
 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 181(Ι)/2013  
Αρ. 4422, 27.12.2013 
     
   Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013  εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

________ 

Αριθμός 181(Ι) του 2013 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. 
 
 
 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε: L334, 
17.12.2010, 
σ.17. 

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με την παράγραφο 1 

του Άρθρου 81 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –  

 

«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 

τίτλος. 
 
106(Ι) του 2002 
160(Ι) του 2005 

76(Ι) του 2006 
22(Ι) του 2007 
11(Ι) του 2008 
53(Ι) του 2008 
68(Ι) του 2009 

78(Ι) του 2009. 

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

Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2009 (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 των Νερών Νόμοι του 2002 έως 2013. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

 (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «απόβλητο» 

με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
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185(Ι) του 2011 

6(Ι) του 2012. 

«“απόβλητο” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 

του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·». 

   

 (β) με την κατάργηση του όρου «βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνικές» και του ορισμού του.  

   

 (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

«εγκατάσταση» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

  «“εγκατάσταση” σημαίνει κάθε ακίνητη ή κινητή τεχνική 

μονάδα, περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων 

εξορυκτικών αποβλήτων, όπου εκτελούνται μία ή 

περισσότερες βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και όλες 

τις άλλες άμεσα συνδεδεμένες δραστηριότητες, τεχνικώς 

συναφείς με τις εκεί εκτελούμενες, και οι οποίες ενδέχεται 

να επιδρούν στις απορρίψεις και στη ρύπανση·» ֺ και 

   

 (δ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

   

   

 

Κεφ 96 

14 του 1959 

67 του 1963 

6 του 1964 

65 του 1964 

12 του 1969 

38 του 1969 

13 του 1974 

28 του 1974 

24 του 1978 

«“άδεια οικοδομής” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 

του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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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 
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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. 

    

  90 του 1972 

56 του 1982 

7 του 1990 

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. 

“πολεοδομική άδεια” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο2 

του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

Νόμου.» 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 3 του βασικού νόμου 

διαγράφονται. 

1525



  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 
του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:  

  

 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της 

επιφύλαξης της παραγράφου (ε) αυτού, με άνω τελεία και 

την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (στ): 

  

 «(στ) την τεχνολογία, τις τεχνικές προδιαγραφές 

οποιουδήποτε εξοπλισμού ή κατασκευής, τις 

προδιαγραφές ποιότητας οποιωνδήποτε υλικών 

καθώς και τις τεχνικές και παραμέτρους 

λειτουργίας, που πρέπει να εφαρμόζονται από 

συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων για 

σκοπούς πρόληψης της ρύπανσης των νερών και 

του εδάφους:» ֺ ιακ  

  

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 

  

  «(1Α) Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 

(ε) του εδαφίου (1), δύναται να περιέχουν λεπτομέρειες 

αναφορικά με - 

   

  (α) οριακές τιμές απόρριψης για οποιαδήποτε ουσία 

ή ομάδα ουσιών καθώς και οποιεσδήποτε 

φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές 

παραμέτρους των αποβλήτων που 

απορρίπτονται, 

    

  (β) συνθήκες και παραμέτρους λειτουργίας 

εγκατάστασης, 
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  (γ) τεχνικές προδιαγραφές για οποιαδήποτε 

μηχανήματα ή εξοπλισμό ή όργανα μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, 

    

  (δ) προδιαγραφές ποιότητας οποιωνδήποτε υλικών, 

περιλαμβανομένων των καυσίμων, που 

χρησιμοποιούνται σε εγκατάσταση, 

    

  (ε) μεθόδους και διαδικασίες για τη συλλογή, 

μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και τελική 

διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη 

λειτουργία εγκατάστασης, περιλαμβανομένων των 

επιτρεπόμενων χώρων διάθεσης, και/ ή 

    

  (στ) οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που ο 

Υπουργός κρίνει αναγκαίες για τη μείωση της 

ρύπανσης στα νερά και/ ή στο έδαφος και της 

οχληρίας, για σκοπούς αποτελεσματικής 

προστασίας των νερών και του εδάφους και της 

δημόσιας υγείας.». 

