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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 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 οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του 

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

 

 

 

56(Ι) του 2003 

15(Ι) του 2006. 

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

Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2008 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ολοκληρωμένης 

Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμους του 2003 και 2006 

(που στο εξής θα αναφέρονται 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 μέχρι 2008.  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με: 

 (α) Την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο 

(1)· και  
   
 (β) την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
   

 
«(2) Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή 

ουσιαστικής μεταβολής, αναφορικά με την 
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140(Ι) του 2005 

42(Ι) του 2007. 

οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 

και του εδαφίου (3) του άρθρου 15 του περί 

της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, για 

τη χορήγηση άδειας λαμβάνεται υπόψη κάθε 

κατάλληλη πληροφορία ή συμπέρασμα που 

λαμβάνεται από την εφαρμογή των άρθρων 

12, 13, 17, 21, 23, 24 και 25 του εν λόγω 

Νόμου.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με: 

 (α) Την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) αυτού 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  
  

 

 

 

Παράρτημα ΙΙ. 

«(δ) θα τηρούνται – 

(i) οι οριακές τιμές εκπομπής οποιωνδήποτε 

από τις ρυπογόνες ουσίες που 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ καθώς και 

οποιωνδήποτε άλλων ρυπογόνων ουσιών 

ή άλλων ρύπων που καθορίζονται στην 

άδεια, οι οποίοι παράγονται, 

απορρίπτονται ή εκπέμπονται από την 

εγκατάσταση σε σημαντική ποσότητα και 

έχουν τη δυνατότητα διασποράς στα 

νερά, την ατμόσφαιρα και το έδαφος· και 

(ii) οποιεσδήποτε ισοδύναμες παράμετροι ή 

τεχνικά μέτρα που δυνατό να 

καθορίζονται στην άδεια και 

συμπληρώνουν ή υποκαθιστούν τις 

οριακές τιμές·»· 
  
 (β) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των 
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ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4): 
   
  «(3) Σε περίπτωση που ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος 

επιβάλλει όρους αυστηρότερους από εκείνους που μπορούν 

να επιτευχθούν με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνικών, η άδεια περιλαμβάνει κάθε αναγκαίο πρόσθετο όρο 

για το σκοπό της τήρησης του εν λόγω ποιοτικού προτύπου 

περιβάλλοντος. 
   
  (4) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η άδεια περιλαμβάνει κάθε 

αναγκαίο μέτρο τήρησης των όρων αυτής, οι οποίοι 

αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (ε), (στ) και (η) του 

εδαφίου (1) και στο εδάφιο (3), ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 

προστασία της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους, 

επιτυγχάνοντας έτσι ένα ψηλό επίπεδο προστασίας του 

περιβάλλοντος στο σύνολό του.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με  την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

  
 «Παράρτημα Ι. 

 
(3) Οι εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ι οφείλουν 

να τηρούν τις οριακές τιμές εκπομπής που 

καθορίζονται στους – 
   
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

25.10.2002. 

(α) περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης 

των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμούς 

του 2002, 

    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

(β) περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμούς του 

2002, 
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25.10.2002. 

    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

25.10.2002. 

(γ) περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Απόρριψη Υδραργύρου από το 

Βιομηχανικό Τομέα της Ηλεκτρόλυσης 

των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) 

Κανονισμούς του 2002, 
    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

25.10.2002. 

(δ) περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς 

Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της 

Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων 

Αλκαλίων) Κανονισμούς του 2002, 
    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

25.10.2002. 

(ε) περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Απόρριψη Εξαχλωροκυκλοεξανίου) 

Κανονισμούς του 2002, 

    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

25.10.2002 

16.3.2007. 

(στ) περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) 

Κανονισμούς του 2002 και 2007,  

    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

11.4.2003. 

(ζ) περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση Αποβλήτων) 

Κανονισμούς του 2003, 

    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

1.11.2002. 

(η) περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας (Περιορισμός και Έλεγχος 

της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τα 

Απόβλητα της Βιομηχανίας Διοξειδίου 
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του Τιτανίου) Κανονισμούς του 2002, 
    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

25.10.2002. 

(θ) περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Απόβλητα από τη Βιομηχανία Διοξειδίου 

του Τιτανίου) Κανονισμούς του 2002, 

    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

2.4.2004. 

