
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 

 
 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 257, 

10.10.1996, σ. 26. 

L 33,  

4.2.2006, σ. 1. 

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 96/61/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την 

ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού 

μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την 

τροποποίηση των Oδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του 

Συμβουλίου, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

 

 
187(Ι) του 2002 

85(Ι) του 2007. 

 

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

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 και 2007 (που στο εξής θα 

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

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 μέχρι 2008.  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με – 

 (α) Την αντικατάσταση της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου 

(5) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
  

Παράρτημα ΙΙ. 

 

«(ιβ)(i) αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του 

Παραρτήματος ΙΙ, άλλων μέτρων που 
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Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

 

 

 

 

 

56(Ι) του 2003 

15(Ι) του 2006 

…… του 2008. 

προβλέπονται για τη συμμόρφωση του 

φορέα εκμετάλλευσης με τις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου,  

 

    (ii) αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του 

Παραρτήματος ΙΙΙ, άλλων μέτρων που 

προβλέπονται για τη συμμόρφωση με 

τις βασικές αρχές των ουσιαστικών 

υποχρεώσεων του φορέα 

εκμετάλλευσης με τις πρόνοιες των 

παραγράφων (α), (β), (γ), (ε), (στ) και 

(η) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του 

περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης 

και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου.»· 
   
 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

(β) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (12) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (12Α): 

 

«(12Α) (α) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του 

Παραρτήματος ΙΙΙ, η άδεια που χορηγείται ή ανανεώνεται 

περιλαμβάνει κάθε αναγκαία πρακτική λεπτομέρεια για 

την προστασία της ατμόσφαιρας. 
   
 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

 

                (β) Δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται άδεια 

παρά μόνο αν, παρόλο ότι οι όροι λειτουργίας που 

επισυνάπτονται σε αυτήν διασφαλίζουν την προστασία 

της ατμόσφαιρας, ο Υπουργός ικανοποιηθεί ότι, είτε 

λόγω των χαρακτηριστικών, των διεργασιών, των 

αποβλήτων και γενικά του τρόπου λειτουργίας του 

συνόλου της εγκατάστασης του Παραρτήματος ΙΙΙ είτε 

λόγω των όρων λειτουργίας που επισυνάπτονται στην 
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106(Ι) του 2002 

160(Ι) του 2005 

76(Ι) του 2006 

22(Ι) του 2007 

….(Ι) του 2008. 

άδεια απόρριψης που χορηγείται στην εν λόγω 

εγκατάσταση δυνάμει του περί Ελέγχου της Ρύπανσης 

των Νερών Νόμου, η αδειοδότηση ή η ανανέωση της 

άδειας της εν λόγω εγκατάστασης δεν θα ευνοήσει τη 

διασπορά της ρύπανσης στα νερά και το έδαφος.»· 

   
 (γ) την αντικατάσταση του εδαφίου (15) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
   

 

 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

 

 
56(Ι) του 2003 

15(Ι) του 2006 

....(Ι) του 2008. 

«(15)(α) Για τη χορήγηση άδειας σε 

οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις 

που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 

ΙΙΙ, απαιτείται η τήρηση, επιπροσθέτως 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

και των διατάξεων των περί της 

Ολοκληρωμένης Πρόληψης και 

Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου. 

 

    (β) Ο Υπουργός δεν χορηγεί άδεια 

σε εγκατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ 

εκτός αν ικανοποιείται ότι τηρούνται, 

επιπροσθέτως των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, και οι διατάξεις του 

περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης 

και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου.». 
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με: 

 (α) Τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της 

παραγράφου (β) αυτού (τρίτη γραμμή) · 
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 (β) την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της 

παραγράφου (γ) αυτού, με κόμμα και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της λέξης «και»· και 
   
 (γ) την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, 

της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 
   
  «(δ) να παρέχει στον Αρχιεπιθεωρητή και τους 

Επιθεωρητές κάθε διευκόλυνση που κρίνεται 

αναγκαία για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων της 

εγκατάστασης, τη δειγματοληψία και τη συλλογή 

στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που τους ανατίθενται με βάση τον 

παρόντα Νόμο.». 
   
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 12Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 12 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 12Α: 

  
 «Υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις. 
12Α. Οι διατάξεις – 

 

(α) του άρθρου 10, 

(β) της παραγράφου (δ) του άρθρου 

11, και 

(γ) των άρθρων 20Α και 20Β, 
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……(Ι) του 2008. 

εφαρμόζονται στις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις  με την έναρξη ισχύος του 

περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικού) Νόμου 

του 2008.». 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου εδαφίου (1Α) 

στο άρθρο 16 

αυτού. 

5. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (1Α): 

   
  

Παράρτημα ΙΙΙ. 
«(1Α) (α) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του 

Παραρτήματος ΙΙΙ, η τροποποιημένη άδεια 

περιλαμβάνει κάθε πρακτική λεπτομέρεια για 

την προστασία της ατμόσφαιρας. 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

          (β) Η άδεια δεν τροποποιείται παρά μόνο 

αν, παρόλο ότι οι τροποποιημένοι όροι 

λειτουργίας που επισυνάπτονται σε αυτήν 

διασφαλίζουν την προστασία της ατμόσφαιρας, 

ο Υπουργός ικανοποιηθεί ότι, είτε λόγω των 

χαρακτηριστικών, των διεργασιών, των 

αποβλήτων και γενικά του τρόπου λειτουργίας 

του συνόλου της εγκατάστασης του 

Παραρτήματος ΙΙΙ είτε λόγω των όρων 

λειτουργίας που επισυνάπτονται στην άδεια 

απόρριψης που χορηγείται στην εν λόγω 

εγκατάσταση δυνάμει του περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης των Νερών Νόμου, η τροποποίηση 

της άδειας της εν λόγω εγκατάστασης δεν θα 
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ευνοήσει τη διασπορά της ρύπανσης στα νερά 

και το έδαφος.». 
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 20. 
6. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με: 

 

   (α) Την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο «Επέκταση αδειοδοτούμενης 

εγκατάστασης του Παραρτήματος ΙΙ.».  και  

 

   (β) την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και (4) αυτού, με 

τα ακόλουθα, νέα εδάφια, αντίστοιχα: 
  
  

 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«(1) Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 

αδειοδοτούμενης εγκατάστασης του 

Παραρτήματος ΙΙ προτίθεται να προβεί σε 

επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές 

στην εν λόγω εγκατάσταση, οι οποίες 

ενδέχεται να έχουν επιπρόσθετες 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην 

ατμόσφαιρα, οφείλει να υποβάλλει νέα 

αίτηση για χορήγηση άδειας προτού προβεί 

στις εν λόγω αλλαγές. 

 

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης 

αδειοδοτούμενης εγκατάστασης του 

Παραρτήματος ΙΙ μπορεί να αποταθεί στον 

Υπουργό για γραπτή βεβαίωση ότι η 

ανωτέρω προτεινόμενη επέκταση, 

τροποποίηση ή αλλαγή στην εγκατάστασή 

του δεν θα απαιτήσει χορήγηση νέας άδειας. 

Εφόσον δοθεί τέτοια βεβαίωση, δεν θα είναι 
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Παράρτημα ΙΙ. 

 

 

αναγκαία η υποβολή νέας αίτησης για 

χορήγηση άδειας. 

 

(4) Αποτελεί αδίκημα για φορέα 

εκμετάλλευσης αδειοδοτούμενης 

εγκατάστασης του Παραρτήματος ΙΙ να τη 

λειτουργεί ενώ έχει κάνει επεκτάσεις, 

τροποποιήσεις ή άλλες σημαντικές αλλαγές 

σε αυτή, οι οποίες μπορούν να έχουν 

επιπρόσθετες σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, προτού του 

χορηγηθεί νέα άδεια για αυτές ή προτού 

λάβει γραπτή βεβαίωση από τον Υπουργό 

με βάση το εδάφιο (2).». 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέων άρθρων 20Α 

και 20Β. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 20 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 20Α 

και 20Β: 

  
 «Μεταβολή της 

λειτουργίας.  
20Α.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, «μεταβολή της λειτουργίας» σημαίνει 

κάθε αλλαγή των χαρακτηριστικών ή του 

τρόπου λειτουργίας ή επέκταση της 

εγκατάστασης, που δυνατό να επιφέρει 

επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, τα νερά ή το 

έδαφος. 
   
  

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

    (2) Σε περίπτωση που ο φορέας 

εκμετάλλευσης οποιασδήποτε εγκατάστασης 

του Παραρτήματος ΙΙΙ προτίθεται να προβεί σε 
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μεταβολή της λειτουργίας, οφείλει να υποβάλει 

νέα αίτηση για χορήγηση άδειας προτού 

προβεί στην εν λόγω μεταβολή της 

λειτουργίας. 

 
      (3) Ο φορέας εκμετάλλευσης της εν λόγω 

εγκατάστασης μπορεί να αποταθεί στον 

Υπουργό για γραπτή βεβαίωση ότι η ανωτέρω 

προτεινόμενη μεταβολή της λειτουργίας δεν 

απαιτεί χορήγηση νέας άδειας. Εφόσον τέτοια 

γραπτή βεβαίωση δοθεί, δεν είναι αναγκαία η 

υποβολή νέας αίτησης για χορήγηση άδειας. 
   
