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ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση: «ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη 

 Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 
 
 
Κύριοι/ες, 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος,  διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση επί του συνημμένου Νομοσχεδίου για την 
τροποποίηση των Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016. 
 
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο ετοιμάστηκε με σκοπό να δοθεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις η 
δυνατότητα χορήγησης άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) κατά παρέκκλιση, δηλαδή χωρίς την 
κατοχή έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή πιστοποιητικού έγκρισης, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
Συγκεκριμένα, ο νόμος αφορά τις μεγάλες και δυνητικά ρυπογόνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 
δραστηριοποιούνται με: 
 

• την παραγωγή ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί), 
• την παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων, 
• την βιομηχανία ορυκτών προϊόντων (παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και κεραμικών 

προϊόντων), 
• την χημική βιομηχανία, 
• την διαχείριση αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) και η υγειονομική ταφή, 
• άλλες δραστηριότητες όπως την εντατική εκτροφή χοίρων και πουλερικών, την σφαγή ζώων 

και πουλερικών και την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων, 
• τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, 
• τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων, 
• τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες και εκπέμπουν πτητικές 

οργανικές ενώσεις και 
• τις εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου. 

 
Σχόλια και εισηγήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι τις 12 Απριλίου 2021 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση mdemetriou@environment.moa.gov.cy κα. Μαρία Δημητρίου, Λειτουργό Περιβάλλοντος, 
Τμήμα Περιβάλλοντος. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ BIOMHXANIKΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

 

184(Ι) του 2013 

131(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιομηχανικών 

Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 

Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμους του 2013 και 2016 (που στο εξής 

θα αναφέρονται 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 μέχρι 2021. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

 

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

αντικατάσταση της φράσης «Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής 

είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων» με την ακόλουθη νέα φράση «Πρόεδρος της 

Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 8 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με διαγραφή της φράσης «πέντε (5) χρόνια» 

και αντικατάσταση της φράσης «οκτώ (8) χρόνια». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

 

4. Το εδάφιο 2 του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη νέας παραγράφου (γ): 

 

(11) (2) (γ) Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου (i) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της υποπαραγράφου (ι) του 

εδαφίου (στ) η Αρμόδια Αρχή δύναται να χορηγήσει ή ανανεώσει 

Άδεια σε εγκατάσταση που λειτούργησε πριν την έναρξη ισχύος 

του παρόντος Νόμου, χωρίς την κατοχή έγκυρης και εν ισχύ 

Πολεοδομικής Άδειας ή/και Άδειας Οικοδομής ή/και 

Πιστοποιητικού έγκρισης, νοουμένου ότι η εγκατάσταση τηρεί 

όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου 11 και 

ότι, κατά την αρχική λειτουργία, είχε εξασφαλίσει πολεοδομική 

άδεια ή/και άδεια οικοδομής.  Νοείται ότι, η δυνατότητα 

χορήγησης Άδειας κατά παρέκκλιση παρέχεται μόνο για μια 

φορά με ισχύ μέχρι τις 31.12.2023, αποκλειστικά για 

εγκαταστάσεις που λειτούργησαν πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι με την αίτηση για Άδεια, 

υποβάλλεται ταυτόχρονα, έκθεση από μελετητή, με βάση τον 

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, με την οποία 

βεβαιώνει ότι στην οικοδομή δεν υφίστανται θέματα που άπτονται 

στατικής επάρκειας, πυρασφάλειας ή άλλα θέματα που 

σχετίζονται με την ασφάλεια της εγκατάστασης. Από την 1.1.2024 

η Αρμόδια αρχή δεν χορηγεί ή ανανεώνει Άδεια εάν δεν υπάρχει 

έγκυρο και εν ισχύ πιστοποιητικό έγκρισης. 
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