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Λευκωσία, 8 Μαΐου 2019 

 
 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ: Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας» (Τροποποιητικός Νόμος του 201Χ) 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ετοιμάσει Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Ελέγχου 
της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός Νόμος του 201Χ)» το οποίο έχει θέσει σε 
δημόσια διαβούλευση. 
 
Σκοπός του Νομοσχεδίου (Επισυνάπτεται) είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018 ώστε ο καθορισμός τελών για: 
 
α. τον χειρισμό της αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων και 
β. τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων, 
 
να γίνεται με την έκδοση Διατάγματος από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων αντί με Κανονισμούς όπως προβλέπεται τώρα. 
 
Η διαδικασία καθορισμού τελών για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων με την 
έκδοση Κανονισμών, είναι χρονοβόρα και, αν εφαρμοστεί, μέχρι να ολοκληρωθεί θα πρέπει 
τα τέλη να αναθεωρηθούν με αποτέλεσμα μόλις εκδοθούν οι εν λόγω Κανονισμοί θα 
προκύψει ανάγκη για τροποποίηση τους. 
 
Αντίθετα, η διαδικασία καθορισμού τελών για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων με 
την έκδοση Διατάγματος, είναι πιο ευέλικτη καθώς μπορούν να γίνονται εύκολα και γρήγορα 
αναπροσαρμογές στα τέλη. Σημειώνεται ότι τα τέλη αυτά θα βασίζονται στο πραγματικό 
κόστος διεξαγωγής τους από τον ιδιωτικό τομέα που θα γίνονται μέσω της προκήρυξης 
προσφορών για αγορά υπηρεσιών από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
Σχόλια και εισηγήσεις για το Νομοσχέδιο μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας εντός πέντε εβδομάδων με τους ακόλουθους τρόπους: 
 
α. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ggeorgiou@dli.mlsi.gov.cy και 
β. γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τ.Θ. 24855, 

1304 Λευκωσία ή στο φαξ. 22663788. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
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