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Αριθμός 4588 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017 17 

Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 3(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2010 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: 
L 226, 
29.8.2015, 
σ. 4. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/1480 της Επιτροπής της 28
ης

 Αυγούστου 2015 για την τροποποίηση ορισμένων 
παραρτημάτων των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 
2008/50/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των 
δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
77(Ι) του 2010.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού 
Αέρα Νόμο του 2010  (που στο εξής θα αναφέρεται 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 
και 2017. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων “Τεχνική Επιτροπή” και “Υπουργός” με τους 
ακόλουθους νέους ορισμούς: 

   
   

Παράρτημα V. 
«“Τεχνική Επιτροπή” σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία της 
Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα που εγκαθιδρύεται με βάση το Παράρτημα V· 

    
   “Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων·»· και 
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 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών 

τους: 
   
  «Επίσημη 

Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:  
L 218, 13.8.2008, 
σ. 30. 

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9

ης
 Ιουλίου 2008 για τον 

καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον 
αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού  
(ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 

    
   “φορείς που εκμεταλλεύονται δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς” σημαίνει τους 

φορείς οι οποίοι, μετά από έγκριση του Υπουργού, διεξάγουν μετρήσεις 
ποιότητας αέρα και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για την υποβολή 
εκθέσεων στην Επιτροπή.». 

   
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου άρθρου 3Α. 

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

νέου άρθρου 3A: 

 «Πεδίο     
εφαρμογής. 

3A. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008, ιδίως όσον αφορά τη διαπίστευση των φορέων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης.». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 9: 

 «Έκδοση    
διαταγμάτων. 

9. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση των ακόλουθων 
θεμάτων: 

   
  (α) Οποιοδήποτε τεχνικής φύσης θέμα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος 

Νόμου, και 
    
  (β) τον καθορισμό τελών για την παροχή δεδομένων μετρήσεων της ποιότητας του 

αέρα και εκθέσεων σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από την 

επιφύλαξη αυτού, της λέξης «μου» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «του». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

6. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτή της φράσης  «Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», (τρίτη 
γραμμή) με τη φράση «Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

  
Αντικατάσταση 
του 
Παραρτήματος V 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το Παράρτημα V του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Παράρτημα V: 

                                                                     «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(Άρθρα 2 και 20) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

  
 1.(α) Ιδρύεται Επιτροπή με την ονομασία “Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία της Ποιότητας του 

Ατμοσφαιρικού Αέρα” για να ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στην 
οποία συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος από -  

 
(i) Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

 
(ii) το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

 
(iii) το Υπουργείο Υγείας, 

 
(iv) το Υπουργείο Εσωτερικών, 
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(v) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
 

(vi) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
 

(vii) το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, και 
 

(viii) την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου. 
  
 (β) Κάθε υπουργείο ορίζει εκπρόσωπό του για συμμετοχή στις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής. 
  
 (γ) Ο εκπρόσωπος κάθε Υπουργείου μπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες από ένα (1) ή δύο (2) 

επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους. 
  
 2. Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε περίπτωση απουσίας του εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη άλλος 
εκπρόσωπος για να προεδρεύσει της συνεδρίας. 

  
 3. Σε κάθε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής, η παρουσία πέντε (5) μελών αποτελεί απαρτία. 
  

 4.(α) Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον πρόεδρο.  
  
 (β) Οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής μπορεί να ζητήσει γραπτώς έκτακτη συνεδρία αφού 

δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί και η έκτακτη συνεδρία 
συγκαλείται από τον Πρόεδρο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητείται η 
σύγκλησή της. 

 
 (γ)(i) Ο πρόεδρος μεριμνά ώστε η ειδοποίηση για τη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής να αποσταλεί 

στα μέλη της τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από τη συνεδρία. 
  

 (ii) Στην πιο πάνω ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί 
και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί και ιδιαίτερα λεπτομέρειες που αφορούν- 

  
 (αα) σχέδια δράσης που προβλέπονται στο άρθρο 12(1), τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και 

μέτρα που άπτονται της αρμοδιότητας άλλου Υπουργού, 
   
 (ββ) προγράμματα ή σχέδια που προβλέπονται στο άρθρο 13(3), τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων και μέτρα που άπτονται της αρμοδιότητας άλλου Υπουργού, 
   
 τα οποία θα μελετούνται στη συνεδρία καθώς και αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο θέμα θα συζητηθεί. 
  