   

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

  «(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) 

και (5), πρόσωπο, το οποίο - 

   

  (α) απορρίπτει, εναποθέτει ή διαθέτει, προκαλεί ή 

επιτρέπει τη ρίψη ή εναπόθεση ή διάθεση, σε 

ρυάκι ή στην ξηρή κοίτη οποιουδήποτε ρυακιού 

του ή σε παράκτια νερά, λίμνη ή υδατοφράκτη, 
οποιουδήποτε αντικειμένου, ουσίας ή ύλης, η 

οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπάνει τα νερά τους, 
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  (β) απορρίπτει, εναποθέτει ή διαθέτει, προκαλεί ή 

επιτρέπει τη ρίψη ή εναπόθεση ή διάθεση, στο 

έδαφος ή στο υπέδαφος οποιουδήποτε 

αντικειμένου, ουσίας ή ύλης, κατά τρόπο ώστε 

αυτή να ρυπαίνει ή να τείνει να ρυπάνει τα 

παράκτια νερά ή τα υπόγεια νερά ή τα νερά 

ρυακιού, λίμνης ή υδατοφράκτη, 

    

  (γ) εναποθέτει ή προκαλεί ή επιτρέπει την εναπόθεση 

ή ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου, ουσίας ή ύλης, 

σε τόπο από τον οποίο δυνατό να πέσει ή 

μεταφερθεί σε ρυάκι ή στην ξηρή κοίτη 

οποιουδήποτε ρυακιού του ή σε λίμνη ή 

υδατοφράκτη, κατά τρόπο ώστε να ρυπαίνει ή να 

τείνει να ρυπάνει τα νερά τους, 

    

  (δ) απορρίπτει, εναποθέτει, προκαλεί ή επιτρέπει την 

εναπόθεση ή ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου, 

ουσία ή ύλης, υγρού αποβλήτου, λάσπης ή άλλου 

ημίρρευστου ή στερεού αποβλήτου, επί ή εντός 

του εδάφους ή του υπεδάφους, 

    

  (ε) απορρίπτει, εναποθέτει, προκαλεί, επιτρέπει ή 

ανέχεται την απόρριψη ή εναπόθεση από 

οποιαδήποτε εγκατάσταση σε επιφανειακά 

χερσαία νερά ή σε παράκτια νερά, οποιουδήποτε 

υγρού ή στερεού αποβλήτου ή οποιουδήποτε 

άλλου υγρού που περιέχει αιωρούμενη ύλη, και/ ή 

    

  (στ) απορρίπτει, εναποθέτει, προκαλεί, επιτρέπει ή 

ανέχεται την απόρριψη ή εναπόθεση στη 

θάλασσα, λάσπης ή άλλης ουσίας ή ύλης που 

προέρχεται από επεξεργασία αποβλήτων,  
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  είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία 

(3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές 

ποινές.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση 

του υφιστάμενου κειμένου αυτού, ως εδάφιο (1) και την προσθήκη 

αμέσως μετά των ακόλουθων νέων εδαφίων (2) και (3): 

  

  «(2) Καμία άδεια απόρριψης δε χορηγείται ή 

ανανεώνεται χωρίς προηγουμένως η εγκατάσταση να 

διαθέτει: 

   

  (α)  

 

σε περίπτωση υφιστάμενης εγκατάστασης,  

έγκυρη και εν ισχύ πολεοδομική άδεια ή/και 

άδεια οικοδομής ή/και πιστοποιητικό έγκρισης. 

και 

    

  (β) σε περίπτωση νέας εγκατάστασης, 

πιστοποιητικό έγκρισης: 

    

   Νοείται ότι για σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου νέα εγκατάσταση σημαίνει 

εγκατάσταση, η οποία υποβάλλει αίτηση  

απόκτησης άδειας απόρριψης για πρώτη φορά 

κατά την έναρξη της ισχύος του περί Ελέγχου 

της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2013 ή μετά την ημερομηνία αυτή. 

  

  

 
184(Ι) του 2013. 