      (4) Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται με 

βάση το εδάφιο (2), εξετάζεται από τον 

Υπουργό ως να επρόκειτο για αίτηση που 

υποβάλλεται για πρώτη φορά προς 

εξασφάλιση άδειας και εφαρμόζονται για το 

σκοπό αυτό οι διατάξεις των εδαφίων (8), (9), 

(10), (11), (12), (12Α), (13), (14) και (15) του 

άρθρου 8. 
   
      (5) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, να δημοσιεύει 

κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το τι 

θεωρούνται ως επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα. 
  
 Ουσιαστική 

μεταβολή της 

λειτουργίας. 

 

20Β.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, <ουσιαστική μεταβολή της 

λειτουργίας> σημαίνει κάθε μεταβολή της 
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56(Ι) του 2003 

15(Ι) του 2006 

…..(Ι) του 2008. 

λειτουργίας εκμετάλλευσης που, κατά τη 

γνώμη του Υπουργού, 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 μεταβολή της λειτουργίας 

όταν η εν λόγω μεταβολή ή επέκταση, αυτή 

καθαυτή, εμπίπτει στα κατώτατα όρια, αν 

υπάρχουν, που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι 

του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και 

Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου. 

   
  

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

    (2) Καμία ουσιαστική μεταβολή της 

λειτουργίας οποιασδήποτε εγκατάστασης του 

Παραρτήματος ΙΙΙ δεν πραγματοποιείται χωρίς 

άδεια, η οποία χορηγείται δυνάμει του άρθρου 

8. 
   
      (3) Τόσο η αίτηση για χορήγηση της άδειας 

που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (5) του 

άρθρου 8 όσο και η σχετική απόφαση του 

Υπουργού δυνάμει των εδαφίων (9), (10), (11), 

(12) και (12Α) του άρθρου 8, πρέπει να 

καλύπτουν τα τμήματα της εν λόγω 

εγκατάστασης και τις απαιτήσεις των 

παραγράφων (α), (β), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), 

(ι) και (ιβ) του εδαφίου (5) και των εδαφίων (6) 

και (7) του άρθρου 8, που ενδέχεται να 

επηρεαστούν από την ουσιαστική μεταβολή 

της λειτουργίας. 
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      (4) Οι διατάξεις- 
   
  (α) (i) του εδαφίου (2) του 

άρθρου 4, 

(ii) του άρθρου 5,  

(iii) των εδαφίων (1), (2), (3) 

και (4) του άρθρου 6, 

(iv) της παραγράφου (γ) του 

άρθρου 7, 

(v) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 8,  

(vi)  των εδαφίων (1) και (2) 

του άρθρου 9Α, και  

(vii) του άρθρου 11Α, 

του περί της Ολοκληρωμένης 

Πρόληψης και Ελέγχου της 

Ρύπανσης Νόμου· και  
  (β) (i) των παραγράφων (α), (β), 

(δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), 

(ι) και (ιβ) του εδαφίου (5) 

και των εδαφίων (6), (7), 

(12Α) και (15) του άρθρου 

8, και 

(ii) της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1) και του 

εδαφίου (2) του άρθρου 

18,  

του παρόντος Νόμου, 
   
  

 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην περίπτωση 
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Παράρτημα ΙΙΙ. ουσιαστικής μεταβολής της λειτουργίας 

εγκατάστασης του Παραρτήματος ΙΙΙ.». 
  
Τροποποίηση του  

Παραρτήματος ΙΙΙ 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το σημείο 5.1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο σημείο: 

   
  

 

 
215(Ι) του 2002 

196(Ι) του 2004 

162(Ι) του 2005 

17(Ι) του 2006. 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

28.2.2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

27.12.2002. 

«5.1 Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την 

αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων, 

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του περί 

Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, 

περιλαμβανομένων των αποβλήτων που 

καθορίζονται στο Παράρτημα του περί 

Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

(Κατάλογος Αποβλήτων) Διατάγματος του 

2003, οι οποίες αναφέρονται – 

 

(i) στο Παράρτημα ΙΙΑ του περί 

Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Νόμου· 

(ii) στα σημεία R1, R5, R6, R8 και R9 

του Παραρτήματος ΙΙΒ του περί 

Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Νόμου· και 

(iii) στους περί Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (Διαχείριση 

Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) 

Κανονισμούς του 2002, 

 
ημερήσιας δυναμικότητας άνω των δέκα τόνων 

ανά ημέρα.». 
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