
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ 

 
Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.: 

L156, 

25.6.2003,  

σ. 17. 

«Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην ετοιμασία 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον», 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

56(Ι)/2003. 

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

Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Ολοκληρωμένης 

Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμο του 2003 (που στο εξής 

θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ολοκληρωμένης 

Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμοι του 2003 και 2006. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέων 

όρων και των 

ορισμών τους.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε 

αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων 

όρων και των ορισμών τους:  

 

«<ενδιαφερόμενο κοινό> σημαίνει το κοινό το οποίο επηρεάζεται ή 

ενδέχεται να επηρεαστεί ή το οποίο έχει συμφέρον στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων σχετικά με την έκδοση ή αναπροσαρμογή μιας 

άδειας ή των όρων της και ο όρος περιλαμβάνει τα σωματεία που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9Γ ˙ 

 

<κοινό> σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε νομικό πρόσωπο 

με νομική ή χωρίς νομική προσωπικότητα˙ 
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<ουσιαστική μεταβολή> σημαίνει κάθε μεταβολή εκμετάλλευσης, 

που κατά τη γνώμη της αρμόδιας αρχής, ενδέχεται να έχει 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο ή στο περιβάλλον 

και για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, κάθε μεταβολή ή 

επέκταση της λειτουργίας θεωρείται ουσιαστική όταν η εν λόγω 

μεταβολή ή επέκταση αυτή καθ’ εαυτή, εμπίπτει στα κατώτατα όρια, 

αν υπάρχουν, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα Ι˙». 

 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέων 

άρθρων, αμέσως 

μετά το άρθρο 9 

αυτού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 9 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 
"Συμμετοχή του 

κοινού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙV. 

9Α.-(1) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι 

παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο 

ενδιαφερόμενο κοινό η δυνατότητα συμμετοχής 

του στις ακόλουθες διαδικασίες, δηλαδή- 

 

(α) έκδοσης άδειας για νέες εγκαταστάσεις˙ 

(β) έκδοσης άδειας για οποιαδήποτε 

ουσιαστική μεταβολή στη λειτουργία 

εγκατάστασης˙ και 

(γ) αναπροσαρμογής των όρων άδειας ή 

λειτουργίας εγκατάστασης σύμφωνα με την 

παράγραφο (α), του εδαφίου (2), του 

άρθρου 9. 

 

(2) Η διαδικασία που καθορίζεται στο Παράρτημα 

ΙV εφαρμόζεται για τους σκοπούς της συμμετοχής 

του ενδιαφερόμενου κοινού που αναφέρεται 

ανωτέρω. 

  

 

 

Παράρτημα ΙV. 

(3)  Όταν μετά τις ανωτέρω διαδικασίες ληφθεί η 

σχετική απόφαση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το 

κοινό σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες που 

καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV και θέτει στη 
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διάθεσή του για εξέταση τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 

(α) το περιεχόμενο της απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου της 

άδειας και όλων των όρων και κάθε 

μετέπειτα αναπροσαρμογής της˙  και 

(β) έχοντας εξετάσει τους προβληματισμούς 

και τις γνώμες που δυνατόν να έχει 

εκφράσει το ενδιαφερόμενο κοινό, τους 

λόγους και τις εκτιμήσεις στους οποίους 

βασίστηκε η απόφασή της, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 

πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία 

συμμετοχής του κοινού. 

   

 Κανονισμοί. 

 

 

Παράρτημα ΙV. 

9Β.- Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει 

Κανονισμούς με τους οποίους να καθορίζονται 

λεπτομερείς διαδικασίες για σκοπούς  καλύτερης 

εφαρμογής του άρθρου 9Α και του Παραρτήματος 

ΙV και ειδικότερα για τη ρύθμιση  οποιουδήποτε 

θέματος που αφορά τη συμμετοχή και ενημέρωση 

του κοινού, περιλαμβανομένων των δημόσιων 

ακροάσεων. 

   

 Πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη. 

57     του 1972 

85(Ι) του 1997. 