(ι) περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών 

Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες 

Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμούς 

του 2004, 
    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

25.10.2002 

16.3.2007. 

(ια) περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες 

Ουσίες) Κανονισμούς του 2002 και 2007, 

    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

27.12.2002. 

(ιβ) περί Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (Διαχείριση 

Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) 

Κανονισμούς του 2002, και 

    
  

 

 
215(Ι) του 2002 

196(Ι) του 2004 

162(Ι) του 2005 

17(Ι) του 2006. 

(ιγ) οποιωνδήποτε οριακών τιμών εκπομπής 

ή απόρριψης που θεσπίζονται δυνάμει 

του περί Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Νόμου.». 

  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

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

άρθρο 11 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 11Α: 
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νέου άρθρου 11Α. 

  
 «Πρόσβαση κοινού 

στα αποτελέσματα 

από την 

παρακολούθηση των 

απορρίψεων και/ ή 

εκπομπών. 

119(Ι) του 2004 

11Α. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της 

Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που 

είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004, 

τα αποτελέσματα που διαθέτει η αρμόδια αρχή 

από την παρακολούθηση των απορρίψεων ή 

εκπομπών, που απαιτείται σύμφωνα με τους 

όρους της άδειας, δυνάμει των διατάξεων – 

 

(i) του εδαφίου (2) του άρθρου 4,  

(ii) των παραγράφων (δ), (ζ), (θ), (ι) και 

(ια) του εδαφίου (1) και των εδαφίων 

(2) και (4) του άρθρου 6,  

(iii) της παραγράφου (γ) του άρθρου 7, και  

(iv) του εδαφίου (1) του άρθρου 8,  

 

είναι στη διάθεση του κοινού και μπορούν να 

τύχουν επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες 

και ώρες.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με: 

  

  
 (α) Την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
   
   

 

 

 

 

106(Ι) του 2002 

160(Ι) του 2005 

«(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά την έκδοση 

άδειας απόρριψης δυνάμει των εδαφίων (1), 

(2), (3) και (7) του άρθρου 9, του άρθρου 10, 

και του εδαφίου (1Α) του άρθρου 12 του  περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, να 

αναστείλει την εφαρμογή των διατάξεων - 
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76(Ι) του 2006 

22(Ι) του 2007 

....(Ι) του 2008. 

 

(α) των παραγράφων (α), (β) και (γ) του 

άρθρου 14 του πιο πάνω Νόμου, και  

 

(β) (i)      του εδαφίου (2) του άρθρου 4, 

(ii)      του άρθρου 5, 

(iii) των εδαφίων (1), (2) 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 

9, και 

(vii) του άρθρου 11Α, 

 

αναφορικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη 

εγκατάσταση. Η αναστολή αυτή μπορεί να 

ισχύει μέχρι την 30.10.2007, το αργότερο.».  
   
 (β) την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 
   
   

 

 

 

 
 

187(Ι) του 2002 

85(Ι) του 2007 

....(Ι) του 2008. 

 

 

«(1Α) H αρμόδια αρχή μπορεί, κατά την 

έκδοση άδειας δυνάμει των παραγράφων (α), 

(β), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ια) του 

εδαφίου 5 και των εδαφίων (6), (7), (12Α) και 

(15) του άρθρου 8 του περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, να 

αναστείλει την εφαρμογή των διατάξεων - 

 

(α) του άρθρου 11 του πιο πάνω Νόμου, και 

 

(β) (i)      του εδαφίου (2) του άρθρου 4, 

(ii) του άρθρου 5, 
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(iii) των εδαφίων (1), (2) 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 

9, και 

(vii) του άρθρου 11Α, 

 

αναφορικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη 

εγκατάσταση. Η αναστολή αυτή μπορεί να 

ισχύει μέχρι την 30.10.2007, το αργότερο.».  
   
 (γ) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
   
  «(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 8 και των 

άρθρων 10 και 12, εφαρμόζονται στις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις με την έναρξη ισχύος του περί της 

Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2008.». 
   
Τροποποίηση του  

Παραρτήματος Ι 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το σημείο 5.1 του Παραρτήματος Ι 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 

«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 
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Τρίτο (Ι): 

28.2.2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

27.12.2002. 

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.». 
   

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.048.313-2007 

ΙΧ/ΜΑΤ 
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