
 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
106(I/2002 
160(I)/2005 
76(I)/2006 
22(I)/2007 
11(I)/2008 
53(I)/2008 
68(I)/2009 
78(I)/2009 
181(I)/2013 

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

Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

Νόμους του 2002 μέχρι 2013 (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 μέχρι 2021 

  

Προοίμιο Το προοίμιο αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο προοίμιο: 

«Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τίτλο- 

(α) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων· 

(β)  Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 

προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την 

υποβάθμιση 

(γ) Οδηγία 2009/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2009, 

για την θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική 

ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, 

σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·   
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(δ)  Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με 

πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την 

τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 

του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 

84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου·  

(ε) Οδηγία 2013/39/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την 

τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ 

όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων.  

(στ) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 

για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων· 

(ζ)   Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του 

εδάφους από τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού 

λυμάτων στη γεωργία 

(η) Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 

1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση 

γεωργικής προέλευσης» 

(θ) Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για τη ρύπανση 

που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που 

εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας.  

(ι)  Κανονισμό 2020/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.  

 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με- 

      (α)  την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «απόρριψη» του 

εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «ύλης, αντικειμένων, 

αποβλήτων» αμέσως μετά τη λέξη «ουσιών» 

 

      (β) την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «επιφανειακά 

χερσαία νερά» του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «σε 

αγωγούς όμβριων νερών,» αμέσως μετά τη φράση 

«περιλαμβάνει αναφορά» 

 

 (γ) την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

«Γενικοί Δεσμευτικοί Κανόνες» σημαίνει τους όρους 

λειτουργίας  περιλαμβανομένων και των οριακών τιμών τους 

οποίους έχουν υποχρέωση να τηρούν οι Φορείς 

Εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων όπου 

εφαρμόζονται ή/και ειδικών μέτρων που πρέπει να 

εφαρμόζονται σε καθορισμένες δραστηριότητες ή διεργασίες 

και διασφαλίζουν ότι οι τελευταίες εκτελούνται χωρίς κίνδυνο 

ρύπανσης των νερών και του εδάφους.    

«Διευθυντή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος 

Περιβάλλοντος· 

«δραστηριότητες» σημαίνει  δραστηριότητες φυσικών ή 

νομικών προσώπων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου 

τομέα και Ιδιωτικού Τομέα οι οποίες δύνανται να 
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προκαλέσουν ρύπανση των νερών και του εδάφους· 

«έδαφος» σημαίνει το ανώτερο στρώμα του στερεού φλοιού 

της Γης, μεταξύ του γεωλογικού υπόβαθρου και της 

επιφάνειας, το οποίο αποτελείται από ανόργανα και 

οργανικά συστατικά, νερό, αέρα και έμβιους οργανισμούς· 

«μεταβατικά ύδατα» σημαίνει συστήματα επιφανειακών 

υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν 

μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα 

αλλά τα οποία επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα 

γλυκού νερού· 

«παράκτια νερά» σημαίνει τα επιφανειακά νερά που 

βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μιας γραμμής, κάθε 

σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού 

μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της 

γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος της 

αιγιαλίτιδας ζώνης και τα οποία, κατά περίπτωση, 

εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών 

υδάτων. 

«παράνομη απόρριψη» σημαίνει οποιαδήποτε απόρριψη 

γίνεται κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου 

περιλαμβανομένων και διαρροών· 

«σύστημα αποχέτευσης» σημαίνει σύστημα αγωγών/ 

υπόνομων που τελεί υπό τον έλεγχο οποιουδήποτε 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων·» 

«μητρώο μη αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων ή 

δραστηριοτήτων» σημαίνει το μητρώο των εγκαταστάσεων 

ή δραστηριοτήτων οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες 

εγκαταστάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί Γενικοί 

Δεσμευτικοί Κανόνες   
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(δ) την κατάργηση του όρου «δημόσιος υπόνομος» και του 

ορισμού του· 

(ε)  την τροποποίηση του ορισμού του όρου «εγκατάσταση» με 

τη διαγραφή της λέξης «βιομηχανικές»· 

(στ) την κατάργηση του όρου «Τεχνική Επιτροπή» και του 

ορισμού του· 

(ζ)  την κατάργηση του όρου «ρυάκι» και του ορισμού του· 

(η) την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Υπουργός» με 

τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος· 

(θ)  την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «υπόγεια νερά» 

με τον ακόλουθο νέο ορισμό  

«υπόγεια νερά» σημαίνει το σύνολο των υδάτων που 

βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη 

κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το 

υπέδαφος· 

 (ι) την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «φορέας 

εκμετάλλευσης» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«φορέας εκμετάλλευσης» αναφορικά με εγκατάσταση ή 

δραστηριότητα, σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την εγκατάσταση ή δραστηριότητα 

ή στο οποίο έχει ανατεθεί αποφασιστική οικονομική εξουσία 

αναφορικά με την τεχνική λειτουργία αυτών.» 

(ια) την αντικατάσταση του ορισμού «ουσίες» με τον ακόλουθο 

νέο ορισμό: 
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     «ουσίες» σημαίνει χημικά στοιχεία και τις ενώσεις τους 

καθώς και μικροοργανισμούς, εκτός των ραδιενεργών 

ουσιών και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου και του 
τίτλου αυτού. 

3. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου με- 

(α) την αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 3 του βασικού 

νόμου, με το τίτλο «Ευθύνη Υπουργού»· 

(β) τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«περιλαμβανομένων των όρων που επιβάλλει στις άδειες 

που χορηγεί». 

