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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, ορθότερης εναρμόνισης με το άρθρο 

12 παράγραφος 1 στοιχείο (θ), το άρθρο 24 παράγραφος 3 και 

το άρθρο 50 παράγραφος 2 τέταρτο στοιχείο, της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 334, 

17.12.2010,  

σ. 17·  

L 158, 

19.6.2012,  

σ. 25. 

«Οδηγία 2010/75/ΕΕ 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. 

 

184(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιομηχανικών 

Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της 

Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη 

Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμο του 2013 (που στο 

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

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 

Έλεγχος της Ρύπανσης)  Νόμοι του 2013 και 2016. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 
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του βασικού 

νόμου. 

 

  

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «έγκρισης» 

(πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή/ και με αντίγραφο της 

αίτησης που υποβάλλεται για εξασφάλιση πιστοποιητικού 

έγκρισης»· και 

   

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (ιστ) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «άρθρου» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «και 

του άρθρου 24». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας, από το τέλος της 

υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως 

μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

   

 

131(Ι) του 2016. 

«    Νοείται ότι στην περίπτωση εγκατάστασης που 

λειτουργεί μετά την έναρξη της ισχύος του περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 

Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2016, η οποία δεν έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό 

έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ 

Άδεια διάρκειας ενός (1) έτους, εφόσον υποβληθούν μαζί 

με την αίτηση για την εν λόγω Άδεια αντίγραφα της άδειας 

οικοδομής και της αίτησης για εξασφάλιση πιστοποιητικού 

έγκρισης για την εν λόγω εγκατάσταση: 

 



3 
 

           Νοείται περαιτέρω ότι αν κατά τη λήξη της ετήσιας 

Άδειας που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη 

προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή 

δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της εν 

λόγω Άδειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 

τέσσερα (4) έτη, με τους ίδιους όρους, εφόσον, τηρουμένων 

των διατάξεων του άρθρου 18, διαπιστώσει προηγουμένως 

ότι δεν έχει συντελεστεί οποιαδήποτε μεταβολή στη 

λειτουργία της εγκατάστασης: 

 

           Νοείται έτι περαιτέρω ότι αν κατά τη λήξη της ετήσιας 

Άδειας που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη δεν 

προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή δεν 

δύναται να χορηγήσει άλλη Άδεια δυνάμει των διατάξεων 

της πρώτης επιφύλαξης ούτε να παρατείνει τη χρονική 

περίοδο ισχύος της δυνάμει των διατάξεων της δεύτερης 

επιφύλαξης.»∙ και 

   

 (β) Με την αντικατάσταση, από την υποπαράγραφο (ii) της 

παραγράφου (στ) του εδαφίου (4) αυτού, της τελείας με 

άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των 

ακόλουθων επιφυλάξεων: 

   

 

131(Ι) του 2016. 

 «      Νοείται ότι στην περίπτωση εγκατάστασης που 

λειτουργεί μετά την έναρξη της ισχύος του περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 

Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2016, η οποία δεν έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό 

έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ 

Άδεια διάρκειας ενός (1) έτους, εφόσον υποβληθούν μαζί 

με την αίτηση για την εν λόγω Άδεια αντίγραφα της άδειας 

οικοδομής και της αίτησης για εξασφάλιση πιστοποιητικού 

έγκρισης για την εν λόγω εγκατάσταση: 
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           Νοείται περαιτέρω ότι αν κατά τη λήξη της ετήσιας 

Άδειας που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη 

προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή 

δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο της ισχύος της 

εν λόγω Άδειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

τα τέσσερα (4) έτη, με τους ίδιους όρους, εφόσον 

διαπιστώσει προηγουμένως ότι δεν έχει συντελεστεί 

οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία της εγκατάστασης 

και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18: 

 

         Νοείται έτι περαιτέρω ότι αν κατά τη λήξη της ετήσιας 

Άδειας που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη δεν 

προσκομιστεί πιστοποιητικό έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή 

δεν δύναται να χορηγήσει Άδεια δυνάμει των διατάξεων 

της πρώτης επιφύλαξης ούτε να παρατείνει τη χρονική 

περίοδο της ισχύος της δυνάμει των διατάξεων της 

δεύτερης επιφύλαξης.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

4. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 36 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτή, της 

φράσης «Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο (ii)» με τη φράση «Οι πληροφορίες που 

αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i)». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 66 

του βασικού 

νόμου. 

5. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 66 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτή του αριθμού 

και του συμβόλου «1100◦ C» (όγδοη γραμμή) με τη φράση «χίλιοι 

εκατό βαθμοί Κελσίου (1100◦ C) η οποία μετριέται στο εσωτερικό 

τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου 

καύσης, όπως καθορίζεται στους όρους λειτουργίας της Άδειας». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 87 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 87 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη, αμέσως μετά τον αριθμό «17» (πέμπτη 

γραμμή), του ακόλουθου σημείου στίξης και του ακόλουθου 

αριθμού «, 20». 

 

 

 

 


