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Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου 2021 

 
 

Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος για τα εξής τροποποιητικά 

νομοθετήματα: 
 
Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2021» 

 
Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα 
από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021» 
 

 
Κυρίες/οι, 
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για πιο πάνω νομοθετήματα τα οποία και επισυνάπτονται. 
 
Σκοπός των νομοθετημάτων είναι η πλήρης εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2015/2193, η οποία αφορά τις μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης (μπόιλερ, 
ηλεκτρογεννήτριες), δηλαδή τις εγκαταστάσεις καύσης με ρυθμό θερμικής ενέργειας εισόδου ίσο ή 
μεγαλύτερο από 1 MW και μικρότερο από 50 MW. 
 
Επηρεάζονται επιχειρήσεις όπως ξενοδοχειακές μονάδες, γαλακτοβιομηχανίες, βιομηχανίες 
τροφίμων, μύλοι ζωοτροφών, κτηνοτροφικές μονάδες, συσκευαστήρια αναψυκτικών και πολλές 
άλλες. 
 
Επιπρόσθετα, στα νομοθετήματα έχουν περιληφθεί νέες πρόνοιες με βάση την πολιτική του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που ανέλαβε πρόσφατα την 
αρμοδιότητα για τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, όπως η αύξηση ισχύος της Άδειας 
Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων από 5 χρόνια σε 10 χρόνια και η δυνατότητα για εξώδικη ρύθμιση 
αδικημάτων. 
 
Σχόλια και εισηγήσεις μπορούν να αποστέλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 
2021 με τους ακόλουθους τρόπους: 
 
α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cstylianou@environment.moa.gov.cy , 
β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Περιβάλλοντος, Τ.Θ. 27658, 2432 Λευκωσία και 
γ) με φαξ στον αριθμό: 22-774945 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός στο Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
mailto:cstylianou@environment.moa.gov.cy










ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2021 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
187(Ι) του 2002 
85(Ι) του 2007 
10(Ι) του 2008 
79(Ι) του 2009 
51(Ι) του 2013 
180(Ι) του 2013 
114(I) του 2018 
97(I) του 2020 
126(Ι) του 2021. 

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

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

2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης 

της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2021 (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 της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 2) του 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 
 
 
 
 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της 

λέξης και του αριθμού «πέντε (5)» με τη λέξη και τον αριθμό «δέκα 

(10)». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(2): 

 

«(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 

κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, είναι ένοχο 

αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 

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

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 

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

το άρθρο 26 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 26Α: 
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26Α. Εξώδικη 
ρύθμιση 
αδικημάτων. 

26Α.-(1)(α) Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει 

διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου 15, του εδαφίου (4) του 

άρθρου 20 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 

26, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του 

αδικήματος. 

 

(β) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο 

Επιθεωρητής είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του 

αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες 

ευρώ (€4.000). 

 

(γ) Όταν ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει 

διαπράξει οποιοδήποτε σοβαρό αδίκημα, σύμφωνα 

με την κρίση του, κατά παράβαση των διατάξεων του 

άρθρου 15, του εδαφίου (4) του άρθρου 20 και των 

εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 26, έχει εξουσία να 

προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος. 

 

(δ) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο 

Αρχιεπιθεωρητής είναι ανάλογο με την σοβαρότητα 

του αδικήματος αλλά δεν υπερβαίνει τις είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (€20.000). 

 

(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής επιδίδει 

στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα 

σχετική ειδοποίηση στην οποία καθορίζεται το 

αδίκημα και ο χρόνος της διάπραξής του, καθώς 

επίσης και το χρηματικό ποσό που το πρόσωπο αυτό 

καλείται να καταβάλει. 
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(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο 

Επιθεωρητής θεωρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (1) ότι συνιστά αδίκημα, επαναληφθεί για 

δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ 

(48) ωρών από την ώρα επίδοσης της ειδοποίησης 

της εξώδικης ρύθμισης, τότε ο Επιθεωρητής δύναται 

να καθορίζει ποσό εξωδίκου προστίμου διπλάσιο του 

ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση 

και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη 

επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Επιθεωρητής 

προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του 

παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου. 

 

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδάφιου (3), αν η 

πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Επιθεωρητής 

θεωρεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) ότι συνιστά 

αδίκημα, δεν τερματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, τότε για κάθε μέρα 

που η πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται ή 

επαναλαμβάνεται θεωρείται ότι διαπράττεται νέο 

αδίκημα, για το οποίο ο Επιθεωρητής πρέπει να 

προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του 

παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου. 

