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Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 20(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ 2017 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 19 και το Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 2 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 344, 
17.12.2016,  
σ. 1. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 
2016 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

  77(Ι) του 2010 
    3(Ι) του 2017.  

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμους του 2010 και 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμοι του 2010 έως 2020. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού  
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «σχέδιο και/ή πρόγραμμα» με τον 
ακόλουθο νέο ορισμό: 

  
 “«σχέδιο και/ή πρόγραμμα» σημαίνει σχέδιο και/ή πρόγραμμα που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 13·”· και  
   
 (β) με την προσθήκη στο τέλος του ορισμού του όρου «Υπουργός» και πριν από την άνω 

τελεία της φράσης “και «Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων”. 

  
Προσθήκη νέου 
άρθρου 2Α στον 
βασικό νόμο. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 2 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 2A: 

  
 «Αρμόδια αρχή. 2Α.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), αρμόδια 

αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ο 
Υπουργός. 

   
  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

6.3. 2020. 

(2) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 
7(2)(β) και του Μέρους 2 του Παραρτήματος ΙV των περί της Ποιότητας 
του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Μείωση των Εθνικών Εκπομπών Ορισμένων 
Ατμοσφαιρικών Ρύπων) Κανονισμών του 2020 είναι ο Υπουργός 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

   
  (3) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε είναι υπόχρεη ή εντεταλμένη να 

πράξει η αρμόδια αρχή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
μπορεί να διενεργηθεί από λειτουργό του Υπουργείου που ενεργεί 
δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης του Υπουργού.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού  
νόμου. 

4.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   

 



  «(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2Α, για σκοπούς εφαρμογής των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, των κανονισμών και/ή διαταγμάτων που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίησή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργό του Υπουργείου ως Αρχιεπιθεωρητή, 
καθώς και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς του Υπουργείου ως Επιθεωρητές.»· 

   
 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «ο Υπουργός, με 

γνωστοποίησή του» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίησή 
της»· 

   
 (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «τον Υπουργό» (δεύτερη 

γραμμή) με τη φράση «την αρμόδια αρχή»· και 
   
 (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(5) Όλοι οι Επιθεωρητές που διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο οφείλουν- 
   
  (α) Να επιδεικνύουν κατάλληλες ταυτότητες που εκδίδει η αρμόδια αρχή, 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και 
    
  (β) να ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 2Α.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (6) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

   6.3.2020. 

«(α)  Oι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Μείωση των Εθνικών 
Εκπομπών Ορισμένων Ατμοσφαιρικών Ρύπων) Κανονισμοί του 2020, 
περιλαμβανομένων των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που προβλέπεται στον Κανονισμό 7 των εν 
λόγω Κανονισμών·». 

 


