
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  
ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟ 

 
 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L244, 

29.9.2000, σ.1.  

L198, 31.7.2007, 

σ.35. 

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 

2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση 2007/540/ΕΚ. 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

158(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ουσιών που 

Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί των Ουσιών που 

Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Ουσιών που 

Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμοι του 2004 και 2007. 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 «Καθορισμός 

αρμόδιας αρχής. 
4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

εδαφίου (2), για σκοπούς εφαρμογής – 

 

   (α) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000· και  

   (β) του παρόντος Νόμου, 

 

αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός.    
   
     (2) Για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών 

που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10Α ή/ και 

τυχόν διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των εν 
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λόγω Κανονισμών, αρμόδια αρχή είναι ο 

Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών.». 
   
Προσθήκη νέου 

εδαφίου (2Α) στο 

άρθρο 5 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
  «(2Α) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, να ορίσει 

λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών, ως Επιθεωρητή, για σκοπούς 

εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής 

των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 

άρθρου 10Α ή/ και τυχόν διαταγμάτων που 

εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω Κανονισμών.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Η παράγραφος (γ), του εδαφίου (2), του άρθρου 10 του βασικού 

νόμου καταργείται. 

  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 10Α στο 

βασικό νόμο. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 10 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Εξουσίες 

έκδοσης 
Κανονισμών 
αναφορικά με 
ελάχιστες 
απαιτήσεις, 
προσόντων και 
κανόνων για το 
προσωπικό 
επιχειρήσεων. 

10Α.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από 

εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, 

δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό 

των απαιτήσεων, προσόντων και κανόνων που 

αφορούν το σχετικό προσωπικό επιχειρήσεων, για 

τους σκοπούς των άρθρων 16 και 17 του 
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Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000. 
   
     (2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου δύνανται να δίδουν στον 

Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων τη δυνατότητα 

να εκδίδει διατάγματα, μετά από εισήγηση του 

Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών, για τη ρύθμιση κάθε θέματος, που δεν 

ρυθμίζεται πλήρως από τους εν λόγω 

Κανονισμούς, καθώς και για την καλύτερη 

εφαρμογή των Κανονισμών αυτών. 
   
     (3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, δύνανται να θεσπίζουν ποινικά 

αδικήματα για παράβαση των διατάξεών τους ή 

των δυνάμει αυτών εκδιδομένων διαταγμάτων, και 

να προνοούν ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες ή την επιβολή χρηματικής ποινής 

που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 5.000,00 ή και τις δύο 

αυτές ποινές.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.048.272.2007  

ΙΧ/ΝΑ  
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