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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4422, 27.12.2013

Ν. 180(Ι)/2013

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
________
Αριθμός 180(Ι) του 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με την παράγραφο 1
του Άρθρου 81, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε: L334,
17.12.2010,
σ.17.

«Οδηγία 2010/75/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών
εκπομπών

(ολοκληρωμένη

πρόληψη

και

έλεγχος

της

ρύπανσης)»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

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

τίτλος.

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του

187(Ι) του 2002 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης
85(Ι) του 2007 της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2013 (που στο εξής θα
10(Ι) του 2008 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
79(Ι) του 2009
51(Ι) του 2013.

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 2) του
2013.

Τροποποίηση

2. Το προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του προοιμίου
του βασικού
νόμου.

(α) Με τη διαγραφή των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (στ), (ζ),
(η), (θ), (ια), (ιβ), (ιδ), (ιε) και (ιστ) αυτού.
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(β) με

την

αντικατάσταση

της

τελείας

στο

τέλος

της

.

παραγράφου (ιγ) αυτού, με άνω τελεία και
(γ) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων (ιζ),
(ιη), (ιθ), (κ) και (κα):
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L 332,
28.12.
2000, σ.
91.

“ (ιζ) «Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L 309,
27.11.200
1, σ. 1.

(ιη) «Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης
Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση
των

αποβλήτων»,

όπως

εκάστοτε

τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό
των

εκπομπών

ορισμένων

στην

ρύπων»,

ατμόσφαιρα

όπως

εκάστοτε

τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L 102,
11.4.2006,
σ. 15.

(ιθ) «Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης

Μαρτίου

διαχείριση

2006

των

εξορυκτικής

σχετικά

με

αποβλήτων

βιομηχανίας

και

τη
της
την

τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ»,
όπως

εκάστοτε

τροποποιείται

ή

αντικαθίσταται·
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L 24,
29.1.2008,
σ. 8.

(κ) «Οδηγία

2008/1/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης»,

όπως

τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

εκάστοτε

1510

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L 285,
31.10.
2009, σ.
36.

(κα) «Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη
φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης
κατά

τη

διάρκεια

του

ανεφοδιασμού

μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια
καυσίμων», όπως εκάστοτε τροποποιείται
ή αντικαθίσταται. ”.
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Τεχνική
Επιτροπή» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
Παράρτημα Ι.

«“Τεχνική Επιτροπή”» σημαίνει την

Μέρος Ι

Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία

Μέρος ΙΙ.

της Ατμόσφαιρας που εγκαθιδρύεται με
βάση το Μέρος I του Παραρτήματος Ι
και η οποία λειτουργεί με βάση τις
διαδικασίες

που

καθορίζονται

στο

Μέρος ΙΙ του ίδιου Παραρτήματος·».
(ii)

με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά
των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“άδεια οικοδομής” έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό από το
Κεφ 96 άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και
14 του 1959
.
67 του 1963 Οικοδομών Νόμου
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
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13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(I) του 1996
37(I) του 1997
72(I) του 1997
71(I) του 1998
35(I) του 1999
61(Ι) του 1999
81(I) του 1999
57(I) του 2000
66(I) του 2000
73(Ι) του 2000
126(I) του 2000
157(I) του 2000
26(Ι) του 2002
33(I) του 2002
202(I) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(I) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012
149(Ι) του 2012
66(Ι) του 2013.

“πιστοποιητικό

έγκρισης”

έχει

την

έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
από άρθρο 10 του περί Οδών και
Οικοδομών Νόμου.
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“πολεοδομική άδεια” έχει την έννοια
που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
90 του 1972 άρθρο 2 του περί Πολεοδομίας και
56 του 1982
.
7 του 1990 Χωροταξίας Νόμου
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
150(Ι) του 2012
20(Ι) του 2013
65(Ι) του 2013.

