Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣ:

΄Ολες τις Βιομηχανίες

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΑΠΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΥΣΗΣ

Κυρία/ε,
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε επεξηγηματική επιστολή του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) η οποία αναφέρεται στην πρόταση οδηγίας για τον
περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου
μεγέθους μονάδες καύσης.
Από την οδηγία επηρεάζονται κυρίως βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν τις
μονάδες καύσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση-ψύξη, ή/και για
άλλους σκοπούς.
Το ΤΕΕ ζητά όπως υποβληθούν απόψεις από τους ενδιαφερομένους το αργότερο
μέχρι την 21 Φεβρουαρίου 2014.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
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Αρ. Φακ.:
Αρ. Τηλ.:
Αρ. Φαξ.:
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31 Ιανουαρίου 2014,
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ
Πρόεδρο
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83
Μέγαρο Ιακωβίδη 3ος Όροφος
1080 Λευκωσία,
Γενικό Διευθυντή
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τ.Θ. 24506
1399 Λευκωσία,
Γενικό Διευθυντή ΟΕΒ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 30
Τ.Θ. 21657
1511 Λευκωσία,
Γενικό Γραμματέα ΚΕΒΕ
Δεληγιώργη 3
Τ.Θ. 21455
1509 Λευκωσία,
Κύριοι,
Θέμα: Πρόταση Οδηγίας για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων
στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της
προσπάθειας για αύξηση των συνεργειών μεταξύ των πολιτικών που αφορούν την
ατμοσφαιρική ρύπανση και την αλλαγή του κλίματος, προχώρησαν στην ετοιμασία
Πρότασης Οδηγίας για έλεγχο των αερίων εκπομπών από τις μονάδες καύσης με
θερμική ισχύ μεταξύ 1MW και 50 MW (μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης), με στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493 Λευκωσία
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli
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Η εν λόγω Πρόταση Οδηγίας περιλαμβάνεται στο πακέτο Οδηγιών για την
ποιότητα του αέρα στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για το περιβάλλον έως το
2020. Οι μονάδες καύσης στις οποίες αναφέρεται η πιο πάνω Πρόταση Οδηγίας
χρησιμοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για θέρμανση-ψύξη, για οικιακή
και βιομηχανική χρήση καθώς και για άλλες εφαρμογές. Οι εν λόγω μονάδες καύσης
αποτελούν σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων ρύπων όπως διοξείδιο του θείου,
οξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων.
Με βάση την Πρόταση Οδηγίας, οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης θα
μπορούν να λειτουργούν μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο από την
αρμόδια αρχή. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο εν λόγω μητρώο
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της πρότασης οδηγίας και περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων, τη θερμική ισχύ της κάθε μονάδας (MW), το είδος της μονάδας, το είδος
χρησιμοποιούμενων καυσίμων, τη δραστηριότητα της εγκατάστασης για την οποία
χρησιμοποιείται η μονάδα και τις ώρες λειτουργίας της μονάδας.
Οι οριακές τιμές εκπομπών για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της πρότασης. Οι οριακές τιμές εκπομπών που
αφορούν τις υφιστάμενες μονάδες ισχύουν από την 1.1.2025 για μονάδες με θερμική
ισχύ άνω των 5MW και από την 1.1.2030 για μονάδες με θερμική ισχύ 5MW ή
μικρότερη.
Για τις εν λόγω μονάδες καύσης υπάρχει σχετική Κυπριακή Νομοθεσία οι περί
Ελέγχου της Ατμόσφαιρας (μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί του 2004
έως 2013.
Το κείμενο της Πρότασης Οδηγίας με τα Παραρτήματα στην Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα έχουν καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dli), στα τελευταία νέα.
Σχόλια και εισηγήσεις για την Πρόταση Οδηγίας μπορούν να υποβάλλονται στο
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι τις 21.2.2014 είτε
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mhadjipetrou@dli.mlsi.gov.cy, είτε γραπτώς στην
ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493, Λευκωσία.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να
απευθύνεστε στο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κο Μ. Χατζηπέτρου (τηλ.
22405667 / 22405676).
Με εκτίμηση

(Αναστάσιος Γιαννάκη)
Aν. Διευθυντής
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