(γ)  τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με- 

(α) την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του 

βασικού  νόμου αυτού, της φράσης «, αφού συμβουλευθεί 

την Τεχνική Επιτροπή, η οποία ιδρύεται με βάση τις 

διατάξεις του Μέρους I του Πρώτου Πίνακα,» με την φράση 

«δύναται να»    

(β) την τροποποίηση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) 

αυτού με την προσθήκη της φράσης «ή δραστηριοτήτων»· 

αμέσως μετά τη φράση «συγκεκριμένες κατηγορίες 

εγκαταστάσεων»,  

(γ) την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων (η), (θ) 

και (ι) μετά την παράγραφο (στ) του εδάφιου (1) 

(η) Γενικούς Δεσμευτικούς Κανόνες 

(θ) δραστηριότητες που εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος  νόμου 
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(ι) ηλεκτρονικά μέσα για την υποβολή ή αποστολή ή 

παραλαβή οποιονδήποτε εντύπων ή πληροφοριών ή 

αιτήσεων ή ειδοποιήσεων ή την εκτέλεση οποιασδήποτε 

πληρωμής προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή εν 

δυνάμει αυτού εκδομένους Κανονισμούς ή Διατάγματα». 

Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση 

των ηλεκτρονικών μέσων, τότε για σκοπούς του παρόντος 

Νόμου και οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, 

ο κωδικός αριθμός ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό, 

θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής του 

και το πρόσωπο προσώπου που υποβάλλει τα έντυπα ή τις 

πληροφορίες ή τις αιτήσεις ή τις ειδοποιήσεις.» 

(δ) την τροποποίηση του εδαφίου (1Α) με την προσθήκη της 

φράσης «και (η)» μετά την φράση «παραγράφου (ε)».  

(ε) την τροποποίηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1Α) 

αυτού με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη φράση 

«παραμέτρους λειτουργίας εγκατάστασης», της φράσης «ή 

δραστηριότητας»· 

(στ) την τροποποίηση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1Α) 

αυτού με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη φράση 

«χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση», της φράσης «ή 

στην δραστηριότητα»· 

(ζ) την τροποποίηση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1Α) 

αυτού με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη φράση 

«χρησιμοποιούνται σε εγκατάσταση», της φράσης «ή σε 

δραστηριότητα»· 

(η) την τροποποίηση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1Α) 

αυτού με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη φράση 

«προκύπτουν από τη λειτουργία εγκατάστασης», της 
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φράσης «ή δραστηριότητας»· 

(θ) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1Α)  του, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (1Β): 

«(1Β) Πριν την άσκηση των εξουσιών του για έκδοση των 

ανωτέρω Διαταγμάτων, ο Υπουργός δύναται να ζητά τις 

απόψεις και θέσεις, τις οποίες λαμβάνει δεόντως υπόψη για 

την τελική του απόφαση, από οποιοδήποτε Τμήμα, 

Υπηρεσία, Υπουργείο, Φορέα, ή Οργανισμό». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

5. Την τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου με- 

(α) την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο του 

νέο εδάφιο (1) -  

(1)Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), 

πρόσωπο, το οποίο απορρίπτει, προκαλεί ή επιτρέπει ή 

ανέχεται την άμεση ή έμμεση απόρριψη στο έδαφος ή 

υπέδαφος, ή σε επιφανειακά χερσαία νερά ή υπόγεια ή 

μεταβατικά νερά ή σε παράκτια νερά οποιουδήποτε 

αντικειμένου, ουσίας, ύλης ή αποβλήτου που ρυπαίνει ή  που 

τείνει να ρυπάνει τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά, το έδαφος ή 

υπέδαφος, 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. 

(β) την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (2) - :  

(2) Πρόσωπο δεν είναι ένοχο αδικήματος αν η απόρριψη 

γίνεται σύμφωνα με άδεια που χορηγείται από το Διευθυντή, 

ή σύμφωνα με Γενικούς Δεσμευτικούς Κανόνες που 
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εκδόθηκαν με Διάταγμα του Υπουργού ή σύμφωνα με 

Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του 

παρόντος νόμου ή εξαιρείται από τις πρόνοιες του νόμου 

σύμφωνα με Διάταγμα που εκδόθηκε από τον Υπουργό. 

(γ)  την διαγραφή των εδαφίων (3) και (4) αυτού. 

(δ) την τροποποίηση του εδαφίου (5) με την αντικατάσταση της 

φράσης «δημόσιου υπόνομο» με την φράση «αποχετευτικό 

σύστημα» και της φράσης «της αρχής η οποία έχει τον έλεγχο του 

υπονόμου» με την φράση «του εκάστοτε Συμβουλίου 

Αποχετεύσεων».  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με- 

(α) την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή 

απόρριψης ζωικών λυμάτων», με τη φράση «, διάθεσης ή 

απόρριψης κοπριάς και λυμάτων που προκύπτουν από την 

εκτροφή ζώων)»  

(β) την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού με την προσθήκη 

αμέσως μετά την παράγραφο (ε) των ακόλουθων 

παραγράφων (στ) και (ζ): 

(στ) καθορίζει Γενικούς Δεσμευτικούς Κανόνες με όρους 

λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή/και με 

όρους εκτέλεσης δραστηριοτήτων και διαχείρισης των 

αποβλήτων τους για προστασία των νερών και του 

εδάφους. 

 (ζ)  καθορίζει μέτρα για ορθή αποθήκευση και διαχείριση 

λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.  

(γ) Την αναρίθμηση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) αυτού   

ως παράγραφο (η) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α 
του βασικού 

νόμου. 

7. Ο ορισμός της «Περιβαλλοντικής Αρχής» στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της φράσης «την Υπηρεσία», με τη φράση «το Τμήμα»  και την 

αντικατάσταση της φράσης «Φυσικών Πόρων» με τη φράση 

«Αγροτικής Ανάπτυξης». 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7Β 
του βασικού 
νόμου 
 
 
 

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7Β του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή της φράσης «, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας 

ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία» 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7Γ 
του βασικού 
νόμου. 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 7Ε 
του βασικού 
νόμου 
 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7Γ του βασικού Νόμου τροποποιείται 

με  τη διαγραφή της φράσης «και την Τεχνική Επιτροπή». 