 (iii) Η ειδοποίηση για τη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής μαζί με την ημερήσια διάταξη και 
αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, αποστέλλονται επίσης σε κάθε έπαρχο, δήμο ή/και κοινοτικό 
συμβούλιο, εφόσον τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή της 
δικαιοδοσίας τους.». 

  

Αντικατάσταση 
του 
Παραρτήματος VII 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το Παράρτημα VΙI του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Παράρτημα VΙI: 

                                                                   «  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
(Άρθρο 4) 

 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
  
 
 

1. Για σκοπούς διασφάλισης της ακρίβειας των μετρήσεων και της συμμόρφωσης προς τους στόχους 
για την ποιότητα των δεδομένων που αναφέρονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, ο Υπουργός διασφαλίζει ότι:  

  
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
23.7.2010, 
3.2.2017.  

(α) Η ιχνηλασιμότητα όλων των μετρήσεων που εκτελούνται για την εκτίμηση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 5 και 7 των περί της Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του 
Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον 
Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμών του 2010 και 2017, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων·  
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(β) οι φορείς που εκμεταλλεύονται δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς καθιερώνουν σύστημα 

διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας, το οποίο προβλέπει τακτική συντήρηση ώστε να 
διασφαλίζεται η ακρίβεια των συσκευών μέτρησης· το σύστημα ποιότητας επανεξετάζεται, κάθε 
πέντε (5) έτη το αργότερο ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, από το σχετικό εθνικό εργαστήριο 
αναφοράς·  

   
 (γ) έχει καθιερωθεί διαδικασία ελέγχου/διασφάλισης της ποιότητας για τη συλλογή δεδομένων και την 

υποβολή εκθέσεων και ότι οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί το έργο αυτό συμμετέχουν 
ενεργά στα αντίστοιχα προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας που καλύπτουν το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·  

   
 (δ) τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 και τα οποία είναι 

διαπιστευμένα για τις μεθόδους αναφοράς που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος VI 
των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου 
του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, 
Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμών του 2010 και 2017, τουλάχιστον για 
τους ρύπους των οποίων οι συγκεντρώσεις είναι μεγαλύτερες του κατώτατου ορίου εκτίμησης, 
σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων τα 
στοιχεία αναφοράς του οποίου δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008∙ 

   
 (ε) τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς είναι επίσης υπεύθυνα για το συντονισμό των προγραμμάτων 

διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη 
Δημοκρατία, τα οποία οργανώνονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, ενώ 
παράλληλα είναι υπεύθυνα για το συντονισμό της ορθής εφαρμογής των μεθόδων αναφοράς και 
της εξακρίβωσης της ισοδυναμίας των μεθόδων που δεν είναι μέθοδοι αναφοράς σε εθνικό 
επίπεδο∙ 
 

   
 (στ) τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς που είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση διεργαστηριακής 

σύγκρισης σε εθνικό επίπεδο πρέπει επίσης να είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το σχετικό 
εναρμονισμένο πρότυπο για διεργαστηριακό έλεγχο ικανότητας· 

   
 (ζ) τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς συμμετέχουν τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη στα προγράμματα για 

τη διασφάλιση της ποιότητας που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία 
διοργανώνονται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής. Εάν η συμμετοχή αυτή δεν φέρει 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τότε το εθνικό εργαστήριο πρέπει να υποδείξει κατά την επόμενη 
συμμετοχή του στη διεργαστηριακή σύγκριση ικανοποιητικά μέτρα εξυγίανσης αλλά και να 
υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών·  

   
 (η) τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς στηρίζουν το έργο που επιτελείται από το ευρωπαϊκό δίκτυο των 

εθνικών εργαστηρίων αναφοράς που έχει συσταθεί από την Επιτροπή. 
  
 2. Όλα τα υποβαλλόμενα δυνάμει του άρθρου 23 δεδομένα θεωρούνται έγκυρα, εκτός από τα 

δεδομένα που έχουν χαρακτηρισθεί ως προσωρινά.». 
  

 

 

 

 

 

 