 

 

 

 

 

9Γ.-(1)Οποιοδήποτε σωματείο εγγεγραμμένο 

με βάση τις διατάξεις του περί Σωματείων 

και Ιδρυμάτων Νόμου, στο ιδρυτικό 

έγγραφο ή στο καταστατικό του οποίου 

ορίζεται ότι κύριος σκοπός της ίδρυσής του 

είναι η προώθηση της προστασίας του 

περιβάλλοντος, θεωρείται, εφόσον 

ικανοποιεί οποιουσδήποτε άλλους όρους 

που καθορίζονται σε κανονισμούς που 
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Παράρτημα ΙV 

εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

ότι έχει συμφέροντα τα οποία δυνατό να 

επηρεάζονται από οποιαδήποτε απόφαση, 

πράξη ή παράλειψη της αρμόδιας αρχής 

σχετικά με τη χορήγηση άδειας ή την 

αναθεώρηση των όρων άδειας ή τη 

συμμετοχή ή την ενημέρωση του κοινού 

σχετικά με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 9Α και στο 

Παράρτημα ΙV και σε οποιουσδήποτε 

Κανονισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 

9Β. 

 

(2)  Η αρμόδια αρχή μεριμνά, μέσω ανακοινώσεων 

στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο, ώστε να 

τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού, 

πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη και ειδικότερα τον 

τρόπο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο όπως 

προβλέπεται στο εδάφιο (1).». 

   
Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 
(α) Mε την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

 «(1) (α) Αν οποιαδήποτε από τις αρμόδιες αρχές 

διαπιστώσει ότι η λειτουργία οποιασδήποτε 

εγκατάστασης ενδέχεται να έχει σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν το 

ζητά οποιοδήποτε κράτος μέλος το οποίο 

ενδέχεται να επηρεαστεί σοβαρά, τότε η αρμόδια 

αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για 

χορήγηση άδειας, διαβιβάζει στο άλλο κράτος 
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                   Παράρτημα ΙV. 

 

 μέλος, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση στο κοινό 

της Δημοκρατίας, τις πληροφορίες που απαιτείται 

να δοθούν ή να είναι διαθέσιμες με βάση το 

Παράρτημα IV. 

 

 (β) Οι πληροφορίες αυτές χρησιμεύουν ως βάση 

για τις τυχόν αναγκαίες διαβουλεύσεις, στο 

πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ της 

Δημοκρατίας και του εν λόγω κράτους μέλους, σε 

καθεστώς αμοιβαιότητας και ισότητας.»· και 

            

 (β)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων: 

 
                 «(3) Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που 

διεξάγονται με βάση τα εδάφια (1) και (2) του 

παρόντος άρθρου πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη από την αρμόδια αρχή κατά τη λήψη 

της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1). 

  
                   (4) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει κάθε κράτος μέλος 

το οποίο έχει συμμετάσχει στις ανωτέρω 

διαβουλεύσεις αναφορικά με την απόφαση που 

λήφθηκε σχετικά με την αίτηση και διαβιβάζει 

σε αυτό τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

εδάφιο (2) του άρθρου 9Α.». 

   

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

Παραρτήματος, 
αμέσως μετά το 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

Παράρτημα ΙΙΙ αυτού,  του ακόλουθου νέου Παραρτήματος: 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

αυτού. 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
(Άρθρο 9Α) 

Συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 
 

1.  Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο κοινό η 

δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 9Α και 10 του 

παρόντος Νόμου.    

 

Α.  Συμμετοχή του Κοινού  
 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου (1) η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας 

εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το κοινό:–  

 

 

 

 

 

106(Ι) του 2002 

160(Ι) του 2005. 

 

187(Ι) του 2002. 

(α)  Για την αίτηση άδειας ή, ανάλογα με την περίπτωση, την 

πρόταση για την ενημέρωση μιας άδειας ή των όρων της, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των στοιχείων που 

απαριθμούνται: 

 

(i)  στο εδάφιο (1) του άρθρο 9 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης 

των Νερών Νόμου, όταν η αίτηση υποβάλλεται με βάση 

αυτόν, ή 

(ii) στο εδάφιο (5) του άρθρου 8 του περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, όταν η αίτηση 

υποβάλλεται με βάση αυτόν· 

 (β)  όπου ισχύει, το γεγονός ότι μια απόφαση υπόκειται σε εθνική ή 

διασυνοριακή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε 

διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 10˙ 

 (γ)  τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση που 

υφίσταται, το σχέδιο απόφασης˙ 

 (δ)  όπου ισχύει, τις λεπτομέρειες της πρότασης ενημέρωσης μιας 
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άδειας ή των όρων της˙ 

 (ε)  ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση ή 

πρόταση διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες στα γραφεία της αρμόδιας αρχής˙ 

 (στ)  ότι οποιοδήποτε μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού μπορεί να 

υποβάλει στην αρμόδια αρχή απόψεις ή παραστάσεις 

αναφορικά με το περιεχόμενο της αίτησης εντός τριάντα πέντε 

(35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

γνωστοποίησης. 

