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Αριθμός 524                  

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΕΩ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2013 
_________________ 

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31A 
 

 
187(Ι) ηνπ 2002 

85(Ι) ηνπ 2007 
10(Ι) ηνπ 2008 
79(Ι) ηνπ 2009 
51(Ι) ηνπ 2013 

180(Ι) ηνπ 2013. 

Η Τπνπξγόο Εξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο 
παξέρνληαη από ην άξζξν 31Α ησλ πεξί Ειέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ηεο Αηκόζθαηξαο Νόκσλ ηνπ 
2002 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2013 (ζην εμήο «ν Νόκνο»), εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα: 

  

πλνπηηθόο ηίηινο. 1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ειέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ηεο Αηκόζθαηξαο 
(Σξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ Νόκνπ) Δηάηαγκα ηνπ 2014. 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙ 
ηνπ Νόκνπ. 

2. Σν Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Νόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε - 

 (α) ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ 1.5: 

   

  «1.5 Εγθαηαζηάζεηο θαύζεο κε ζεξκηθή ηζρύ θαύζεο κεηαμύ 15 θαη 50 MW.»· 

   

 (β) ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαγξάθσλ  4.8, 4.9, 5.3, 5.5, 6.4, 6.8 θαη 6.9 απηνύ κε ηηο  
αθόινπζεο λέεο παξαγξάθνπο  αληίζηνηρα: 

   

  «4.8 Εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο ή/θαη ζπζθεπαζίαο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 
(αλζξώπηλεο ρξήζεο θαη θηεληαηξηθώλ). 

   

  4.9 Εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο ή/θαη ζπζθεπαζίαο θπηνθαξκάθσλ, δηδαληνθηόλσλ, 
ηξσθηηθνθηόλσλ θαη γεληθά γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. 

   

  5.3 Δηάζεζε ή αλάθηεζε ή αμηνπνίεζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εκεξήζηαο 
δπλακηθόηεηαο θάησ ησλ δέθα (10) ηόλσλ θαη άλσ ηνπ ελόο (1) ηόλνπ κε κία ή 
πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο: 
 

  (α) βηνινγηθή θαηεξγαζία, 

    

  (β) θπζηθνρεκηθή θαηεξγαζία, 

    

  (γ) αλάκεημε ή κείμε, πξηλ από ηελ ππνβνιή ζε κηα από ηηο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή, 

    

  (δ) επαλαζπζθεπαζία πξηλ από ηελ ππνβνιή ζε κηα από ηηο άιιεο 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή, 

    

  (ε) αλάθηεζε / αλαγέλλεζε δηαιπηώλ, 

    

  (ζη) αλαθύθισζε / αλάθηεζε αλόξγαλσλ πιηθώλ, εθηόο κεηάιισλ ή κεηαιιηθώλ 
ελώζεσλ, 

    

  (δ) αλαγέλλεζε νμέσλ ή βάζεσλ, 

    

  (ε) αμηνπνίεζε ζπζηαηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο, 

    

  (ζ) αλάθηεζε ζπζηαηηθώλ από θαηαιύηεο, 

    

  (η) δηύιηζε πεηξειαίνπ ή άιιε επαλαρξεζηκνπνίεζε πεηξειαίνπ, 

    

  (ηα) ηεικάησζε. 

   

2880



  5.5  Δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, κε εκεξήζηα δπλακηθόηεηα άλσ ηνπ κηζνύ 
(0,5) ηόλνπ θαη θάησ ησλ πελήληα (50) ηόλσλ κε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο 
δξαζηεξηόηεηεο: 

  (α) βηνινγηθή θαηεξγαζία· 
  (β) θπζηθνρεκηθή θαηεξγαζία, 
  εμαηξνπκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πεξί 

Ειέγρνπ ηεο Ρύπαλζεο ησλ Νεξώλ (Απόξξηςε Αζηηθώλ Λπκάησλ) Καλνληζκώλ ηνπ 
2003 (Επίζεκε Εθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην(Ι): 3.10.2003) θαη αθνξνύλ ηελ 
επεμεξγαζία πγξώλ απνβιήησλ. 

   

  6.4 Εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαπληζηνύ θξέαηνο κε εκεξήζηα δπλακηθόηεηα 
παξαγσγήο ηειηθώλ πξντόλησλ άλσ ηνπ ελόο (1) ηόλνπ. 

   

  6.8 Εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ή ρξήζεο νξγαληθώλ δηαιπηώλ, βαθώλ, κειαληώλ, 
βεξληθηώλ, ή άιισλ επηθαιππηηθώλ πιηθώλ κε παξαγσγή, πεξηεθηηθόηεηα ή θαηαλάισζε 
νξγαληθώλ δηαιπηώλ άλσ ησλ πέληε (5) ηόλσλ αλά έηνο. 

   

  6.9 Εγθαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαη δξαζηεξηόηεηεο αλαπαξαγσγήο θεηκέλνπ 
ή/θαη εηθόλσλ θαηά ηηο νπνίεο, κε ηε ρξήζε ελόο θνξέα εηθόλαο, ε κειάλε κεηαθέξεηαη ζε 
νπνηνδήπνηε ηύπν επηθαλείαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζπλαθείο εξγαζίεο ηερληθήο 
βεξληθώκαηνο, επίζηξσζεο θαη εμέιαζεο κε ζπλνιηθή θαηαλάισζε νξγαληθώλ δηαιπηώλ 
άλσ ησλ πέληε (5) ηόλσλ αλά έηνο.»· θαη 

    

  (γ) ηελ θαηάξγεζε ηεο παξαγξάθνπ 6.10 απηνύ. 

_________________ 

Έγηλε ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 2014. 

 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΤ, 

Τπνπξγόο Εξγαζίαο, Πξόλνηαο  
θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Εηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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