας γραμμής θα σημαίνει ότι η επέκταση, τροποποίηση ή 
αλλαγή προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα. 

(4) Αποτελεί αδίκημα για διαχειριστή εγγεγραμμένης διεργασίας να 
τη λειτουργεί ενώ έχει κάμει επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες 
αλλαγές σ' αυτήν, οι οποίες μπορούν να έχουν επιπρόσθετες σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, προτού την επανεγγράψει ή 
προτού πάρει γραπτή βεβαίωση από τον Υπουργό με βάση το εδάφιο (2). 

16.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με Κανονισμούς να καθο
ρίσει για οποιαδήποτε κατηγορία, μη εγγράψιμων διεργασιών ή για 
οποιαδήποτε ομάδα μέσα στην κατηγορία που καθορίζεται: 

(α) Τεχνικές προδιαγραφές για οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται για σκοπούς εξάλειψης ή 
μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, 

(β) ανώτατα όρια εκπομπής στην ατμόσφαιρα από τη διεργασία 
οποιασδήποτε ουσίας, κατά τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου, 

(γ) περιορισμούς στην εκπομπή καπνού από καπνοδόχο όσο αφορά 
την αμαυρότητα Ύ\ τις περιόδους κατά τις οποίες μπορεί να 
εκπέμπεται, 

(δ) τον εξοπλισμό που πρέπει να εγκατασταθεί για παρεμπόδιση της 
εκπομπής καθορισμένων ουσιών στην ατμόσφαιρα, 

(ε) τον εξοπλισμό που πρέπει να εγκατασταθεί για τη μέτρηση του 
ρυθμού εκπομπής ή και της συγκέντρωσης οποιασδήποτε ουσίας 
στην ατμόσφαιρα με υποχρέωση να αποστέλλονται στον 
Υπουργό, σε τακτά διαστήματα, τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων. 

(2) Οι Κανονισμοί μπορούν να περιλαμβάνουν μεταβατικές πρόνοιες 
για καθορισμένες κατηγορίες μη εγγράψιμων διεργασιών έτσι που κατά 

Εξαίρεση από 
δημοσίευση. 

Επέκταση κλπ. 
διεργασίας. 

Μη εγγράψι
μες διεργασίες. 
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τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου να μην υπάρχουν περιορισμοί ή 
να υπάρχουν εύλογοι περιορισμοί όπως θα καθοριστεί στους Κανο

νισμούς. 
(3) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί 

να απαιτούν για οποιαδήποτε καθορισμένη κατηγορία μη εγγράψιμων 
διεργασιών ή για οποιαδήποτε ομάδα μέσα σε καθορισμένη κατηγορία, 
το υποστατικό ή ο εξοπλισμός καθορισμένου είδους, να μην εγκαθίσταται 
εκτός αν ο Υπουργός εγκρίνει το υποστατικό ή τον εξοπλισμό και τον 
τρόπο εγκατάστασης του. 

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τα εδάφια (1) ή (2): 
(α) Μπορούν να καθορίζουν τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες προσώ

πων τα οποία, σε περίπτωση παράβασης πρόνοιας των Κανο

νισμών ή απαγόρευσης που επιβλήθηκε με βάση τους 
Κανονισμούς, θα είναι ένοχα αδικήματος είτε επιπρόσθετα είτε 
αποκλειομένων άλλων προσώπων ή κατηγοριών προσώπων, 

(β) μπορούν να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε Επιθεωρητή να επιδίδει 
σε διαχειριστή ειδοποίηση για βελτίωση αν η εγκατάσταση ή ο 
εξοπλισμός του διαχειριστή δε διατηρεί το επίπεδο λειτουργίας 
που απαιτείται όσο αφορά τις εκπομπές, 

(γ) μπορούν να προνοούν για την ύπαρξη καθορισμένης υπεράσπι

σης σε διαδικασία για αδίκημα δυνάμει των Κανονισμών είτε 
γενικά είτε υπό ειδικές περιστάσεις, 

(δ) μπορούν να προβλέπουν ως ανώτατες ποινές φυλάκισης που δε 
θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή πρόστιμο που δε θα υπερβαίνει 
τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και τις δύο ποινές. 

