Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣ:

Όλους τους Βιομήχανους

ΑΠΟ:

Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ:

∆ημόσια ∆ιαβούλευση για τα Νομοσχέδια με τίτλο «Ο περί
Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και
΄Ελεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και
«Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Κυρία/Κύριε,
Σας συναποστέλλουμε 2 αυτεπεξήγητα προσχέδια νομοσχεδίων του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις
αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.
Μέσα στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης καλείστε όπως μας υποβάλετε
ηλεκτρονικά (vasilis@ccci.org.cy) τυχόν απόψεις σας το αργότερο μέχρι τις
3/11/2014.
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτ. Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΕΚ

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ BIOMHXANIKΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιομηχανικών

τίτλος.

Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον
περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και

184(Ι) του 2013.

Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμο του 2013 (που στο εξής θα
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βιομηχανικών
Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
Νόμοι του 2013 και 2014.

Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 9 του

την

βασικού νόμου.

προσθήκη

αμέσως

μετά

της

φράσης

«πιστοποιητικού

έγκρισης» (πέμπτη γραμμή) της φράσης «ή/και αντίγραφο της
αίτησης

που

υποβάλλεται

για

εξασφάλιση

πιστοποιητικού

έγκρισης».

Τροποποίηση

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 11
του βασικού

(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της

νόμου.

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα
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υποπαράγραφο (ii):

«(ii) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε μετά την
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, υπάρχει πιστοποιητικό
έγκρισης.

Νοείται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε μετά
την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου για την οποία δεν
υπάρχει πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή χορηγεί Άδεια
διάρκειας ενός (1) έτους μόνον εφόσον διαπιστώσει ότι η
εγκατάσταση διαθέτει άδεια οικοδομής και αντίγραφο της
αίτησης που υποβάλλεται για εξασφάλιση πιστοποιητικού
έγκρισης.

Νοείται περεταίρω ότι υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση
προσκομίσει πιστοποιητικό έγκρισης κατά τη λήξη της χρονικής
ισχύος της Άδειας διάρκειας ενός (1) έτους, η Αρμόδια Αρχή, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος
Νόμου, δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της
Άδειας διάρκειας ενός (1) έτους, με τους ίδιους όρους που
επέβαλε στην Άδεια αυτή, για επιπρόσθετη περίοδο που δεν
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, αφού διαπιστώσει ότι δεν έχει
συντελεστεί καμιά μεταβολή στη λειτουργία της εγκατάστασης.».

(β) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του
εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
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«(γ) Η Αρμόδια Αρχή δεν δύναται να παρατείνει τη χρονική
περίοδο ισχύος της Άδειας ή να χορηγήσει νέα Άδεια, δυνάμει
της υποπαραγράφου (ii), της παραγράφου (α) του εδαφίου (1)
του παρόντος άρθρου, στη περίπτωση κατά την οποία η
εγκατάσταση δεν προσκομίσει πιστοποιητικό έγκρισης κατά τη
λήξη της χρονικής ισχύος της Άδειας διάρκειας ενός (1) έτους.».

(γ)

Με την

αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii)

της

παραγράφου (στ) του εδαφίου (4) αυτού, με την ακόλουθη νέα
υποπαράγραφο (ii):

«(ii) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε μετά την
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, υπάρχει πιστοποιητικό
έγκρισης.

Νοείται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε μετά
την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου για την οποία δεν
υπάρχει πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή χορηγεί Άδεια
διάρκειας ενός (1) έτους μόνον εφόσον διαπιστώσει ότι η
εγκατάσταση διαθέτει άδεια οικοδομής και αντίγραφο της
αίτησης που υποβάλλεται για εξασφάλιση πιστοποιητικού
έγκρισης.

Νοείται περεταίρω ότι υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση
προσκομίσει πιστοποιητικό έγκρισης κατά τη λήξη της χρονικής
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ισχύος της Άδειας διάρκειας ενός (1) έτους, η Αρμόδια Αρχή, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος
Νόμου, δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της
Άδειας διάρκειας ενός (1) έτους, με τους ίδιους όρους που
επέβαλε στην Άδεια αυτή, για επιπρόσθετη περίοδο που δεν
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, αφού διαπιστώσει ότι δεν έχει
συντελεστεί καμιά μεταβολή στη λειτουργία της εγκατάστασης.».

(δ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) του
εδαφίου (4) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ):

«(ζ) Η Αρμόδια Αρχή δεν δύναται να παρατείνει τη χρονική
περίοδο ισχύος της Άδειας ή να χορηγήσει νέα Άδεια, δυνάμει
της υποπαραγράφου (ii), της παραγράφου (στ) του εδαφίου (4)
του παρόντος άρθρου, στη περίπτωση κατά την οποία η
εγκατάσταση δεν προσκομίσει πιστοποιητικό έγκρισης κατά τη
λήξη της χρονικής ισχύος της Άδειας διάρκειας ενός (1) έτους.».