10. Το άρθρο 7Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

της φράσης «, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες 

στη Δημοκρατία» 

 

 Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους ΙΙΙ με την αντικατάσταση της 

φράσης  «ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ» με την 

φράση  «ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ» 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

 

 

 

 

 

11. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με –  

(α) την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο:  

(1) Απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης 

ή η εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία δυνατό 

να ρυπάνει τα νερά ή/και το έδαφος, εκτός εάν ο φορέας 

εκμετάλλευσης της κατέχει άδεια απόρριψης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή εμπίπτει σε 

δραστηριότητες που εξαιρούνται σύμφωνα με Διάταγμα του 
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Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (θ) του άρθρου (5). 

(β) την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (3) (4), (5), (6) και (7): 

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), 

εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες για τις οποίες εκδόθηκαν  

Γενικοί Δεσμευτικοί Κανόνες με βάση το εδάφιο (η) του 

άρθρου 5 ή το εδάφιο (η) του άρθρου 7 εξαιρούνται από την 

υποχρέωση κατοχής άδειας με βάση τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι έχουν καταχωρηθεί στο 

μητρώο μη αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων ή 

δραστηριοτήτων. 

           Κατ΄εξαίρεση, ο διευθυντής μπορεί επίσης να  απαιτήσει την 

υποβολή από τον φορέα εκμετάλλευσης αίτησης για άδεια 

απόρριψης αν κρίνει ότι απαιτείται για περιπτώσεις που 

κρίνει ότι δεν παρέχεται ικανοποιητική προστασία από την 

ρύπανση με την εφαρμογή των Γενικών Δεσμευτικών 

Κανόνων και χρειάζονται επιπρόσθετοι όροι ειδικοί όροι. 

(4) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), 

εγκαταστάσεις, διεργασίες ή δραστηριότητες που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του περί Αποβλήτων Νόμου 185(Ι) 

του 2011 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής 

άδειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

νοουμένου ότι η Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων 

περιλαμβάνει όρους για τήρηση των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου για προστασία των νερών και του 

εδάφους. 

(5) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), 

εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής 
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Βιομηχανίας Νόμου 82(Ι)/2009 όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται εξαιρούνται από την 

υποχρέωση κατοχής άδειας με βάση τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου. 

(6) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) η 

αρμόδια αρχή δύναται να χορηγήσει ή ανανεώσει Άδεια σε 

εγκατάσταση χωρίς την κατοχή έγκυρης και εν ισχύ 

Πολεοδομικής Άδειας ή/και Άδειας Οικοδομής νοουμένου ότι 

η εγκατάσταση κατά την αρχική λειτουργία, είχε εξασφαλίσει 

πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής και τηρεί όλες τις 

πρόνοιες του παρόντος νόμου. Νοείται ότι, η δυνατότητα 

χορήγησης Άδειας κατά παρέκκλιση παρέχεται μόνο για μια 

φορά με ισχύ μέχρι τις 31.12.2024, 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 1.1.2025 η Αρμόδια 

αρχή δεν χορηγεί ή ανανεώνει Άδεια εάν δεν υπάρχει 

έγκυρη και εν ισχύ πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής 

ή/και έγκυρο και εν ισχύ πιστοποιητικό έγκρισης. 

(7) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), η 

αρμόδια αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια σε εγκατάσταση 

χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού έγκρισης, νοουμένου ότι ο 

φορέας εκμετάλλευσης καταθέτει αντίγραφο αίτησης που 

υπέβαλε για εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης. Σε αυτή 

την περίπτωση και μόνο, η άδεια θα έχει διάρκεια ισχύος 

μέχρι ένα χρόνο το μέγιστο. Νοείται ότι στη λήξη της ετήσιας 

άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης προσκομίσει πιστοποιητικό 

έγκρισης, η αρμόδια αρχή δύναται να παρατείνει την άδεια 

μέχρι 10 χρόνια. Εάν, στη λήξη της ετήσιας άδειας, ο 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου και του 
τίτλου αυτού 

Φορέας Εκμετάλλευσης δεν προσκομίσει πιστοποιητικό 

έγκρισης, η αρμόδια αρχή δεν ανανεώνει την άδεια. 

(γ) την αναρίθμηση του εδαφίου (3) σε εδάφιο (8) 

(δ) την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (9), και (10)  

(9) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), ο 

Διευθυντής δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης να χορηγεί έγκριση υπό όρους για απόρριψη 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει 

τους έξι μήνες, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.  Για συνέχιση 

της απόρριψης πέραν των έξι μηνών, απαιτείται η υποβολή 

αίτησης για εξασφάλιση άδειας  

(10) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

κάθε άδεια που εκδίδεται δυνάμει άλλης νομοθεσίας από το 

Διευθυντή ή τον Υπουργό δύναται να συνδυαστεί με την 

άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

ώστε να αποτελεί Ενιαία Άδεια, νοουμένου ότι 

αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόμενων 

πληροφοριών και των εκτελούμενων εργασιών από το 

Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Διευθυντή. Νοείται ότι σε 

περίπτωση που σε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει άλλης 

νομοθεσίας έγινε πρόνοια διασφάλισης των διατάξεων του 

παρόντος νόμου με τη συμπερίληψη σχετικών όρων, τότε η 

εν λόγω άδεια θεωρείται Ενιαία και δεν απαιτείται η έκδοση 

ξεχωριστής άδειας δυνάμει του παρόντος νόμου. Σχετική 

αναφορά να γίνεται στην εν λόγω άδεια.» 

12. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με – 

(α) την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου του άρθρου 9 αυτού με 

τη φράση «αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας 
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απόρριψης» 

(β) την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο- 

(1) Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υποβάλλεται σε έντυπο 

αίτησης που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμα 

καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη που προβλέπονται. Στις 

πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση περιλαμβάνεται 

και περιγραφή- 

(α) της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας και της 

φύσης, έκτασης και δυναμικότητας της 

(β) τις ποσότητες και τη καυσίμων, του νερού, των 

πρώτων και βοηθητικών υλών, των ουσιών, των 

προϊόντων και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται 

ή παράγονται από την εγκατάσταση ή τη 

δραστηριότητα· 

(γ) των πηγών παραγωγής στερεών και υγρών 

αποβλήτων της εγκατάστασης ή της 

δραστηριότητας και του τρόπου διαχείρισης τους· 

(δ) των συνθηκών του χώρου όπου θα λειτουργήσει η 

εγκατάσταση ή θα διεξαχθεί η δραστηριότητα· 

(ε)  της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόμενων 

στερεών και υγρών αποβλήτων που απορρίπτονται 

ή θα απορρίπτονται από την εγκατάσταση ή την 

δραστηριότητα στα νερά ή στο έδαφος καθώς και 

προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των 

απορρίψεων στο περιβάλλον ή/και τη δημόσια 

υγεία· 
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(στ) της προβλεπόμενης τεχνολογίας και των άλλων 

τεχνικών που χρησιμοποιούνται ή θα 

χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή μείωση των 

απορρίψεων και των διαρροών ουσιών ή 

αποβλήτων που προέρχονται από την εγκατάσταση 

ή την δραστηριότητα· 

(ζ) των μέτρων πρόληψης διαρροών από χώρους 

αποθήκευσης καυσίμων, πρώτων υλών, χημικών 

και αποβλήτων ή /και επεξεργασίας αποβλήτων 

λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και 

έκτακτα περιστατικά μετά από ανάλυση κινδύνων· 

 (η) των προβλεπόμενων μέτρων παρακολούθησης των 

απορρίψεων στα νερά και το έδαφος, καθώς και της 

ποιότητας των νερών και του εδάφους της περιοχής 

που πραγματοποιείται η απόρριψη· 

(θ) των μέτρων πρόληψης της δημιουργίας και 

αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η 

εγκατάσταση ή η δραστηριότητα· 

(ι) τα στοιχεία της αίτησης τα οποία θεωρούνται από τον 

Φορέα Εκμετάλλευσης ως εμπιστευτικά.» 

Ελλιπείς αιτήσεις επιστρέφονται στον αιτητή ταχυδρομικώς, με 

προσωπική συστημένη επιστολή, χωρίς να εξεταστούν, 

σφραγισμένες ως ελλιπείς και με σημείωση ως προς τα 

συγκεκριμένα στοιχεία που ελλείπουν. Το τέλος για εξέταση της 

αίτησης δεν επιστρέφεται.» 

  

 (γ) την προσθήκη στο εδάφιο (2) του άρθρου 9 αυτού, της 

φράσης «ή δραστηριότητα» μετά τη φράση «αίτηση αφορά 

εγκατάσταση» και την προσθήκη της φράσης «ή στην 

δραστηριότητα» αμέσως μετά τη φράση «που θα 
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εφαρμοστούν στην εγκατάσταση»,  

(δ) την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α) 

(2Α). Σε περίπτωση που η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση 

της Άδειας Απόρριψης αφορά την παραγωγή, παροχή και 

χρησιμοποίηση ανακτημένου νερού για γεωργική άρδευση 

από εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες 

Κανονισμού (ΕΕ) 2020/741, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται 

από σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για την 

επαναχρησιμοποίηση των υδάτων σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του άρθρου 5 του Κανονισμού σχετικά με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων  

σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού (ΕΕ) 2020/741 

(άρθρο 6).  

(δ) την προσθήκη στο εδάφιο (3) του άρθρου 9 αυτού, της 

φράσης «ή της δραστηριότητας» αμέσως μετά τη φράση 

«πιστοποιητικού έγκρισης της εγκατάστασης». 

(ε) την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο-  

 (4) Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο Διευθυντής μεριμνά 

ώστε να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής  

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποίηση στην οποία 

να αναφέρονται- 

(α) η ημερομηνία λήψεως της αίτησης- 

(β) ο σύνδεσμος όπου το περιεχόμενο της αίτησης είναι 

ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο κοινό, εκτός των 

στοιχείων που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά. 

(γ) το χρονικό διάστημα στο οποίο οποιοσδήποτε 
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ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Διευθυντή 

απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη 

άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.» 

(στ)  την αντικατάσταση και αναρίθμηση του εδαφίου (6) αυτού 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5)- 

(5) Κατά την εξέταση αίτησης και για χορήγηση ή 

τροποποίηση ή ανανέωση άδειας και για την ετοιμασία των 

όρων της άδειας,  ο Διευθυντής ζητά τις γραπτές απόψεις 

από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης, το Τμήμα Γεωργίας και το Τμήμα Αλιείας 

και Θαλασσιών Ερευνών αν η απόρριψη αφορά τις 

αρμοδιότητες τους. Δύναται επίσης να ζητά τις απόψεις και 

θέσεις, και να τις λαμβάνει δεόντως υπόψη για την τελική 

του απόφαση, από οποιοδήποτε Υπουργείο, Τμήμα, 

Υπηρεσία, Φορέα, Οργανισμό ή Αρχή Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

(ζ)   την αντικατάσταση και αναρίθμηση του εδαφίου (7) αυτού 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (6)- 

 (6) Ο Διευθυντής δεν χορηγεί άδεια, εκτός εάν (α) 

διασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι διατάξεις του εδαφίου 

(2) του άρθρου 8, και (β) ο φορέας εκμετάλλευσης δηλώσει 

γραπτώς ότι μπορεί να τηρήσει τους όλους τους όρους της 

άδειας και ότι είναι σε θέση να τηρήσει τις οριακές τιμές 

απόρριψης ή/και τα ποιοτικά πρότυπα. 

  

Τροποποίηση 
του πλαγιότιτλου 
και του άρθρου 
10 του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με τροποποίηση 

του πλαγιότιτλου με προσθήκη της φράσης «ή των Γενικών 

Δεσμευτικών Κανόνων» και με- 

 (α)  την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) του άρθρου 10 αυτού, με 
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το ακόλουθο νέο εδάφιο (1) 

         (1) Ο Διευθυντής δύναται να συμπεριλάβει στους Γενικούς 

Δεσμευτικούς Κανόνες ή στην άδεια όρους που αφορούν 

την απόρριψη ουσιών ή αποβλήτων καθώς και μέτρων για 

την πρόληψη της ρύπανσης των νερών και του εδάφους 

αναφορικά με τα ακόλουθα-  

 (β)  την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, 

της φράσης «ή της δραστηριότητας» αμέσως μετά τη 

φράση «αποβλήτων της εγκατάστασης. 