(3)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

εδαφίου (1), όλες οι εγκαταστάσεις και 

δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 
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εφαρμογής του περί Βιομηχανικών Εκπομπών 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, εξαιρούνται από την 

υποχρέωση κατοχής άδειας με βάση τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

  

  (β) Για κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση που εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του περί Βιομηχανικών Εκπομπών 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται και κατέχει άδεια απόρριψης αποβλήτων 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ισχύουν οι 

διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 8 του περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται.».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

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

  

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

ακολούθως: 

   

 (i) Με τη διαγραφή της παραγράφου (η) αυτού. και 

   

 (ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ι) αυτού, με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο (ι): 

   

  «(ι) των κύριων εναλλακτικών επιλογών που 

μελετήθηκαν από το φορέα εκμετάλλευσης.» ֺ 

   

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

   

   «(2) Σε περίπτωση που η πιο πάνω 
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187(Ι) του2002 
85(Ι) του 2007 
10(Ι) του 2008 
79(Ι) του 2009 
51(Ι) του 2013 
180(Ι) του 2013. 

αίτηση αφορά εγκατάσταση, η οποία 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, του περί 

Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται,  ή 

οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας δυνάμει 

της οποίας ρυθμίζονται θέματα 

διαχείρισης αποβλήτων, ρύπανσης ή 

αντιμετώπισης κινδύνων που 

προέρχονται από την αποθήκευση, 

φύλαξη ή χρήση οποιωνδήποτε ουσιών, 

το γεγονός αυτό αναφέρεται στην αίτηση, 

όπως επίσης και το κατά πόσο  η 

τεχνολογία ή άλλες τεχνικές και μέτρα 

που θα εφαρμοστούν στην εγκατάσταση, 

προκαλούν εκπομπές ρύπων στην 

ατμόσφαιρα.» ֺ 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

   

  «(3) Στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας απόρριψης, 

περιλαμβάνεται επίσης μη τεχνικού περιεχομένου 

περίληψη των λεπτομερειών που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) και επισυνάπτονται αντίγραφα της πολεοδομικής άδειας 

ή/και της άδειας οικοδομής ή/και του πιστοποιητικού 

έγκρισης της εγκατάστασης, ανάλογα με την περίπτωση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 8.» ֺ 

   

 (δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«χωρίς καθυστέρηση, αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης 

στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,» 

(πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή) ֺ 

1531



  

   

 (ε) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού  ֺ και 

   

 (στ) με την τροποποίηση του εδαφίου (7) αυτού, ως 

ακολούθως: 

   

 (i) Με τη διαγραφή του σημείου «(α)» και την 

αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

   «Ο Υπουργός δε χορηγεί άδεια απόρριψης, εκτός αν 

ικανοποιείται ότι πληρούνται οι διατάξεις του εδαφίου 

(2) του άρθρου 8 και του παρόντος άρθρου.», και 

    

 (ii) τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού  

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

  

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

ακολούθως: 

  

 (i) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (γ), (δ), (ε) και 

(στ) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (γ), 

(δ), (ε) και (στ), αντίστοιχα: 

     

  «(γ) την ολική ποσότητα οποιασδήποτε ουσίας ή 

μικροοργανισμών που απορρίπτεται· 

    

  (δ) τη φύση, τη σύσταση και οποιαδήποτε φυσικά, 

χημικά ή μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των 

ουσιών που απορρίπτονται· 
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  (ε) τη μέγιστη συγκέντρωση οποιουδήποτε 

συστατικού, ουσίας ή μικροοργανισμού στα 

απόβλητα της απόρριψης· 

    

  (στ) τη θερμοκρασία, την οξύτητα (τιμή pH) και την 

αγωγιμότητα οποιουδήποτε αποβλήτου της 

απόρριψης·»· και 

     

 (ii) με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της 

παραγράφου (ια) αυτού, με άνω τελεία και την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (ιβ): 

     

  «(ιβ) τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων και κάθε 

αναγκαία πρακτική λεπτομέρεια για την 

προστασία των νερών και του εδάφους.»  ֺ και 

    

 (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (1Α) αυτού. 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1Α) αυτού. και 

    

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

    

   «(4)(α) Σε περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας 

εγκατάστασης, η άδεια απόρριψης θεωρείται αυτομάτως 

ως ακυρωθείσα από την ημερομηνία τερματισμού της 

λειτουργίας της εγκατάστασης. 
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(β) Σε περίπτωση πρόθεσης επαναλειτουργίας της εν 

λόγω εγκατάστασης, υποβάλλεται εκ νέου αίτηση για τη 

χορήγηση άδειας απόρριψης, δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 9.». 