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (2):
«(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα
Νόμο σε «αδειοδοτούμενη εγκατάσταση»
αποτελεί αναφορά σε εγκατάσταση, στην
οποία εκτελούνται μία ή περισσότερες από
Παράρτημα ΙΙ

τις δραστηριότητες που αναφέρεται στο

Παράρτημα ΙΙΙ.

Παράρτημα ΙΙ ή στο Παράρτημα ΙΙΙ.».

Τροποποίηση

4.(1) Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 8 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1)(α) Οι
Παράρτημα ΙΙ.

εγκαταστάσεις

που

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και στο
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Παράρτημα ΙΙΙ. Παράρτημα

ΙΙΙ

αδειοδοτούμενες

θεωρούνται

ως

εγκαταστάσεις

και

πρέπει να εξασφαλίζουν άδεια από τον
Υπουργό για τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου.
(β) Η άδεια ισχύει για την περίοδο
που ο Υπουργός καθορίζει για κάθε
εγκατάσταση και δεν υπερβαίνει τα πέντε
(5) έτη.
(γ) Έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη
της

ισχύος

της

εκμετάλλευσης

άδειας,

της

ο

φορέας

αδειοδοτούμενης

εγκατάστασης υποβάλλει στον Υπουργό
αίτηση για ανανέωση της άδειας.».
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης
«αίτηση» (τελευταία γραμμή) με τη φράση «δεόντως
συμπληρωμένη αίτηση».
(γ) με

τη

διαγραφή

της

υποπαραγράφου

(ii)

της

παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (5) αυτού.
(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (6):
«(6)

Στην

αίτηση

για

τη

χορήγηση

άδειας

περιλαμβάνεται μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη
των λεπτομερειών που αναφέρονται στο εδάφιο (5)
και επισυνάπτονται αντίγραφα της πολεοδομικής
άδειας ή/και της άδειας οικοδομής ή/και του
πιστοποιητικού

έγκρισης

της

εγκατάστασης,

ανάλογα με την περίτπωση, σύμφωνα με τις
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διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (11).».
(ε) με την τροποποίηση του εδαφίου (11) αυτού, ως
ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος
της παραγράφου (γ) αυτού.

(ii)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος
της παραγράφου (δ) αυτού, με κόμμα και
την προσθήκη αμέσως μετά του συνδέσμου
«και». και

(iii)

με

την

προσθήκη,

αμέσως

μετά

την

παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης νέας
παραγράφου (ε):
«(ε) (i)

σε

περίπτωση

εγκατάστασης,
διαθέτει
ή/και

η

υφιστάμενης
εγκατάσταση

πολεοδομική
άδεια

άδεια

οικοδομής

ή/και

πιστοποιητικό έγκρισης. και
(ii)

σε

περίπτωση

εγκατάστασης,

η

νέας

εγκατάσταση

διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης:
Νοείται ότι για σκοπούς της
παρούσας
νέα

υποπαραγράφου,

εγκατάσταση

σημαίνει

εγκατάσταση, η οποία υποβάλλει
αίτηση απόκτησης άδειας για
πρώτη

φορά

ημερομηνία

κατά
έναρξης

την
της
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ισχύος

του

περί

Ελέγχου

της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου
του 2013 ή μετά την ημερομηνία
αυτή.».
(στ) με την τροποποίηση της παραγράφου (η) του
εδαφίου (12) αυτού, ως ακολούθως:
(i)

Mε την αντικατάσταση του κόμματος στο
τέλος αυτής, με άνω τελεία. και

(ii)

με

την

προσθήκη

αμέσως

μετά

της

ακόλουθης φράσης:
«οι

διευκολύνσεις

αυτές

αφορούν

ειδικότερα στην κατασκευή κατάλληλων
δειγματοληπτικών θυρίδων στο φουγάρο
εκπομπής
εξέδρας,

και
η

κατάλληλης

οποία

σταθερής

διασφαλίζει

την

ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση,».
(ζ) με τη διαγραφή του εδαφίου (12Α) αυτού. και
(η) με τη διαγραφή του εδαφίου (15) αυτού.
Τροποποίηση

5. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 9 του
βασικού νόμου.