Απαγόρευση 17.—(1) Κανένα πρόσωπο δε θα προβαίνει στην ανέγερση νέων 
ανέγερσης ή βιομηχανικών υποστατικών ή στην επέκταση υφισταμένων τα οποία 
επέκτασης ριο , , Λ , 
μηχανικών , χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιούν καπνοδόχο, ή στην ανέγερση 
υποστατικών καπνοδόχου για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών υποστατικών ή οποιασ

*ου χρήσιμο δήποτε εγκατάστασης ή σχετικού εξοπλισμού, μέχρις ότου: 
δόχο. (α) Πληροφορήσει τον Αρχιεπιθεωρητή και συμπληρώσει και 

επιστρέψει αντίγραφα εντύπων που θα καθορίζονται με διάταγμα 
που εκδίδει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(β) πάρει ειδοποίηση από τον Αρχιεπιθεωρητή για το ελάχιστο 
ύψος της καπνοδόχου που θα ανεγερθεί. Με την ειδοποίηση 
αυτή ο Αρχιεπιθεωρητής μπορεί να περιορίσει τη χρήση της 
καπνοδόχου σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο είδος διεργασίας ή 
σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο είδος καυσίμου ή σε συνδυασμό 
και των δύο. 

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής πρέπει να αποστείλει το συντομότερο δυνατόν 
αντίγραφο της ειδοποίησης που αποστέλλεται με βάση την παράγραφο 
(β) του εδαφίου (1), στην αρχή που ασκεί εξουσίες ελέγχου της 
ανάπτυξης σε σχέση με την καπνοδόχο, με βάση τον περί Δήμων Νόμο, 
τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και τον περί Ρυθμίσεως 
των Οδών και Οικοδομών Νόμο. 

(3) Πρόσωπο που χρησιμοποιεί καπνοδόχο που ανεγέρθηκε μετά την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος αν: 

(α) Το ύψος της καπνοδόχου είναι μικρότερο από το ελάχιστο ύψος 
που αναγράφεται στην ειδοποίηση που αποστέλλει ο Αρχιεπι

θεωρητής με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (1), ή 
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(β) παραβαίνει οποιουσδήποτε περιορισμούς που επιβάλλονται από 
τον Αρχιεπιθεωρητή με την ειδοποίηση, χωρίς την εκ των 
προτέρων γραπτή συγκατάθεση του. 

18.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς να 
απαγορεύει την κατασκευή, συναρμολόγηση, ή εισαγωγή για χρήση σε 
βιομηχανική διεργασία στην Κύπρο ορισμένου τύπου εγκατάστασης ή 
εξοπλισμού εκτός αν: 

(α) Ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές που προνοούνται στους 
Κανονισμούς, 

(β) οι εκπομπές ρυπαντικών ουσιών από την εγκατάσταση ή τον 
εξοπλισμό δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στους 
Κανονισμούς όταν η εγκατάσταση ή ο εξοπλισμός βρίσκεται σε 
συνεχή χρήση. 

(2) Οι πρόνοιες της παραγράφου (4) του άρθρου 16 ισχύουν και για 
Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο. 

19.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς να απαγο

ρεύει, περιορίζει ή ρυθμίζει την παραγωγή, προμήθεια ή εισαγωγή 
καυσίμων για χρήση σε βιομηχανική διεργασία στην Κύπρο, εκτός αν: 

(α) Τα φυσικά συστατικά ή πρόσθετα των καυσίμων δεν υπερβαί

νουν ορισμένες αναλογίες ή συγκεντρώσεις, 
(β) τα καύσιμα περιέχουν ορισμένα πρόσθετα ή έχουν υποβληθεί σε 

ορισμένη επεξεργασία, που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό 
της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. 

(2) Οι αναλογίες, οι συγκεντρώσεις και επεξεργασία που αναφέρονται 
στο εδάφιο (1) μπορούν να καθορίζονται στους Κανονισμούς ή σε 
Διάταγμα που εκδίδεται με βάση αυτούς. 

(3) Οι πρόνοιες της παραγράφου (4) του άρθρου 16 ισχύουν επίσης για 
Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο. 