    

Διαγραφή του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού, ως 

εδάφιο (1). και  

    

 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (2): 

    

   «(2) Κατά το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβήσει 

μεταξύ της λήξης της άδειας απόρριψης και της 

ανανέωσης αυτής, ο φορέας εκμετάλλευσης τηρεί 

ανελλιπώς, με ακρίβεια και συνέπεια, όλους του όρους 

της άδειας απόρριψης που έχει λήξει, εκτός εάν ο 

Επιθεωρητής ζητήσει γραπτώς από το φορέα 

εκμετάλλευσης να προβεί σε άλλες ενέργειες για 

σκοπούς προστασίας των νερών και του εδάφους.». 

    

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 14Α. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 14 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 14Α: 

  «Αλλαγή φορέα 

εκμετάλλευσης. 

14Α.–(1) Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα 

εκμετάλλευσης, ο νέος φορέας 

εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος όπως - 

    

1534



  

   (α) ενημερώσει αμέσως τον Υπουργό για 

την αλλαγή, και 

     

   (β) τηρεί τους όρους λειτουργίας της άδειας 

απόρριψης της εγκατάστασης που 

αναλαμβάνει. 

    

   (2) Από τη στιγμή της ανάληψης της 

λειτουργίας ή του ελέγχου της εγκατάστασης, 

ο νέος φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει 

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

προηγούμενου φορέα εκμετάλλευσης,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου.». 

    

Διαγραφή του 

Μέρους IV του 

βασικού νόμου. 

13. Το Μέρος IV του βασικού νόμου διαγράφεται. 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και (3) 

αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια (1), (2) και (3), 

αντίστοιχα: 

   

   «(1) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 8 ή με 

επιτακτικές ή απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος 

Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που 

δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) 

ή και στις δύο αυτές ποινές. 
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   (2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται σε άδεια 

απόρριψης, είτε βάσει διατάγματος που εκδίδεται 

δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 

5 είτε με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 

10 ή/και του άρθρου 14, είναι ένοχο αδικήματος και σε 

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 

που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

    

   (3) Πρόσωπο, το οποίο - 

    

   (α) παρεμποδίζει Επιθεωρητή στην εκτέλεση των 

καθηκόντων και εξουσιών που του ανατίθενται με 

βάση τον παρόντα Νόμο, 

     

   (β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό ή 

πρόσωπο που συνοδεύει Επιθεωρητή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 24 να 

εισέλθει στα υποστατικά της εγκατάστασης ή να 

παράσχει βοήθεια σε Επιθεωρητή, 

     

   (γ) αρνείται να παράσχει στον Επιθεωρητή ή σε 

πρόσωπο που τον συνοδεύει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 24 ασφαλή 

πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των 

υποστατικών της εγκατάστασης, 

     

   (δ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αξίωση 

Επιθεωρητή που υποβάλλεται δυνάμει των 

διατάξεων των παραγράφων (δ), (στ), (ζ) ή/και (η) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 24 ή/και 
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   (ε) αρνείται να παραλάβει ειδοποίηση εξώδικης 

ρύθμισης αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο 

(2) του άρθρου 30, 

    

   είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 

έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 

τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές 

ποινές.»· και 

    

 (β) την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 

«υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

χίλιες λίρες.» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «, 

σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ 

(€10.000).». 

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 29Α. 

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 29 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 29Α: 

  «Ποινική ευθύνη 

νομικών 

προσώπων και 

αξιωματούχων 

τους. 