(γ) την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) 

αυτού, με το ακόλουθο. 

(ζ) το σημείο συμμόρφωσης με τους όρους που 

αφορούν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των ουσιών που απορρίπτονται, τα μέσα πρόσβασης 

σε αυτό για δειγματοληπτικό έλεγχο των 

απορριπτόμενων ουσιών και μέτρηση του ρυθμού 

ροής. 

  (δ)  την προσθήκη στην παράγραφο (η) του εδαφίου (1) αυτού, 

της φράσης «ή της δραστηριότητας» αμέσως μετά τη 

φράση «αποβλήτων της εγκατάστασης».  

(ε) την προσθήκη στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) αυτού, 

της φράσης «ή της δραστηριότητας» αμέσως μετά τη 

φράση. «αποβλήτων της εγκατάστασης».  

(στ) την αντικατάσταση στην παράγραφο (ι) του εδαφίου 1 

αυτού, της λέξης «Υπουργού» με τη λέξη «Διευθυντή» και 

την προσθήκη της φράσης «ακραίων καιρικών συνθηκών 

ή φυσικών φαινομένων», αμέσως μετά τη λέξη «αμέλειας» 

(ζ) την προσθήκη μετά την παράγραφο (ιβ) της νέας 
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παραγράφου (ιγ)  

       (ιγ) τον τρόπο και τα μέσα φύλαξης ή αποθήκευσης 

καυσίμων, πρώτων υλών, ουσιών και αποβλήτων για 

πρόληψη της ρύπανσης  

      (ιδ) την λήψη προληπτικών μέτρων για αποφυγή διαρροών 

ή υπερχείλισης με αποτέλεσμα την απόρριψη στα νερά ή 

στο έδαφος  

(ζ) την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) του άρθρου 10 αυτού, 

της λέξης «Υπουργός» με τη λέξη «Διευθυντής». 

(η)  την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, 

της φράσης «των παραγόμενων αποβλήτων και τις 

μεθόδους διαχείρισης τους» αμέσως μετά τη λέξη 

«σύσταση».  

  

Αντικατάσταση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο-: 

11.—(1) Η άδεια απόρριψης εκδίδεται από το Διευθυντή και 

μπορεί να αφορά ολόκληρη την εγκατάσταση ή μέρος της ή να 

αφορά μία δραστηριότητα. 

(2) Η άδεια απόρριψης περιλαμβάνει, εκτός από τους όρους 

που αναφέρονται στο άρθρο 10- 

(α) Χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα 10 χρόνια από την έκδοση της 

(β) Χρονοδιάγραμμα για τήρηση όλων ή οποιονδήποτε 

όρων περιλαμβάνονται σε αυτήν 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 

νόμου. 

13.  Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με-  
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(α) την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) του άρθρου 12 αυτού, 

της λέξης «Υπουργός» με τη λέξη «Διευθυντής» και την 

προσθήκη της φράσης «ή μετά από αναθεώρηση της 

Νομοθεσίας ή ποιοτικών προτύπων» 

(β)  την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού 

της λέξης «απόρριψης» αμέσως μετά τη λέξη «άδεια» 

(γ)  την αντικατάσταση του εδαφίου (2), αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (2) 

«(2) Ο Διευθυντής μπορεί να αναστείλει την ισχύ της 

άδειας για όσο διάστημα χρειαστεί  ή να επιβάλει 

τερματισμό των απορρίψεων σε περίπτωση που 

διαπιστώσει ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης της 

εγκατάστασης ή της δραστηριότητας παραλείπει, αδυνατεί 

ή αρνείται να τηρήσει οποιοδήποτε όρο της άδειας 

απόρριψης ή όταν έχουν λάβει χώρα αλλαγές των 

κλιματικών ή άλλων συνθηκών που επηρεάζουν σημαντικά 

την οικολογική κατάσταση των σωμάτων επιφανειακών 

νερών. 

(δ) την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (3) 

         (3) Για την ανάκληση, τροποποίηση ή αναστολή που 

προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), ο Διευθυντής επιδίδει 

δεόντως στο φορέα εκμετάλλευσης αιτιολογημένη 

ειδοποίηση ανάκλησης ή τροποποίησης ή αναστολής της 

λειτουργίας της εγκατάστασης ή της εκτέλεσης της 

δραστηριότητας. 

(ε)  την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (4)- 

(4)(α) Σε περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας 
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εγκατάστασης ή εκτέλεσης δραστηριότητας, η άδεια 

θεωρείται αυτομάτως ως ακυρωθείσα από την ημερομηνία 

τερματισμού της λειτουργίας της εγκατάστασης ή της 

δραστηριότητας. 

(β) Σε περίπτωση πρόθεσης επαναλειτουργίας της εν 

λόγω εγκατάστασης ή της δραστηριότητας από τον ίδιο ή 

άλλο φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται εκ νέου αίτηση 

για τη χορήγηση άδειας, δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 9.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 

νόμου. 

14. Το εδάφιο (1) του άρθρο 14 του βασικού νόμου αυτού 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1)- 

(1) Κάθε κάτοχος άδειας η οποία έχει εκδοθεί, είτε με βάση τον 

παρόντα Νόμο , οφείλει- 

(α) Να τηρεί ανελλιπώς και με συνέπεια και ακρίβεια όλους 

τους όρους της άδειας απόρριψης· 

(β)  να ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή για οποιοδήποτε 

περιστατικό ή ατύχημα ή απόρριψη που λαμβάνει 

χώρα στην εγκατάσταση ή στη δραστηριότητα ή 

πλησίον της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας για 

την οποία εκδόθηκε η άδεια και το οποίο επηρεάζει ή 

ενδέχεται να επηρεάσει, ή για το οποίο υφίσταται 

προβλεπτός κίνδυνος να ρυπάνει τα νερά ή το έδαφος, 

ή οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται πλησίον της 

εγκατάστασης ή της δραστηριότητας ή του χώρου ή  

σημείου της απόρριψης. 