(4) Οι εξουσίες που παρέχονται με βάση την παράγραφο (5) του 
άρθρου 16 παρέχονται επίσης σε σχέση με Κανονισμούς που εκδίδονται 
με βάση το παρόν άρθρο. 

20.—(1) Αν ο Επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι βιομηχανική διεργασία 
λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει με τρόπο που ενδέχεται λόγω 
πυρκαϊάς, έκρηξης ή εκπομπής οποιασδήποτε τοξικής ουσίας, να δημι

ουργήσει κίνδυνο σοβαρής βλάβης οποιουδήποτε προσώπου, μπορεί να 
επιδώσει στο διαχειριστή, ή αν αυτό απουσιάζει, σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο υπεύθυνο για την εγκατάσταση, απαγορευτική ειδοποίηση. 

(2) Η απαγορευτική ειδοποίηση: 
(α) Θα αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής έχει την πιο πάνω γνώμη, 
(β) θα αναφέρει τους* λόγους οι οποίοι, κατά την άποψη του 

επιθεωρητή, δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον 
προαναφερθέντα κίνδυνο, 

(γ) μπορεί να δίνει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου, και 

(δ) θα ορίζει: 
(i) Χρονική περίοδο μετά την παρέλευση της οποίας η 

διεργασία θα σταματήσει αν δεν εκλείψουν οι λόγοι που 
δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προανα

φερθέντα κίνδυνο και δε ληφθούν τα μέτρα για τα οποία 
έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ), ή 

Εξοπλισμός 
βιομηχανικών 
διεργασιών. 

Καύσιμα 
βιομηχανικών 
διεργασιών. 
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(ϋ) σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι ο 
κίνδυνος είναι άμεσος, τα μέτρα τα οποία πρέπει να 
ληφθούν αμέσως για να σταματήσει το συντομότερο δυνα
τόν η διεργασία καθώς και ότι η διεργασία δεν πρέπει να 
επαναρχίσει μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι που δημιουρ
γούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα 
κίνδυνο και ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε 
οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ). 

(3) Αποτελεί αδίκημα η άρνηση ή η παράλειψη συμμόρφωσης μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα ή μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην 
ειδοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις 
της απαγορευτικής ειδοποίησης. 

(4) Η Δημοκρατία ή δημόσιος λειτουργός, δε θα φέρουν οποιαδήποτε 
ευθύνη κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις αποκλειστικά και μόνο 
λόγω οποιωνδήποτε δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν από 
συμμόρφωση οποιουδήποτε προσώπου προς την απαγορευτική ειδο
ποίηση, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο Επιθεωρητής ενεργούσε κακή τη 
πίστει. 

Αρχιεπι
θβωρητής και 
Εκιθεωρητές. 

Εξουσίες των 
Επιθεωρητών. 

ΜΕΡΟΣ III — ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
21.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να διορίσει Αρχιεπιθεωρητή και Επι

θεωρητές, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς κρίνει σκόπιμο 
για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Ο Αρχιεπιθεωρητής θα ρυθμίζει 
τις περιπτώσεις και τον τρόπο κατά τον οποίο οι Επιθεωρητές, ή 
οποιοσδήποτε από αυτούς, θα ασκούν τις εξουσίες τους και θα εκτελούν 
τα καθήκοντα τους, ενώ ο Υπουργός δύναται να ακυρώνει το διορισμό 
των Επιθεωρητών καθώς και των άλλων λειτουργών. 

(2) Ο Υπουργός μπορεί να εξουσιοδοτήσει προσοντούχα πρόσωπα για 
να εκτελούν τα καθήκοντα και να ασκούν τις εξουσίες του Επιθεωρητή 
που ορίζονται στην εξουσιοδότηση. Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδο
τείται θα τελεί υπό την επίβλεψη και θα υπόκειται στις οδηγίες του 
Αρχιεπιθεωρητή ενώ θα παίρνει ως αμοιβή το ποσό που τυχόν θα 
καθοριστεί. 

(3) Όλοι οι Επιθεωρητές και άλλοι λειτουργοί που διορίζονται με 
βάση το παρόν άρθρο θα εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες. 