 

(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια 

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

λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα. 

 

(6) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο 

πάνω, ο Επιθεωρητής εκδίδει σχετική απόδειξη στο 

πρόσωπο που το καταβάλει στην οποία 

αναγράφονται και τα εξής: 

(α) το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι 

διέπραξε το αδίκημα, 
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(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος, 

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του 

αδικήματος και 

(δ) το ποσό που καταβλήθηκε. 

 

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν 

το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή 

(3) καταβληθεί πριν από την περίοδο δεκατεσσάρων 

(14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 

ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται 

αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος. 

 

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

την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή 

του ποσού και την έκδοση της απόδειξης όπως 

αναφέρεται πιο πάνω, δεν χωρεί οποιαδήποτε 

περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα 

και η προσαγωγή στο δικαστήριο της απόδειξης που 

αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη 

των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν και 

συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορούμενου. 

 

(9) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή 

του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις πιο πάνω 

διατάξεις δεν θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση 

όμως καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου 

παρόμοιου αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να 

λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς 

επιμέτρησης της ποινής. 

 

(10) Σε περίπτωση που περιέλθουν στην αντίληψη 

του νέα στοιχεία που να το δικαιολογούν, ο 

Αρχιεπιθεωρητής, παρέχοντας γραπτώς την 

απαραίτητη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση, δύναται να 
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αποσύρει ή να τροποποιήσει την ειδοποίηση 

εξώδικης ρύθμισης αδικήματος. 

  

Έναρξη ισχύος. 5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 



ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ  

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2021 

 

Τροποποιητικοί Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 9 

 

187(Ι) του 2002 
85(Ι) του 2007 
10(Ι) του 2008 
79(Ι) του 2009 
51(Ι) του 2013 
180(I) του 2013 
114(Ι) του 2018 
97(Ι) του 2020 
126(Ι) του 2021. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες, οι οποίες 

παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 9 των περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2021, εκδίδει 

τους πιο κάτω Κανονισμούς. 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
27.7.2018. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών 

Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους 

Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 

και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων 

στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) 

Κανονισμούς του 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι 

βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες 

Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών 

Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους 

Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018 και 2021. 

  

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
6 των βασικών 
κανονισμών. 
 

2. Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (4) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (4): 

 

«(4)(α) Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μεσαίου μεγέθους 

εγκατάστασης καύσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

παρόντων Κανονισμών και υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ή 

ανανέωση άδειας, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 

άρθρου 8 του Νόμου, υποβάλλει, πέραν των στοιχείων που 
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απαιτούνται δυνάμει των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 8 του 

Νόμου, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 

 

(β) Ο Υπουργός κινεί τη διαδικασία χορήγησης άδειας εντός ενός 

μηνός από την παροχή ενημέρωσης από τον φορέα 

εκμετάλλευσης σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης 

άδειας.». 

  

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
8 των βασικών 
κανονισμών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ο Κανονισμός 8 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (α) της 

παραγράφου (7) αυτού, της φράσης «εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση», και 

 

(β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (8) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (8): 

 

«(8) Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 9, σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπής 

που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, ο φορέας εκμετάλλευσης 

λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για αποκατάσταση της 

συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατόν. Ο Υπουργός θεσπίζει 

με Γνωστοποίηση που δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας κανόνες για το είδος, τη συχνότητα και τον 

μορφότυπο της ενημέρωσης, όσον αφορά περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης που θα πρέπει να του παρέχουν οι φορείς 

εκμετάλλευσης.». 

  

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
9 των βασικών 
κανονισμών. 

4. Ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στην παράγραφο (3) αυτού, της φράσης «εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος» (τελευταία γραμμή) με τη φράση 

«χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση». 
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Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
10 των βασικών 
κανονισμών. 

5. Ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με 

την αντικατάσταση του από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 10: 

 

«10. Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει τον Υπουργό, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή 

στη λειτουργία της μεσαίου μεγέθους εγκατάστασης καύσης, η 

οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισχύουσες οριακές τιμές  

εκπομπής.  Ο Υπουργός δύναται να τροποποιήσει την άδεια 

ανάλογα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

Νόμου.». 

  

Έναρξη ισχύος. 6. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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