29Α. (1) Σε περίπτωση που διαπράττεται 

οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 29 από νομικό 

πρόσωπο επ’ ωφελεία του και 

αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει 

διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη 

συμπαιγνία ή αποδίδεται σε έλλειψη 

εποπτείας ή ελέγχου ή άλλη παράλειψη 

προσώπου, το οποίο κατέχει ιθύνουσα 

θέση εντός του νομικού προσώπου και 

ενεργεί ατομικά ή ως μέλος οργάνου του 

νομικού προσώπου, με βάση - 
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   (α) εξουσία αντιπροσώπευσης του 

νομικού προσώπου, 

     

   (β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ 

ονόματος του νομικού προσώπου, ή 

     

   (γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του 

νομικού προσώπου, 

    

   τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και 

το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι 

αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη 

σε σχέση με το εν λόγω αδίκημα. 

    

   (2) Σε περίπτωση που μέλος νομικού 

προσώπου, που δεν είναι διευθύνων 

σύμβουλος ή διευθυντής νομικού 

προσώπου, ασκεί αρμοδιότητες 

διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε 

εφαρμόζονται, σε σχέση με τις πράξεις ή 

παραλείψεις του, οι διατάξεις του εδαφίου 

(1), ως εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν 

διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του 

νομικού προσώπου.». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

16. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 30: 

  «Προσωρινά 

διατάγματα. 
30.-(1) Για οποιοδήποτε από τα αδικήματα 

που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο,  για 

τα οποία έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον 

προσώπου, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση 

προσωρινού διατάγματος, απαγορεύοντας τη 

συνέχιση ή την επανάληψη της ισχυριζόμενης 
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παράνομης πράξης ή παράλειψης, η οποία 

προκαλεί τη ρύπανση, μέχρι την τελική 

εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με την 

οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία. 

    

        (2) Το εν λόγω διάταγμα εκδίδεται από τον 

πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου, κατόπιν 

αίτησης είτε του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας είτε από μέρους και εξ ονόματος 

της ενδιαφερόμενης αρχής τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

    

   
 
 

 
14 του 1960 

50 του 1962 

11 του 1963  

8 του 1969 

40 του 1970 

58 του 1972 

1 του 1980 

35 του 1982 

29 του 1983 

91 του 1983 

16 του 1984 

51 του 1984 

83 του 1984 

93 του 1984 

18 του 1985 

71 του 1985 

89 του 1985 

96 του 1986 

317 του 1987 

(3) Οι προϋποθέσεις έκδοσης διατάγματος, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 

(2), διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, 

από το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το άρθρο 9 

του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, και τους σχετικούς περί 

Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς 

Κανονισμούς όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 
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49 του 1988 

64 του 1990 

136 του 1991 

149 του 1991 

237 του 1991 

42(Ι) του 1992 

43(Ι) του 1992 

102(Ι) του 1992 

26(Ι) του 1993 

82(Ι) του 1995 

102(Ι) του 1996 

4(Ι) του 1997 

53(Ι) του 1997 

90(Ι) του 1997 

27(Ι) του 1998 

53(Ι) του 1998 

110(Ι) του 1998 

34(Ι) του 1999 

146(Ι) του 1999 

41(Ι) του 2000 

32(Ι) του 2001 

40(Ι) του 2002 

80(Ι) του 2002 

140(Ι) του 2002 

206(Ι) του 2002 

17(Ι) του 2004 

165(Ι) του 2004 

268(Ι) του 2004 

21(Ι) του 2006 

99(Ι) του 2007 

170(Ι) του 2007 

76(Ι) του 2008 

81(Ι) του 2008 

118(Ι) του 2008 
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119(Ι) του 2008 

36(Ι) του 2009 

129(Ι) του 2009 

138(Ι) του 2009 

19(Ι) του 2010 

166(Ι) του 2011 

30(Ι) του 2013. 

Κεφ. 6. 

11 του 1965 

161 του 1989 

228 του 1989 

51(Ι) του 1999 

134(Ι) του 1999 

58(Ι) του 2003 

66(Ι) του 2004 

138(Ι) του 2006. 