22.—(1) Ο Επιθεωρητής για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
του, μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε ή όλες από τις πιο κάτω εξουσίες: 

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία έχει 
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται ή θα διεξάγεται 
δραστηριότητα ή διεργασία, η οποία δυνατόν να οδηγήσει σε 
παράβαση οποιασδήποτε πρόνοιας την οποία έχει καθήκον να 
εφαρμόζει* 

(β) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά με σκοπό την 
άσκηση, εκ μέρους του Υπουργού, της εξουσίας που παρέχεται 
από την παράγραφο (2) του άρθρου 3· 

(γ) να συνοδεύεται από αστυνομικό όργανο αν έχει εύλογη αιτία να 
υποψιάζεται σοβαρή παρεμπόδιση στην άσκηση των εξουσιών 
του· 

(δ) να συνοδεύεται από προσοντούχο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 
δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 21 να ασκεί τις εξουσίες 
που έχουν οριστεί στην εξουσιοδότηση και να παίρνει μαζί του 



Π 19 Ν. 7§/91 

οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για 
την άσκηση των εξουσιών του Επιθεωρητή ή του προσοντούχου 
προσώπου* 

(ε) να παίρνει μαζί του άλλα πρόσωπα τα οποία θα τον βοηθούν 
στην άσκηση των εξουσιών του ή των εξουσιών του προσον

τούχου προσώπου* 
(στ) να διεξάγει δοκιμές και μετρήσεις οι οποίες κρίνοται αναγκαίες . 

για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του ή να διευθετεί να 
διεξάγονται από προσοντούχο πρόσωπο* 

(ζ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιασδήποτε 
εγκατάστασης ή εξοπλισμού που βρίσκεται στα υποστατικά και 
να προβαίνει σε μετρήσεις και στη λήψη φωτογραφιών, όπως θα 
κρίνει αναγκαίο, για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του* 

(η) να δίνει οδηγίες όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους 
ή οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα σ1 

αυτά, παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα 
αναγκαίος, για σκοπούς οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέ

τασης και ελέγχου της λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο (στ) ή (ζ) νοουμένου ότι συμμόρφωση προς τις 
οδηγίες αυτές δε συνεπάγεται το σταμάτημα ή τη διακοπή 
οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους της βιομηχανικής διεργασίας* 

(θ) 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 διερεύ

νησης του, 
(ι) να ζητά: 

(i) Από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη δραστηριό

τητα ή τη διεργασία, 
(ii) από οποιοδήποτε πρόσωπο ο Επιθεωρητής βρίσκει στα 

υποστατικά, και 
(Hi) από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει εύλογη αιτία 

να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά ή 
είχε σχέση με τη δραστηριότητα ή διεργασία καθ ' 
οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 
τριών μηνών, 

να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να έχει ή προς τις 
οποίες έχει πρόσβαση και που είναι σχετικές με το σκοπό της 
έρευνας ή διερεύνησης τους* 

(ια) να παίρνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιοδή

ποτε δείγμα οποιασδήποτε ουσίας που δυνατόν να απαιτείται για 
σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας σε ποινική 
διαδικασία σύμφωνα με τις πρόνοιες τις οποίες έχει καθήκον να 
εφαρμόζει* 

(ιβ) να ζητά από το διαχειριστή ή τον κάτοχο των υποστατικών ή 
οποιοδήποτε από τους αντιπροσώπους τους ή τους εργοδο

τουμένους τους: 
(ί) Να του παρέχει ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε 

μέρος των υποστατικών, 
(ii) να θέσει στη διάθεση του οποιαδήποτε ευλόγως δια

θέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, 
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μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται 
αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης. 

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής θα έχει εξουσία να ζητά όπως παρέχονται 
σημεία δειγματοληψίας και επιθεώρησης τα οποία θα είναι ευλόγως 
απαραίτητα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, 
επιθεωρήσεων ή εξετάσεων. 

