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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟ  
  
Προοίμιο. 
 
 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το άρθρο 8, παράγραφος 

2(α) και το άρθρο 11, παράγραφος 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:L 102, 
11.4.2006,  
σ.15. 

«Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/35/ΕΚ», 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

82(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαχείρισης των 

Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Διαχείρισης των 

Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο του 2009 (που στο 

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

ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διαχείρισης των 

Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμοι του 2009 και 2012. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 24 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(6) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (5) διατίθενται, 

εντός εύλογου χρόνου, στο ενδιαφερόμενο κοινό κατά τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες στα γραφεία της αρμόδιας αρχής.». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(2) Ο φορέας κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή άμεσα και χωρίς 

καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός σαράντα οκτώ ωρών (48), κάθε 

συμβάν που ενδέχεται να επηρεάζει τη σταθερότητα των 

εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, καθώς και τυχόν σοβαρές 

δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις 

διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων 

εξορυκτικών αποβλήτων.». 
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