
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ 
  
Προοίμιο. 
 
 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα στοιχεία γ), δ) και ε) του εδαφίου 1 και 

του εδαφίου 2, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και με τις 

παραγράφους 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:L 102, 
11.4.2006, σ.15. 

«Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/35/ΕΚ», 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
106(Ι) του 2002 
160(Ι) του 2005 
76(Ι) του 2006 
22(Ι) του 2007 
11(Ι) του 2008 
53(Ι) του 2008 
…(Ι) του 2009. 

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

των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 

έως 2008 (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 έως (Αρ.2) του 

2009.  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με – 

 

  
 (α) την αντικατάσταση σ’ αυτό του ορισμού του όρου 

«εγκατάσταση» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
   
  «”εγκατάσταση” σημαίνει κάθε ακίνητη ή κινητή τεχνική 

μονάδα, περιλαμβανομένων - 
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  (α) των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων· και 
  

 
Δεύτερος 
Πίνακας. 

(β) των μονάδων που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από 

τις κατηγορίες που αναφέρονται  στο Δεύτερο 

Πίνακα, 
  όπου εκτελούνται μία ή περισσότερες βιομηχανικές 

δραστηριότητες καθώς και όλες τις άλλες άμεσα 

συνδεδεμένες δραστηριότητες, τεχνικά συναφείς με τις 

εκεί εκτελούμενες, και οι οποίες ενδέχεται να επιδρούν 

στις απορρίψεις και στη ρύπανση·»· και 
   
 (β) την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
  
  

 
 
 
…(Ι) του 2009. 

«”εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων” έχει την έννοια 

που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 

Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής 

Βιομηχανίας Νόμου·». 
  
Προσθήκη νέου 
Μέρους ΙΙΙΑ στο 
βασικό νόμο. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 17 αυτού, του ακόλουθου νέου Μέρους ΙΙΙΑ: 
  
 «ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
  
 Ερμηνεία. 17Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους - 
   
  

 
215(Ι) του 2002 
196(Ι) του 2004 
162(Ι) του 2005 
17(Ι) του 2006. 

“απόβλητο” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 

το άρθρο 2 του περί Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων Νόμου˙ 

  
 

“αποκατάσταση” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 
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…(Ι) του 2009. 
 

αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων 

της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου· 
   
  

 
…(Ι) του 2009. 
 

“αρμόδιος” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 

το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙ 
   
  

 
…(Ι) του 2009. 

“έκπλυμα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 

το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙ 
   
  

 
…(Ι) του 2009. 

“εξορυκτικά απόβλητα” έχει την έννοια που αποδίδει 

στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των 

Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙ 
   
  

 
…(Ι) του 2009. 

“επεξεργασία” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 

αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων 

της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙ 
   
  

 
13(Ι) του 2004. 

“επιφανειακά ύδατα” έχει την έννοια που αποδίδει στον 

όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου· 
   
  

 
…(Ι) του 2009. 

“υδάτινο σύστημα υποδοχής” έχει την έννοια που 

αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης 

των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου˙ 
   
  “υπόγεια ύδατα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 

αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Προστασίας 

και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου· και 
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…(Ι) του 2009. 

“φορέας” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 

άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου. 
   
 Κατασκευή 

νέων και 
μετατροπή 
υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων 
εξορυκτικών 
αποβλήτων. 

17Β. Ο Υπουργός επιβάλλει κατά την παραχώρηση 

άδειας απόρριψης κάθε αναγκαίο όρο που εξασφαλίζει 

ότι, κατά την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων 

εξορυκτικών αποβλήτων ή τη μετατροπή υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας 

λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε - 
   
  (α) να υπάρχουν κατάλληλα σχέδια και ρυθμίσεις 

για την τακτική παρακολούθηση και 

επιθεώρηση των εγκαταστάσεων εξορυκτικών 

αποβλήτων από αρμόδιους και για την 

ανάληψη δράσης σε περίπτωση 

αποτελεσμάτων που παρέχουν ενδείξεις 

αστάθειας ή μόλυνσης των νερών ή του 

εδάφους: 
    
            Νοείται ότι, τόσο τα αρχεία των πιο πάνω 

δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 

επιθεώρησης, όσο και η τεκμηρίωση της άδειας 

απόρριψης, τηρούνται κατά τρόπο που 

εξασφαλίζει την κατάλληλη διαβίβαση των 

πληροφοριών αυτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

αλλαγής του φορέα· 
    
 
 
 
 
 

 

 

 

(β) να προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις για – 

(i) την αποκατάσταση του εδάφους· και 

(ii) το κλείσιμο των εγκαταστάσεων 
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...(Ι) του 2009. 
 