Τροποποίηση

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 87 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 87

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) με την προσθήκη κόμματος αμέσως μετά του αριθμού «17»
(πέμπτη γραμμή) και

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά του αριθμού «20».
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ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της

τίτλος.

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και

187(Ι) του 2002

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της

85(Ι) του 2007
10(Ι) του 2008

Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2013 (που στο

79(Ι) του 2009

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος

51(I) του 2013

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της

180(Ι) του 2013.

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως 2014.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 8 του
βασικού νόμου.

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«εγκατάστασης» (πρότελευταια γραμμή) της φράσης «ή/και
αντίγραφο της αίτησης που υποβάλλεται για εξασφάλιση
πιστοποιητικού έγκρισης».

(β) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της
παραγράφου (ε) του εδαφίου (11) αυτού, με την ακόλουθη νέα
υποπαράγραφο (ii):

«(ii) σε περίπτωση νέας εγκατάστασης, η εγκατάσταση διαθέτει
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πιστοποιητικό έγκρισης.

Νοείται ότι σε περίπτωση νέας εγκατάστασης, η οποία δεν
διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης, ο Υπουργός χορηγεί άδεια
διάρκειας ενός (1) έτους μόνον εφόσον διαπιστώσει ότι η
εγκατάσταση διαθέτει άδεια οικοδομής και αντίγραφο της
αίτησης που υποβάλλεται για εξασφάλιση πιστοποιητικού
έγκρισης.

Νοείται περεταίρω ότι υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση
προσκομίσει πιστοποιητικό έγκρισης κατά τη λήξη της χρονικής
ισχύος της άδειας διάρκειας ενός (1) έτους, ο Υπουργός, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου,
δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της άδειας
διάρκειας ενός (1) έτους, με τους ίδιους όρους που επέβαλε
στην άδεια αυτή, για επιπρόσθετη περίοδο που δεν υπερβαίνει
τα τέσσερα (4) έτη, αφού διαπιστώσει ότι δεν έχει συντελεστεί
καμιά μεταβολή στη λειτουργία της εγκατάστασης.

Τέλος νοείται περαιτέρω ότι για σκοπούς της παρούσας
υποπαραγράφου, νέα εγκατάσταση σημαίνει εγκατάσταση, η
οποία υποβάλλει αίτηση απόκτησης άδειας για πρώτη φορά
κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ελέγχου της
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου
180(Ι) του 2013.

του 2013 ή μετά την ημερομηνία αυτή.».
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(γ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) του
εδαφίου (11) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ):

«(στ) Ο Υπουργός δεν δύναται να παρατείνει τη χρονική
περίοδο ισχύος της άδειας ή να χορηγήσει νέα άδεια, δυνάμει
της υποπαραγράφου (ii), της παραγράφου (ε) του εδαφίου (11)
του παρόντος άρθρου, στη περίπτωση κατά την οποία η
εγκατάσταση δεν προσκομίσει πιστοποιητικό έγκρισης κατά τη
λήξη της χρονικής ισχύος της άδειας διάρκειας ενός (1) έτους.».
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1493 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ανακοίνωση
∆ημόσια ∆ιαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών
(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2014»
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε Νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί
Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου του
2013 (Ν. 184(Ι)/2013).
Αρμόδια Αρχή με βάση τον πιο πάνω Νόμο είναι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή πρόνοιας στον πιο πάνω Νόμο:
(α)

για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (Άδεια) διάρκειας μόνον ενός έτους σε
νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτές διαθέτουν άδεια οικοδομής και αντίγραφο της αίτησης που
υποβάλλεται για εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης.

(β)

ώστε σε περίπτωση κατά την οποία για την εγκατάσταση προσκομίζεται
πιστοποιητικό έγκρισης κατά τη λήξη της χρονικής ισχύος της Άδειας ενός έτους, η
Αρμόδια Αρχή να δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της εν λόγω
Άδειας, με τους ίδιους όρους λειτουργίας, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα
έτη.

(γ)

η διόρθωση τυπογραφικού λάθους που υπάρχει στο άρθρο 87 του Νόμου.

Η εισαγωγή της πρώτης πρόνοιας κρίθηκε αναγκαία λόγω των προβλημάτων που
αναμένεται να παρουσιαστούν με τη διαδικασία αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων. Με
βάση τις διατάξεις του Νόμου η Αρμόδια Αρχή χορηγεί Άδεια σε νέα εγκατάσταση εφόσον
ικανοποιείται ότι αυτή διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης και τον εξοπλισμό για προστασία του
περιβάλλοντος, για συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του υπό αναφορά Νόμου.
Η εισαγωγή της δεύτερης πρόνοιας για παράταση της ισχύος της Άδειας για τέσσερα χρόνια
από την Αρμόδια Αρχή, νοουμένου ότι η νέα εγκατάσταση προσκομίσει το πιστοποιητικό
έγκρισης μειώνει το διοικητικό φόρτο για έκδοση νέας Άδειας και αποφεύγει την επιβάρυνση
των φορέων εκμετάλλευσης με επιπρόσθετα τέλη που θα πρέπει να καταβάλουν για την
κάλυψη εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση Άδειας.
Το κείμενο του Νομοσχεδίου φαίνεται στο πιο κάτω συνημμένο αρχείο «Nomosxedio IED».
Σχόλια και εισηγήσεις για το Νομοσχέδιο μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας ή στο Τμήμα Περιβάλλοντος εντός μίας εβδομάδας με τους
ακόλουθους τρόπους:
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(α)