Αδικήματα. 23.—(1) Πρόσωπο διαπράττει αδίκημα αν: 
(α) Παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθη

κόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του· 
(β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό όργανο ή προσοντούχο 

πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο που εισήλθε στα υποστατικά μαζί με 
τον Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του 
άρθρου 22 το οποίο παρέχει ή πρόκειται να παράσχει νόμιμη 
βοήθεια στον Επιθεωρητή

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οδηγία που δίδεται νόμιμα 
σ' αυτό από Επιθεωρητή δυνάμει της παραγράφου (η) του 
άρθρου 22* 

(δ) παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που απαιτείται να παρουσιάσει 
δυνάμει της παραγράφου (θ) του άρθρου 22, νοουμένου ότι θα 
αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι: 

(i) Δε γνώριζε ότι η παρουσίαση του απαιτείται από τον 
Επιθεωρητή, 

(ii) δεν έχει πρόσβαση προς αυτό, 
(iii) δεν έχει αρμοδιότητα να το πράξει· 

(ε) ενώ είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις πρόνοιες των υποπαρα
γράφων (i) έως (iii) της παραγράφου (ι) του άρθρου 22, παρα
λείπει να δώσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, πληρο
φορίες οι οποίες απαιτείται νομίμως να δοθούν σε Επιθεωρητή 
που ενεργεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα παράγραφο (ι), ή 
δίνει πληροφορίες που είναι αναληθείς ή λανθασμένες ή δεν 
είναι πλήρεις· 

(στ) ενώ είναι ένα από τα πρόσωπα ή εμπίπτει στις κατηγορίες 
προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (ιβ) του άρθρου 
22, παραλείπει κατόπιν νόμιμης απαίτησης από Επιθεωρητή, 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να: 

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

(ii) θέσει στη διάθεση του Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε 
προσοντούχου προσώπου το οποίο εισήλθε στο υποστα
τικό μαζί του, οποιαδήποτε μέσα για τη διεξαγωγή 
δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, 

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

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο: 
(α) Πλαστογραφεί ή παραχαράσσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό το 

οποίο απαιτείται δυνάμει ή για τους σκοπούς του παρόντος 
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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, παραχαραχθεί ή είναι ψευδές, όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, ή 

(δ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί ως αφορώντα 
οποιοδήποτε πρόσωπο, τέτοια πιστοποιητικά χωρίς να αφορούν 
το εν λόγω πρόσωπο, ή 

(ε) παριστάνει πρόσωπο κατονομαζόμενο σε τέτοιο πιστοποιητικό, 
(στ) προσποιείται ψευδώς ότι είναι Επιθεωρητής, ή 

(ζ) εσκεμμένα συγκατατίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια πλαστογρά
φηση, παραχάραξη, 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 οποιου
δήποτε Διατάγματος, Κανονισμού ή Κανόνα που εκδίδεται με 
βάση τον παρόντα Νόμο, ή 

(θ) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υπογράφει δήλωση 
που απαιτείται με βάση ή για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου ή οποιουδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού ή Κανόνα, 
που εκδίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο η οποία είναι ψευδής, 
ή 

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

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 
τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και 
στις δύο ποινές. 

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί 
προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που 
εκδίδονται με βάση αυτόν, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, εκτός 
αν προνοείται διαφορετική ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση ενός έτους ή 
σε πρόστιμο είκοσι χιλιάδων λιρών. 

24. Πρόσωπο που έχει αποκτήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες κατά Περιορισμός 
την άσκηση εξουσιών δυνάμει του παρόντος Νόμου είτε το ίδιο, είτε από °την α"οκά
άλλο πρόσωπο, διαπράττει αδίκημα, αν αποκαλύπτει πληροφορίες που ρθφοριών. 
αφορούν εμπορικό μυστικό, εκτός αν η αποκάλυψη γίνεται: 

(α) Με τη συγκατάθεση του διαχειριστή της διεργασίας ή του 
προσώπου που έχει 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 σε σχέση 
με την εφαρμογή οποιωνδήποτε προνοιών τις οποίες έχει 
υποχρέωση να εφαρμόζει. 
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Αδικήματα 25. Όταν αδίκημα που διαπράττεται με βάση τον παρόντα Νόμο από 
από εταιρεία. ε τ α ΐ ρ ε ί α ) συνεργατικό ίδρυμα ή άλλη ένωση προσώπων αποδειχθεί ότι 

έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή τη συνεργασία, ή ότι η διάπραξη 
του έχει διευκολυνθεί λόγω αμέλειας οποιουδήποτε διευθύνοντος συμ
βούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου λειτουργού της 
εταιρείας, του συνεργατικού ιδρύματος ή της ένωσης προσώπων, τόσο το 
πρόσωπο αυτό όσο και η εταιρεία, το συνεργατικό ίδρυμα ή η ένωση 
προσώπων θα θεωρούνται ένοχοι αδικήματος και θα υπόκεινται σε δίωξη 
και επιβολή ποινής ανάλογα. 