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2)
αυτού. και
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (5):
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«(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, o
Υπουργός, με διατάγματα που δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να
προβλέψει για την υποχρεωτική εφαρμογή προτύπων,
τα οποία έχει εγκρίνει ο Κυπριακός Οργανισμός
Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ), τα οποία αποτελούν
ευρωπαϊκά, διεθνή ή/και κυπριακά πρότυπα.».
Τροποποίηση

6. Το εδάφιο (1Α) του άρθρου 16 του βασικού νόμου διαγράφεται.

του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.
Διαγραφή των

7.(1) Το άρθρο 20Α του βασικού νόμου διαγράφεται.

άρθρων 20Α και
20Β του βασικού
νόμου.

(2) Το άρθρο 20Β του βασικού νόμου διαγράφεται.
Τροποποίηση

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 31 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 31Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 31Α.
«Τροποποιήσεις

31Α. Οι τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες

των

για την προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ

Παραρτημάτων

και IV στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και

ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.

τη συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις της
Δημοκρατίας, θεσπίζονται με διάταγμα του
Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».

Τροποποίηση του
Παραρτήματος Ι του
βασικού νόμου.

9. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση του Μέρους Ι αυτού με το ακόλουθο νέο Μέρος Ι:
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«ΜΕΡΟΣ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
1.

Ιδρύεται Επιτροπή με την ονομασία «Τεχνική Επιτροπή για
Προστασία της Ατμόσφαιρας» στην οποία συμμετέχουν
ένας εκπρόσωπος από (α) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(β) το

Υπουργείο

Γεωργίας,

Φυσικών

Πόρων

και

Περιβάλλοντος,
(γ) το Υπουργείο Υγείας,
(δ) το Υπουργείο Εσωτερικών,
(ε) το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού,
(στ) το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
(ζ) το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, και
(η) την

Ομοσπονδία

Περιβαλλοντικών

Οργανώσεων

Κύπρου.
2.

Το καθένα από τα Υπουργεία ορίζει εκπρόσωπό του για
συμμετοχή στις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής.
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3.

Ο εκπρόσωπος κάθε Υπουργείου μπορεί να συνοδεύεται
κατά τις συνεδρίες από ένα ή δύο επιστημονικούς ή
τεχνικούς συμβούλους.

4.

Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
σε περίπτωση απουσίας του εκλέγεται από τα υπόλοιπα
μέλη άλλος εκπρόσωπος για να προεδρεύει της συνεδρίας.

5.

Σε κάθε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής, η παρουσία
πέντε (5) μελών αποτελεί απαρτία.

6.

Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής συγκαλούνται από
τον πρόεδρο. οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής
μπορεί να ζητήσει γραπτώς έκτακτη συνεδρία αφού
δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που
πρέπει να συζητηθεί. η έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από
τον Πρόεδρο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την
ημερομηνία που ζητείται η σύγκλησή της.

7.

Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής καθορίζονται
στον παρόντα Νόμο και στο παρόν Μέρος.

8.

Για οποιοδήποτε θέμα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της
Τεχνικής

Επιτροπής,

ο

πρόεδρος μεριμνά

ώστε

η

ειδοποίηση για τη συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς
καθυστέρηση για να παραληφθεί από τα μέλη της Τεχνικής
Επιτροπής επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη
συνεδρία.
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9.

Στην πιο πάνω ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες
σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε
εργασία που θα διεξαχθεί και ιδιαίτερα λεπτομέρειες που
αφορούν:
(α) οριακές τιμές εκπομπής,
(β) γενικούς όρους λειτουργίας που ισχύουν ή που θα
πρέπει να υιοθετηθούν και πρόσθετους όρους εάν
πρόκειται για θέματα που αφορούν αδειοδοτούμενες
εγκαταστάσεις με βάση τον παρόντα Νόμο,
(γ) την άδεια και τους όρους υπό τους οποίους έχει
χορηγηθεί ή θα πρέπει να χορηγηθεί,
(δ) ακύρωση, ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας ή των
όρων υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί,
(ε) τον τύπο αίτησης που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο
8 του Νόμου, και
(στ) οποιοδήποτε άλλο θέμα θα συζητηθεί.