   
3. Η αρμόδια αρχή, με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, ενημερώνει 

το κοινό για τις απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου που υποβάλλονται 

σε αυτή, σύμφωνα με το σημείο (στ) της παραγράφου (2). 

  
4. Η αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και 

στο διαδίκτυο, ενημερώνει το κοινό –  

 (α)  για τις κύριες εκθέσεις και συμβουλές που παρέχονται στην αρμόδια αρχή κατά ή 

μετά την περίοδο που το ενδιαφερόμενο κοινό ενημερώνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο (2), 

 (β)  για τις πληροφορίες, εκτός εκείνων οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (2) 

και έχουν σχέση με τη λήψη απόφασης και οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες μόνο 

αφού έχει ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο κοινό σύμφωνα με την παράγραφο (2), 

και 

 (γ)  ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β) πιο πάνω διατίθενται 

στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της αρμόδιας αρχής. 

   
5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της συμμετοχής του 

κοινού. 

  

Β. Διαβουλεύσεις 

6. Το κοινό με το οποίο η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται, είναι το ενδιαφερόμενο κοινό.  
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Γ. Δημόσια Ακρόαση 

7. (α)  Η αρμόδια αρχή διενεργεί δημόσια ακρόαση στις περιπτώσεις των διαδικασιών 

που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9Α του παρόντος Νόμου, προτού 

ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο (8) του 

παρόντος Παραρτήματος, εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει 

διαφορετικά. 

 (β)  Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία και άλλα θέματα 

σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις, μπορούν να καθορίζονται στους Κανονισμούς 

που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 9Β του παρόντος Νόμου. 

   

Δ. Λήψη Αποφάσεων 

8. Πριν τη λήψη απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 9Α του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις γνώμες που 

εκφράζονται σύμφωνα με τα Μέρη Α και Β ανωτέρω και τα αποτελέσματα της δημόσιας 

ακρόασης που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το Μέρος Γ του παρόντος 

Παραρτήματος.  

   

Ε.  Ενημέρωση 

9. Αφού η αρμόδια αρχή λάβει τελική απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9Α, ενημερώνει το κοινό δημοσιοποιώντας τη 

λήψη της απόφασης με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε 

δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και 

γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο Αρχείο που 

τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο (10) του παρόντος Παραρτήματος και 

γνωστοποιεί τον τόπο και το χρόνο που μπορούν να πάρουν τις ακόλουθες 

πληροφορίες:  

 (α)  Λεπτομέρειες της άδειας, όπως αυτή εγκρίθηκε.  

 (β)  Συνοπτική δήλωση σχετικά με –  

  (i)   τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι 

τυχόν γνώμες που έχουν εκφρασθεί σύμφωνα με τα Μέρη Α και Β του 

παρόντος Παραρτήματος και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης 
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που τυχόν διενεργήθηκε σύμφωνα με το Μέρος Γ του παρόντος 

Παραρτήματος και 

  (ii)   τους λόγους και τις εκτιμήσεις πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές 

αποφάσεις που λήφθησαν, συμπεριλαμβανομένης και της 

πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού. 

    

ΣΤ. Τήρηση Αρχείου 

10. (α)  Η αρμόδια αρχή τηρεί Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται –  

  (i)   οι προτάσεις που αφορούν τις διαδικασίες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9Α του 

παρόντος Νόμου,  

  (ii)   οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου 

που υποβάλλονται σύμφωνα με το Μέρος Α και οι 

γνώμες που εκφράζονται σύμφωνα με το Μέρος Β του 

παρόντος Παραρτήματος, και 

  (iii)   οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Ε του 

παρόντος Παραρτήματος.  

 (β)  Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει 

επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

 

119(Ι) του 2004. 
(γ)  Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του 

περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι 

Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου». 

   

 

 

 

 

 

 

 
/ΕΠ.

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4071, 24/2/2006 15(I)/2006



 

 
 

 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία αναφέρεται στο προοίμιο του. 

 

 Με το νομοσχέδιο τροποποιείται ο βασικός νόμος με την εισαγωγή 

διατάξεων με τις οποίες - 

 

(α) διασφαλίζεται η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν τη χορήγηση αδειών απόρριψης στα νερά, στο έδαφος και στην 

ατμόσφαιρα ˙και 

 

(β) παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη 

για ακύρωση των ανωτέρω αποφάσεων.  

 

 

 

          Πέτρος Κληρίδης, 

      Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

 

21 Νοεμβρίου, 2005. 

 

 

 

ΜΡ/ΕΝ 
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