Έναρξη 26. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει 
ισχύος. τ ο γπ θυργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ μπορεί να καθοριστούν 
διαφορετικές ημερομηνίες για τις διάφορες πρόνοιες του. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρα 7 και 11) 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

1. Για σκοπούς ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας θα συγκα
λούνται συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο. Μετά τη 
λήψη γραπτής παράκλησης που θα έχει σταλεί από οποιοδήποτε μέλος, 
στην οποία θα δηλώνεται η ανάγκη για σύγκληση συνεδρίας σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και ο σχετικός λόγος, ο Πρόεδρος θα συγκαλεί τη 
συνεδρία η οποία θα πραγματοποιείται μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες. 

Ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες θα αποστέλλονται στα Υπουργεία 
τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίας και 
πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες για: 

(α) Οποιουσδήποτε ποιοτικούς στόχους, 
(β) οποιουσδήποτε γενικούς όρους λειτουργίας, 
(γ) οποιουσδήποτε όρους λειτουργίας για οποιαδήποτε εγγράψιμη 

διεργασία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αντιστοιχούν 
πλήρως σε εγκεκριμένους γενικούς όρους λειτουργίας για εκείνο 
τον τύπο ή την κατηγορία της διεργασίας, 

(δ) οποιαδήποτε ανάκληση ή διαφοροποίηση των όρων λειτουρ

γίας, 
που θα εξετάζονται στη συνεδρία καθώς και αναφορά σε οποιοδήποτε 
άλλο θέμα θα συζητηθεί. 

2. Ειδοποιήσεις για τη συνεδρία καθώς και για τα θέματα που θα 
συζητηθούν, θα αποστέλλονται σε οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση, 
Συμβούλιο Βελτιώσεως ή Δήμο που δυνατόν να επηρεάζεται. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
3. Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή των διεργασιών με βάση το άρθρο 7 

θα αποστέλλονται στον Υπουργό. 
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4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (2) ο Υπουρ
γός θα είναι υπεύθυνος: 

(α) Να καθορίζει όλους τους ποιοτικούς στόχους για την ατμό

σφαιρα της Κύπρου, 
(β) να εκδίδει όλους τους γενικούς όρους λειτουργίας και να τους 

διαφοροποιεί ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες, 
(γ) να θέτει και επισυνάπτει στα πιστοποιητικά εγγραφής με βάση 

το άρθρο 7, όλους τους όρους λειτουργίας, 
(δ) να λαμβάνει απόφαση για ανακλήσεις και διαφοροποιήσεις 

όρων λειτουργίας. 
(2) Προτού θέσει, εκδώσει, διαφοροποιήσει, ετοιμάσει ή λάβει 

απόφαση σε σχέση με οτιδήποτε από τα πιο πάνω, με εξαίρεση την 
επιβολή όρων λειτουργίας με βάση γενικούς όρους μόνο, που έχουν ήδη 
εγκριθεί από την Επιτροπή, ο Υπουργός θα συμβουλεύεται την Τεχνική 
Επιτροπή. 

5.—(1) Οι διαβουλεύσεις σε σχέση με θέματα που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 4, θα γίνονται σε συνεδρία της 
Τεχνικής Επιτροπής. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει από τον 
Πρόεδρο να παραπεμφθεί το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάζει το θέμα και θα λαμβάνει 
τελική απόφαση. 

6. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν όρους λειτουργίας θα αποστέλ
λονται στον αιτητή από τον Υπουργό. 

7. Ο Υπουργός μπορεί να παραχωρεί εγγραφή χωρίς περαιτέρω δια
βουλεύσεις με βάση γενικούς όρους μόνο, που έχουν ήδη εγκριθεί από 
την Τεχνική Επιτροπή. 