10.

Η ειδοποίηση για τη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής μαζί
με την ημερήσια διάταξη και αντίγραφα των σχετικών
εγγράφων, αποστέλλονται επίσης σε κάθε έπαρχο, δήμο
ή/και κοινοτικό συμβούλιο, εφόσον τα θέματα που θα
συζητηθούν αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή
δικαιοδοσίας τους.

11.

Ειδοποίηση

αποστέλλεται

επίσης

και

στο

φορέα

εκμετάλλευσης εγκατάστασης, η αίτηση του οποίου για
άδεια θα εξεταστεί από την Τεχνική Επιτροπή.».
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Τροποποίηση

10. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του

αντικατάσταση των σημείων 2.3, 2.4, 4.10, 4.11 και 6.2 αυτού, με

Παραρτήματος ΙΙ

τα ακόλουθα νέα σημεία 2.3, 2.4, 4.10, 4.11 και 6.2, αντίστοιχα:

του βασικού
νόμου.

«2.3 Εγκαταστάσεις παραγωγής και τήξης μη σιδηρούχων
μετάλλων

και

κραμάτων,

περιλαμβανομένων

των

προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισμός, χύτευση), με τηκτική
δυναμικότητα κάτω των τεσσάρων (4) τόνων για το
μόλυβδο και το κάδμιο ή κάτω των είκοσι (20) τόνων και
άνω του μισού (0,5) τόνου για όλα τα άλλα μέταλλα
ημερησίως.
2.4 Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων με
ηλεκτρολυτικές ή με χημικές διεργασίες ή με γαλβανισμό,
εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για την
κατεργασία είναι μικρότερος από τριάντα κυβικά μέτρα
(30m³) και μεγαλύτερος του ενός κυβικού μέτρου (1m³).
4.10 Εγκαταστάσεις

παρασκευής

ή/και

συσκευασίας

απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών σε μορφή
σκόνης ή κόκκων.
4.11 Εγκαταστάσεις

παραγωγής

ή/και

συσκευασίας

λιπασμάτων (ανόργανων, οργανικών) σε μορφή σκόνης ή
κόκκων.
6.2 Σφαγεία με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφάγιων
κάτω των πενήντα (50) τόνων και άνω του ενός (1)
τόνου.».
Τροποποίηση
του
Παραρτήματος ΙΙΙ
του βασικού
νόμου.

11. Το Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την
κατάργηση των σημείων 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5 και 6 αυτού.
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Διαγραφή του

12. Το Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου διαγράφεται.

Παραρτήματος ΙΙΙ
του βασικού
νόμου.
Έναρξη της

13.(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και

ισχύος του

(4), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία

παρόντος

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 2, των παραγράφων (γ), (ζ) και
(η) του άρθρου 4, του άρθρου 6, του άρθρου 7 και του άρθρου 11
τίθενται σε ισχύ από την 7η Ιανουαρίου 2014.
(3) Οι διατάξεις του άρθρου 12 τίθενται σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2016.
(4)(α) Οι διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 4,
όσον αφορά τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας υφιστάμενης
εγκατάστασης, τίθενται σε ισχύ πέντε (5) χρόνια μετά την έναρξη
της ισχύος του παρόντος Νόμου.
(β) Εντός του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) χρόνων,
ο Υπουργός δύναται να χορηγήσει ή ανανεώσει άδεια διάρκειας
ισχύος μέχρι δύο (2) χρόνων, με δυνατότητα ανανέωσής της, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του
Υπουργού Εσωτερικών.