    

   (4) Το προσωρινό διάταγμα που 

προβλέπεται στο εδάφιο (3) μπορεί να 

εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex-parte) 
αίτηση, κατ’ εφαρμογή και τηρουμένων 

των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί 

Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 
και των περί Πολιτικής Δικονομίας 

Διαδικαστικών Κανονισμών, όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, στην περίπτωση αυτή, 
για σκοπούς καταχώρησης ένστασης ή 

για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου 

λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν 

διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική 

προθεσμία που δύναται να τεθεί από το 

δικαστήριο δεν υπερβαίνει τις 

δεκατέσσερις (14) μέρες. 
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(5) Πρόσωπο,  το οποίο παραβαίνει ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταγμα 

που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 

χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλίαδες ευρώ 

(€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

17. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 31: 

  

 «Εξώδικη 

ρύθμιση 

αδικημάτων 

31. (1)(α) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής έχει 

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε 

πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει 

οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 6 του εδαφίου (1) ή/και (2) του 

άρθρου 29, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη 

ρύθμιση του αδικήματος.  

   

      (β) Το χρηματικό ποσό της εξώδικης ρύθμισης 

που καθορίζεται είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα 

του αδικήματος, αλλά δεν υπερβαίνει τις τέσσερις 

χιλιάδες ευρώ (€4.000).  

   

  (2)(α) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης 

που προβλέπεται στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής 

επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε 

το αδίκημα σχετική ειδοποίηση, στην οποία 

καθορίζεται το αδίκημα, ο χρόνος της διάπραξής 

του και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο 

καλείται να καταβάλει. 
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  (β) Σε περίπτωση αντικειμενικής και 

επαληθεύσιμης αδυναμίας επίδοσης της 

ειδοποίησης στο πρόσωπο που ο Επιθεωρητής 

πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα, η επίδοση 

μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει 

την εποπτεία της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

   

  (3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο 

Επιθεωρητής θεωρεί, σύμφωνα με το εδάφιο (1), 

ότι συνιστά αδίκημα, δεν τερματιστεί εντός 

σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία 

επίδοσης της ειδοποίησης που αναφέρεται στο 

εδάφιο (2), τότε ο Επιθεωρητής καθορίζει ποσό 

εξωδίκου προστίμου διπλάσιο του αρχικού ποσού 

και, σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη 

επαναληφθεί, ο Επιθεωρητής προβαίνει στις 

αναγκαίες ενέργειες για ποινική δίωξη του 

παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου. 

   

  (4) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει των 

εδαφίων (1) ή (2) θεωρείται χρηματική ποινή που 

επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό 

αδίκημα. 

   

  (5)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 

(3), αν το χρηματικό ποσό που προβλέπεται στα 

εδάφια (1) ή (2) καταβληθεί στο λογιστήριο του 

Τμήματος Περιβάλλοντος ή στο λογιστήριο των 

κατά τόπους επαρχιακών γραφείων του Τμήματος 

Γεωργίας, πριν από τη χρονική περίοδο των 

δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία 

επίδοσης της ειδοποίησης, εκδίδεται απόδειξη και 

ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη 

διάπραξη του σχετικού αδικήματος. 
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  (β) Στην απόδειξη που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) αναφέρονται τα ακόλουθα: 

   

 (i) το όνομα του προσώπου που πιστεύεται 

ότι διέπραξε το αδίκημα, 

   

 (ii) συνοπτική αναφορά του αδικήματος, 

   

 (iii) ο τόπος και ο χρόνος διάπραξης του 

αδικήματος, και 

   

 (iv) το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται. 

   

  (6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά 

την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή 

του ποσού και την έκδοση της απόδειξης σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (5), δε χωρεί 

οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά 

με το αδίκημα και η προσαγωγή στο δικαστήριο της 

απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (5) αποτελεί 

πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε 

αυτήν και συνεπάγεται την απαλλαγή του 

κατηγορουμένου. 

   

  (7)(α) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή 

του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω 

διατάξεις δε θεωρείται ως καταδίκη.  

   

     (β) Σε περίπτωση όμως καταδικαστικής απόφασης 

για διάπραξη άλλου, παρόμοιας φύσης, αδικήματος, 

το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω 

γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.». 
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Προσθήκη 

νέου άρθρου 

31Α στο 

βασικό νόμο. 

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 30 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 31Α: 

   

 «Αποκατάσταση 

περιβαλλοντικής 

ζημιάς. 

