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Αριθμός 4849 Πέμπτη,  30 Σεπτεμβρίου 2021 991 

                            

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 126(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2020 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

187(Ι) του 2002 
85(Ι) του 2007 
10(Ι) του 2008 
79(Ι) του 2009 
51(Ι) του 2013 

180(Ι) του 2013 
114(I) του 2018 

97(I) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης 
της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως 2021. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
ορισμού του όρου «Υπουργός», με τον ακόλουθο ορισμό: 

  

 «“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και 
περιλαμβάνει και πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4Α∙». 

  



Τροποποίηση 
του βασικού  
νόμου 
με την προσθήκη  
του νέου άρθρου 4Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 4 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Εκχώρηση 
εξουσιών. 

4A.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί, εν όλω ή εν μέρει, υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει, την εκχώρηση οποιασδήποτε εξουσίας 
ή αρμοδιότητας που ασκείται από αυτόν για τον έλεγχο της εφαρμογής των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών 
και/ή Διαταγμάτων σε- 

   

   (α) τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της Δημοκρατίας, ή 

     

   (β) δημόσιο λειτουργό και/ ή πρόσωπο που κατέχει κατάλληλα προσόντα και 
εκπαίδευση, ή 

     

   (γ) οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με Νόμο, για σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος, ή 

     

   (δ) αρχή τοπικής διοίκησης, 

   

  αφού προηγουμένως διαβουλευθεί και συνομολογήσει έγγραφη συμφωνία με το 
λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τμήμα, την υπηρεσία ή τον οργανισμό προς 
τον οποίο εκχωρούνται οι εν λόγω εξουσίες.   

   

  (2) Στην ως άνω συμφωνία καθορίζονται ρητά η συγκεκριμένη εξουσία, η οποία 
ανατίθεται στο λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τμήμα, την υπηρεσία ή τον 
οργανισμό, η έκταση αυτής, καθώς και η έναρξη και η λήξη της χρονικής περιόδου, 
εντός της οποίας αυτή ασκείται. 

   

  (3) Ο λειτουργός, το πρόσωπο, η αρχή, το τμήμα, η υπηρεσία ή ο οργανισμός, 
τηρεί τις εν γένει αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την άσκηση των εξουσιών του 
Υπουργού, όπως και τις επί τούτω οδηγίες του. 

   

  (4) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμός ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, 
που ο παρών Νόμος και/ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί και/ή 
Διατάγματα αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, αρχή, τμήμα, υπηρεσία ή 
οργανισμό, ο παρών Νόμος και/ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί και/ή 
Διατάγματα εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία ή 
το καθήκον στο λειτουργό, το πρόσωπο, την αρχή, το τμήμα, την υπηρεσία ή τον 
οργανισμό, που ασκεί αυτή την εξουσία ή το καθήκον αυτό. 

   

  (5) Ο Υπουργός δύναται, όταν το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να 
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή του για εκχώρηση οποιωνδήποτε 
εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, η οποία λήφθηκε με βάση τις διατάξεις του εδαφίου 
(1).». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 21  
του βασικού  
νόμου. 

4.  Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση σε αυτή της λέξης «Υπουργός» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «Διευθυντής του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας». 

  

Τροποποίηση  
του Παραρτήματος Ι  
του βασικού  
νόμου. 

5. Το Μέρος Ι του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου 4 αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 

  

 «4. Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, εκλέγεται από τα 
υπόλοιπα μέλη άλλος εκπρόσωπος για να προεδρεύσει της συνεδρίας.». 

  

Έναρξη  
της ισχύος 
του παρόντος  
Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 4η Οκτωβρίου 2021. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