ηλεκτρονικά
στις
διευθύνσεις:
ggeorgiou@dli.mlsi.gov.cy
mdemetriou@environment.moa.gov.cy αντίστοιχα και

(β)

γραπτώς στις ταχυδρομικές διευθύνσεις: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493
Λευκωσία ή Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή στα Φαξ: 22663788 και
22774945 αντίστοιχα.

16.10.2014

ή

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

C:\Users\meropi\Desktop\20141009-IED_Tropopoiisi_pistopoiitiko egkrisis_Dimosia Diavouleusi_web.doc

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1493 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ανακοίνωση
∆ημόσια ∆ιαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της
Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε Νομοσχέδιο για τροποποίηση των περί Ελέγχου
της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2013 (Ν. 187(Ι)/2002, Ν.
85(Ι)/2007, Ν. 10(Ι)/2008, Ν. 79(Ι)/2009, Ν. 51(Ι)/2013 και Ν. 180(Ι)/2013).
Σκοπός του τροποποιητικού Νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή πρόνοιας στους πιο πάνω
Νόμους:
(α)

για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων (Άδεια) διάρκειας μόνον ενός
έτους σε νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές διαθέτουν άδεια οικοδομής και έχουν υποβάλει αίτηση για
εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης.

(β)

ώστε σε περίπτωση κατά την οποία για τη νέα εγκατάσταση προσκομίζεται
πιστοποιητικό έγκρισης κατά τη λήξη της χρονικής ισχύος της πιο πάνω Άδειας
διάρκειας ενός έτους, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
να δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της εν λόγω Άδειας, με τους
ίδιους όρους λειτουργίας, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.

Η εισαγωγή της πρώτης πρόνοιας κρίθηκε αναγκαία λόγω των προβλημάτων που
παρουσιάστηκαν με τη διαδικασία αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων εντός του 2014. Οι
φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών υπέβαλαν αιτήσεις για χορήγηση Αδειών,
οι οποίες εξετάστηκαν από την Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία της Ατμόσφαιρας.
Παρόλο ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις των εν λόγω Νόμων, αφού οι εγκαταστάσεις
διαθέτουν τον εξοπλισμό για συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων
Νόμων για προστασία της ατμόσφαιρας, εντούτοις δεν μπορεί να χορηγηθεί Άδεια αφού
αυτές δεν διαθέτουν ακόμη πιστοποιητικό έγκρισης.
Για την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης απαιτείται χρόνος και συνήθως αυτό εκδίδεται μετά
την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. Με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων κάθε
νέα αδειοδοτούμενη εγκατάσταση πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Υπουργό Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για χορήγηση Άδειας προτού τεθεί σε λειτουργία.
Σκοπός της πρόνοιας αυτής είναι η χορήγηση Άδειας περιορισμένης ισχύος ώστε αυτή να
λειτουργεί νόμιμα μέχρι την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης. Σε περίπτωση μη εισαγωγής
της υπό αναφορά πρόνοιας, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα με βάση τους πιο πάνω Νόμους
για αναστολή της λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων που λειτουργούν χωρίς
πιστοποιητικό έγκρισης, έστω και αν τηρούν τα κριτήρια για προστασία της ατμόσφαιρας.
Η εισαγωγή της δεύτερης πρόνοιας για παράταση της ισχύος της Άδειας για τέσσερα χρόνια
από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοουμένου ότι η νέα
εγκατάσταση προσκομίσει το πιστοποιητικό έγκρισης, μειώνει το διοικητικό φόρτο για έκδοση
νέας Άδειας και αποφεύγει την επιβάρυνση των φορέων εκμετάλλευσης των νέων
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εγκαταστάσεων με επιπρόσθετα τέλη που θα πρέπει να καταβάλουν για την κάλυψη εξόδων
που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση νέας Άδειας.
Το κείμενο του Νομοσχεδίου φαίνεται στο πιο κάτω συνημμένο αρχείο «Nomosxedio
Atmosphera».
Σχόλια και εισηγήσεις για το Νομοσχέδιο μπορούν να υποβάλλονται στο Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, εντός
μίας εβδομάδας με τους πιο κάτω τρόπους:
(α)

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ggeorgiou@dli.mlsi.gov.cy και

(β)

γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493
Λευκωσία ή στο Φαξ: 22663788.

16.10.2014

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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