(γ) να παρακολουθεί τακτικά την ποσότητα και ποιότητα 

των απορρίψεων της εγκατάστασης ή της 

δραστηριότητας και να ενημερώνει τον Διευθυντή μέσα 

σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται είτε στους 
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όρους ή στους πρόσθετους όρους της άδειας,  

αναφορικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης· 

(δ) να παρέχει στον Αρχιεπιθεωρητή και τους Επιθεωρητές 

κάθε διευκόλυνση που κρίνεται αναγκαία για τη 

διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης ή της 

δραστηριότητας, των δειγματοληψιών και τη συλλογή 

των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τα οποία τους ανατίθενται με βάση τον 

παρόντα Νόμο· και 

(ε) εάν επιθυμεί ανανέωση της άδειας, να υποβάλλει 

σχετική αίτηση στον Διευθυντή τουλάχιστον έξι μήνες 

πριν από τη λήξη της 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 14Α 
του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται με- 

(α) την αντικατάσταση στη παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 14Α αυτού, της λέξης «Υπουργός» με τη λέξη 

«Διευθυντής» 

(β) την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 14Α αυτού, με την ακόλουθη:  

      (β) τηρεί τους όρους της άδειας απόρριψης που έχει 

χορηγηθεί ή τους Γενικούς Δεσμευτικούς Κανόνες που 

ισχύουν για την εγκατάσταση ή την δραστηριότητα, · 

(γ) την προσθήκη στο εδάφιο (2) του άρθρου 14Α αυτού, της 

φράσης «ή της δραστηριότητας» αμέσως μετά τη φράση «ή 

του ελέγχου της εγκατάστασης»  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

16. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με- 

      (α) την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «με βάση τον 

καταργηθέντα Νόμο» με την φράση «πριν την έναρξη ισχύος του 
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παρόντος νόμου» 

  

Τροποποίηση 
του πλαγιότιτλου 
και του άρθρου 
16 του βασικού 
νόμου. 

17. (α) Στο άρθρο 16 ο πλαγιότιτλος αντικαθίσταται με τον        

ακόλουθο «Υποχρεώσεις Φ.Ε. εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων  

για τις οποίες έχουν εκδοθεί Γενικοί Δεσμευτικοί Κανόνες» 

      (β) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται με το ακόλουθο-  

       16.(1) Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή    

δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί Γενικοί 

Δεσμευτικοί Κανόνες οφείλουν- 

                  (α) να τηρούν ανελλιπώς και με συνέπεια και ακρίβεια 

όλους τους κανόνες που περιλαμβάνονται σε αυτούς 

                   (β) να παρέχουν στον Αρχιεπιθεωρητή και τους 

επιθεωρητές κάθε διευκόλυνση που κρίνεται αναγκαία 

για την διενέργεια των επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών 

και τη συλλογή στοιχείων που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία τους ανατίθενται 

με βάση τον παρόντα νόμο και έλεγχο συμμόρφωσης 

τους με τις πρόνοιες του παρόντος νόμου.  

  

Αντικατάσταση 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου 
και του τίτλου 
αυτού. 

18. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με- 

(α)  την προσθήκη στο τίτλο του άρθρου 17 της φράσης «ή της 

δραστηριότητας» μετά τη λέξη «εγκατάστασης» 

(β) την αντικατάσταση του άρθρου 17 αυτού με το ακόλουθο νέο 

άρθρο- 

17(1) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση, στη δυναμικότητα, 

ή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας ή 

για οποιαδήποτε επέκταση της εγκατάστασης ή της 

δραστηριότητας η οποία δυνατό να επιφέρει επιπτώσεις στα 

νερά ή στο έδαφος, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να 
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ενημερώνει γραπτώς το Διευθυντή πριν προβεί σε 

οποιαδήποτε αλλαγή. Σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής 

μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις των όρων της άδειας 

εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες για σκοπούς 

μείωσης ή εξάλειψης των ανωτέρω επιπτώσεων, ή να 

ζητήσει την υποβολή  αίτηση για τροποποίηση της άδειας.  

(2) Για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της 

εγκατάστασης ή της δραστηριότητας, η οποία δυνατό να 

επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια 

υγεία ή στα νερά ή στο έδαφος, ο φορέας εκμετάλλευσης 

οφείλει να υποβάλει αίτηση στο Διευθυντή τροποποίηση της 

άδειας απόρριψης στην οποία να αναφέρει- 

(α) Τα τμήματα της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας 

που δυνατό να υποστούν διαφοροποιήσεις· και 

(β) οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 9 τα οποία δυνατό να 

επηρεαστούν από τις προτεινόμενες αλλαγές. 

 (3) Οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται με βάση το εδάφιο 

(2), εξετάζεται από τον Διευθυντή και εφαρμόζονται για το 

σκοπό αυτό οι διατάξεις των εδαφίου (4), (5) και (6) του 

άρθρου 9. 

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου- 

«αλλαγή στη φύση ή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή 

της δραστηριότητας» σημαίνει αλλαγή των 

χαρακτηριστικών, της δυναμικότητας, του εξοπλισμού ή 

του τρόπου λειτουργίας ή επεξεργασίας ή/και απόρριψης 

αποβλήτων, ή επέκταση της εγκατάστασης ή εκτέλεση 

της δραστηριότητας που δυνατό να επιφέρει επιπτώσεις 

στο περιβάλλον· και 



 25  

«ουσιαστική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή 

της δραστηριότητας» σημαίνει αλλαγή στον τρόπο 

λειτουργίας της εγκατάστασης ή εκτέλεση της 

δραστηριότητας ή στη δυναμικότητα ή στον τρόπο 

επεξεργασίας αποβλήτων ή στον τρόπο και τόπο 

απόρριψης αποβλήτων, η οποία, κατά την άποψη του 

Διευθυντή, δυνατό να έχει σημαντική αρνητική επίδραση 

στους ανθρώπους ή στο περιβάλλον.» 