31Α.-(1) Εάν, ως αποτέλεσμα διάπραξης 

οποιουδήποτε αδικήματος εκ των 

αναφερομένων στον παρόντα Νόμο, έχει 

προκληθεί ρύπανση στα νερά ή/και στο έδαφος, 

ο Υπουργός μπορεί να αξιώσει γραπτώς από το 

πρόσωπο που καταδικάστηκε για το αδίκημα να 

προβεί σε εξάλειψη ή περιορισμό της ρύπανσης, 

λαμβάνοντας μέσα σε εύλογο χρόνο και 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού τα 

κατάλληλα μέτρα που αυτός καθορίζει.  

   

  (2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο αρνηθεί ή 

παραλείψει να συμμορφωθεί με τη γραπτή 

αξίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 

(1), τότε τα μέτρα προς εξάλειψη ή περιορισμό 

της ρύπανσης μπορούν να ληφθούν από τον 

ίδιο τον Υπουργό και οι σχετικές δαπάνες 

εισπράττονται από το εν λόγω πρόσωπο ως 

αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 34 

του βασικού 

νόμου. 

19. Το εδάφιο (1) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (γ) 

αυτού, με άνω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων (δ), (ε) και (στ):   

  

 «(δ) εκδίδει κανονισμούς για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για 

την προστασία των νερών και του εδάφους από χώρους 

διαχείρισης και αποθήκευσης υδρογονανθράκων· 
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 (ε) εκδίδει κανονισμούς για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για 

την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπογείων 

νερών· 

   

 (στ) εκδίδει κανονισμούς για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για 

την προστασία των επιφανειακών χερσαίων νερών από 

επικίνδυνες ουσίες και ουσίες προτεραιότητας.». 

  

Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Πίνακα του 

βασικού 

νόμου. 

20. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του τίτλου τους Μέρους Ι αυτού, με 

τον ακόλουθο νέο τίτλο: 

 

«Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία των Νερών και του 

Εδάφους». 

   

 (β) με την αντικατάσταση, στο σημείο 1 αυτού, της φράσης 

«του Περιβάλλοντος» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «των 

Νερών και του Εδάφους». 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του σημείου 4 του Μέρους Ι αυτού, 

με το ακόλουθο νέο σημείο: 

   

  «4.Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος και, σε περίπτωση απουσίας του, 

εκλέγεται από τα λοιπά μέλη άλλος εκπρόσωπος εκ των 

αναφερομένων στο σημείο 1, για να προεδρεύσει της 

συνεδρίας.». 
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 (δ) με την αντικατάσταση του σημείου 8 του Μέρους Ι αυτού 

με το ακόλουθο νέο σημείο 8: 

   

  «8. Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής μεριμνά ώστε η 

ειδοποίηση για κάθε συνεδρία να αποστέλλεται χωρίς 

καθυστέρηση, ώστε να παραλαμβάνεται από τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν επτά (7) τουλάχιστον 

ημερολογιακές μέρες πριν από τη συνεδρία.». και 

   

 (ε) με την αντικατάσταση του υποσημείου (β) του σημείου 9 

του Μέρους Ι αυτού με το ακόλουθο νέο υποσημείο: 

   

  «(β) γενικούς όρους που ισχύουν ή που θεωρείται ότι 

πρέπει να υιοθετηθούν για συγκεκριμένες 

κατηγορίες εγκαταστάσεων,», και 

   

 (στ) με τη διαγραφή την κατάργηση του σημείου 5 του Μέρους 

ΙΙ αυτού. 

  

Κατάργηση 

του Δεύτερου 

Πίνακα του 

βασικού 

νόμου. 

21. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου καταργείται. 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

22.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο 

παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης 

του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

 (2) Οι διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 2, της 

υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (στ) του άρθρου 7, της 

παραγράφου (β) του άρθρου 8, της παραγράφου (α) του άρθρου 9, 

του άρθρου 13 και του άρθρου 22 τίθενται σε ισχύ την 7η 

Ιανουαρίου 2014. 
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 (3) (α) Οι διατάξεις του άρθρου 6, όσον αφορά τη χορήγηση ή 

ανανέωση άδειας υφιστάμενης εγκατάστασης, τίθενται 

σε ισχύ  πέντε (5) χρόνια μετά την έναρξη 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. 
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