  

  

  

  

Διαγραφή του 
Μέρους ΙΙΙΑ 

19. Το Μέρος ΙΙΙΑ συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 17Α, 17Β και 

17Γ διαγράφεται. 

 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

20. Το άρθρο 24 του βασικού Νόμου αυτού τροποποιείται με-. 

(α) την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α)- 

(α) Να εισέρχεται σε χώρους ή υποστατικά εγκαταστάσεων 

στα οποία διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να 

πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει 

χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να 

αποτελέσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του 

παρόντος νόμου. Η είσοδος μπορεί να γίνει ενόσω 

βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε 

οποιοδήποτε χρόνο, εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι 

υφίσταται κίνδυνος ρύπανσης των νερών και του 

εδάφους 

(β) την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού 
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της λέξης «δειγματοληψίες» μετά τη λέξη «δοκιμές» 

(γ) την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, 

του βασικού νόμου αυτού της φράσης «ή στο χώρο όπου 

εκτελείται η δραστηριότητα» αμέσως μετά τη φράση 

«βρίσκεται στα υποστατικά εγκατάστασης»,  

(δ) την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ)-  

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε 

επιθεώρηση οποιωνδήποτε αρχείων, μητρώων, 

εντύπων ή εγγράφων που αφορούν ή σχετίζονται με την 

εγκατάσταση ή τη δραστηριότητα και τα οποία θεωρεί 

ότι περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για σκοπούς 

διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά την 

εγκατάσταση ή τη δραστηριότητα στα πλαίσια του 

παρόντος νόμου. 

(ε)  την προσθήκη στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) αυτού, 

της φράσης «της δραστηριότητας ή» αμέσως μετά τη φράση 

«φορέα εκμετάλλευσης»  

(στ) την προσθήκη στην  παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) αυτού, 

της φράσης «ή της δραστηριότητας»· αμέσως μετά τη 

φράση «ουσιώδους λειτουργίας της εγκατάστασης» 

(ζ) την προσθήκη στην παράγραφο (η) του εδαφίου (1) αυτού 

της φράσης «ή στο χώρο όπου εκτελείται η δραστηριότητα» 

αμέσως μετά τη φράση «απασχοληθεί στα υποστατικά της 

εγκατάστασης» 

(η) την προσθήκη στο  εδάφιο (2) αυτού της φράσης «ή 

οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελείται ή πρόκειται να 

εκτελεστεί, ή»  αμέσως μετά τη φράση «πιστεύει ότι 

οποιαδήποτε εγκατάσταση», και της φράσης «ή της 
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δραστηριότητας» αμέσως μετά τη φράση «λειτουργία ή 

επίβλεψη της εγκατάστασης» 

(θ) την προσθήκη στην παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) αυτού, 

της φράσης «ή η εκτέλεση της δραστηριότητας» αμέσως 

μετά τη φράση «η λειτουργία της εγκατάστασης» 

(ι) την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης «η εκτέλεση 

της δραστηριότητας ή»  αμέσως μετά τη φράση «τερματιστεί 

αμέσως»  

(ια) την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού της φράσης «ή σε χώρο 

που εκτελείται δραστηριότητα» αμέσως μετά τη φράση 

«υποστατικά οποιασδήποτε εγκατάστασης» και της φράσης 

«ή στο χώρο»  αμέσως μετά τη φράση «επιτρέψει την 

είσοδο στα υποστατικά»  

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου 
 
 
 
Εξουσία 
άμεσης 
παρέμβασης. 

21. Προσθήκη  αμέσως μετά το άρθρο 24 του βασικού νόμου του 

ακόλουθου νέου άρθρου 24Α: 

 

24Α.- (1) Χωρίς επηρεασμό των υπολοίπων διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, όταν κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής 

θεωρεί ότι πρόσωπο προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος ή λειτουργεί χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, ή 

δεν τηρεί τους Γενικούς Δεσμευτικούς Κανόνες οι οποίοι ισχύουν για 

την κατηγορία της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας ή 

παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,  ενημερώνει σχετικά 

τον Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος αξιώνει άμεσα μέτρα περιορισμού ή 

παύσης της ρύπανσης ή μείωσης ή εξάλειψης του κινδύνου για το 

περιβάλλον ή/και την υγεία, περιλαμβανομένης της παρέμβασης και 

άμεσης διακοπής της λειτουργίας και/ή της απομάκρυνσης και/ή της 

διαχείρισης οποιονδήποτε ουσιών και/ή αποβλήτων και/ή 

εξοπλισμού και/ή αντικειμένων με ή χωρίς την συνδρομή της 
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Αστυνομίας∙  

Νοείται ότι, πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με σχετική αξίωση 

του Αρχιεπιθεωρητή, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση 

καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία 

χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ 

ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(2) Δαπάνες της Αρμόδιας Αρχής και/ ή του Διευθυντή ή/και του 

Αρχιεπιθεωρητή που γίνονται, δυνάμει του παρόντος άρθρου, για 

μέτρα που λαμβάνονται άμεσα εκ μέρους του κράτους για 

περιορισμό ή/και παύση της ρύπανσης ή μείωση ή/και εξάλειψη του 

κινδύνου για το περιβάλλον ή/και την υγεία, δύναται να 

εισπράττονται από τον παραβάτη ως χρηματικές ποινές 

οφειλόμενες στη Δημοκρατία. 

(3) Σε περίπτωση λήψης μέτρων δυνάμει του εδαφίου (1), ο 

Διευθυντής δύναται να αποφασίσει και την άμεση αναστολή ή 

ανάκληση ισχύος της εκδοθείσας δυνάμει του παρόντος νόμου 

άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας χορηγείται από τον ίδιο 

δυνάμει διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

22. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με- 

(α) την προσθήκη στο εδάφιο (1) του άρθρου 26 αυτού,  της 

φράσης «ή δραστηριότητας» αμέσως μετά τη φράση 

«φορέα εκμετάλλευσης της σχετικής εγκατάστασης» 

(β) την αντικατάσταση στο  εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «Το 

Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει κανονισμούς με 

τους οποίους» με την φράση « Ο  Υπουργός δύναται να 

εκδώσει διάταγμα με το οποίο»    

(γ) την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης 

«Υπουργός» με την λέξη «Διευθυντής»   
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Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

23. Το άρθρο 27 του βασικού Νόμου αυτού τροποποιείται με - 

(α) την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης 

«Υπουργός» με την λέξη «Διευθυντής»    

(β) την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «ή την 

δραστηριότητα», αμέσως μετά τη φράση «Υπουργού 

αναφορικά με την εγκατάσταση» 

(γ) την προσθήκη στο εδάφιο (3) του άρθρου 27 αυτού, της 

φράσης «ή της δραστηριότητας» αμέσως μετά τη φράση 

«εγκαθιστά στους χώρους της εγκατάστασης» 

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

ακόλουθου νέου εδαφίου (4) - 

 (4) Τα πιο πάνω τέλη δημοσιεύονται με γνωστοποίηση 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

24. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου αυτού τροποποιείται με- 

(α) την αντικατάσταση του εδάφιου (1) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο 

(1) Ο Διευθυντής τηρεί Αρχείο για καταχώρηση των 

ακόλουθων :  

(β) την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδάφιο (1) με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο 

(δ) μητρώο μη αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων ή 

δραστηριοτήτων 

 (γ) τη διαγραφή των παραγράφων (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) 

του εδαφίου (1) αυτού  
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(δ) την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης 

«Υπουργός» με τη λέξη «Διευθυντής»· 

(ε) την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης 

«Υπουργός» με τη λέξη «Διευθυντής»  

(στ)  την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) 

αυτού με την ακόλουθη: 

(α) Της ονομασίας του Φορέα Εκμετάλλευσης της 

εγκατάστασης ή της δραστηριότητας, 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

25. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου αυτού τροποποιείται με- 

(α) την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «ή σε  

Γενικούς Δεσμευτικούς Κανόνες» αμέσως μετά τη φράση 

«σε άδεια απόρριψης» και της φράσης «ή/και 7» αμέσως 

μετά τη φράση «άρθρου 5» 

(β  την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, 

της φράσης «ή της δραστηριότητας» αμέσως μετά τη φράση 

«στα υποστατικά της εγκατάστασης»  

(γ) την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) αυτού, 

της φράσης «ή της δραστηριότητας» αμέσως μετά τη φράση 

«μέρος των υποστατικών της εγκατάστασης»  

(δ) την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο 

      (4). Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε 

διάταξη του παρόντος νόμου ή των δυνάμει τούτου 

εκδοθέντων Διαταγμάτων ή/και Κανονισμών για τα οποία 

δεν προβλέπεται σχετική ποινή καθώς και πρόνοιες του 

Κανονισμού ΕΕ (2020/741), είναι ένοχο αδικήματος και, σε 

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή 
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που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€80,000). 

(ε) την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού της φράσης «ή και του 

φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή της 

δραστηριότητας» αμέσως μετά τη φράση «περιουσιακών 

στοιχείων της εγκατάστασης» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

26. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με- 

(α) την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (γ) 

και (δ )- 

(γ)  Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εύλογη αιτία 

να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει 

διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 6, ή των εδαφίων (1) ή (2) ή (3) 

του άρθρου 29, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη 

ρύθμιση του αδικήματος. 

(δ) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζει ο 

Αρχιεπιθεωρητής είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του 

αδικήματος, αλλά δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες 

ευρώ (€20.000) 

(β) την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού,  

της φράσης «ή της εκτέλεσης της δραστηριότητας» αμέσως 

μετά τη φράση «εποπτεία της λειτουργίας της 

εγκατάστασης» 

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

νέο εδάφιο (3)-  

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

Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής θεωρεί, σύμφωνα με το 

εδάφιο (1), ότι συνιστά αδίκημα, δεν τερματιστεί εντός 



 32  

σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα επίδοσης της 

ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2), τότε ο 

Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής καθορίζει ποσό 

Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης Αδικήματος διπλάσιο του 

αρχικού ποσού. Σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη 

συνεχίζεται για διάστημα πέραν των 96 ωρών από την ώρα 

επίδοσης της πρώτης Ειδοποίησης, ή επαναληφθεί εντός 

ενός μηνός από την ημερομηνία της πρώτης επίδοσης, ο 

Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για 

ποινική δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου. 

(β) Νοείται ότι το ποσό της Ειδοποίησης Εξώδικης Ρύθμισης 

Αδικήματος που μπορεί να καθορίσει ο Αρχιεπιθεωρητής 

δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία των παρά πάνω 

περιπτώσεων, τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) 

(δ)  την αντικατάσταση της φράσης «Τμήματος Γεωργίας» με τη 

φράση «του Τμήματος Περιβάλλοντος» στην παράγραφο 

(α) του εδάφιου (5) αυτού.  

(ε) την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (8): 

(8) Σε περίπτωση που περιέλθουν στην αντίληψη του νέα 

στοιχεία που να το δικαιολογούν, ο Αρχιεπιθεωρητής 

παρέχοντας γραπτώς την απαραίτητη αιτιολόγηση και 

τεκμηρίωση δύναται να αποσύρει ή να τροποποιήσει την 

Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης Αδικήματος. 

  

  

  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

27. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο 38. –  

      38. (1) Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 



 33  

δημοσίευσης του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας 

 

Κατάργηση του 

Πρώτου Πίνακα 

του βασικού 

νόμου. 

28. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου καταργείται. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