 
 
 

 

 

εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφωνα με 

το άρθρο 29 του περί Διαχείρισης των 

Αποβλήτων της Εξορυκτικής 

Βιομηχανίας Νόμου· 
    
 
 
 
 
 
 
…(Ι) του 2009. 

 (γ) να προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις όσον 

αφορά τη μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων 

εξορυκτικών αποβλήτων φάση, σύμφωνα με το 

άρθρο 30 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων 

της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου. 
    
 Πρόληψη 

επιδείνωσης 
της 
κατάστασης 
των νερών και 
της ρύπανσης 
του εδάφους. 
13(Ι) του 2009. 

17Γ.-(1) Ο Υπουργός επιβάλλει κατά την παραχώρηση 

άδειας απόρριψης κάθε αναγκαίο όρο που εξασφαλίζει 

ότι ο φορέας έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την 

τήρηση των Κοινοτικών περιβαλλοντικών προτύπων, 

ιδίως προκειμένου να αποτρέψει, σύμφωνα με τον περί 

Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, την 

επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης των νερών, 

μεταξύ άλλων, μέσω- 
   
  (α) της αξιολόγησης της δυναμικότητας παραγωγής 

εκπλυμάτων, περιλαμβανομένων των ρύπων 

που αυτά περιέχουν, των αποβλήτων που 

εναποτίθενται, τόσο κατά τη φάση λειτουργίας 

όσο και κατά τη μετά το κλείσιμο της 

εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων φάση, 

και του προσδιορισμού του υδατικού ισοζυγίου 

της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων 

αυτής· 
    
  (β) της πρόληψης ή της μείωσης στο ελάχιστο της 
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παραγωγής εκπλυμάτων και της μόλυνσης των 

επιφανειακών υδάτων ή/ και των υπόγειων 

υδάτων και του εδάφους από τα εξορυκτικά 

απόβλητα· 
    
  (γ) της συλλογής και της υποβολής σε επεξεργασία 

των μολυσμένων νερών και των εκπλυμάτων 

από την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, 

ώστε να πληρούνται οι δέουσες προδιαγραφές 

που απαιτούνται για την αποχέτευσή τους. 
    
  (2) Σε περίπτωση που, βάσει εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών κινδύνων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη - 
    
  (α) τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου· 
    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
25.10.2002 
16.3.2007. 

(β) τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) 

Κανονισμούς· 

    
 Επίσημη 

Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
25.10.2002. 

(γ) τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών σε Υπόγεια 

Νερά) Κανονισμούς· και 
    
  (δ) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των 

Υδάτων Νόμο, 
    
  ανάλογα με την περίπτωση, ο Υπουργός αποφασίσει ότι 

δεν απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των 

εκπλυμάτων ή εάν διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση 
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εξορυκτικών αποβλήτων δεν αποτελεί δυνητικό κίνδυνο 

για το έδαφος, τα υπόγεια ύδατα ή τα επιφανειακά 

ύδατα, ο Υπουργός μπορεί να περιορίσει ή να 

αποφασίσει τη μη εφαρμογή των διατάξεων των 

παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1), αντιστοίχως, 

για σκοπούς χορήγησης της άδειας απόρριψης. 
    
  (3) Για σκοπούς παραχώρησης άδειας απόρριψης, ο 

Υπουργός επιτρέπει τη διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων 

υπό στερεά, πολτώδη ή υγρή μορφή σε οποιοδήποτε 

υδάτινο σύστημα υποδοχής, εκτός εκείνων που έχουν 

κατασκευασθεί ειδικά για τη διάθεση εξορυκτικών 

αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις - 
    
  (α) του παρόντος Νόμου· 
    
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
25.10.2002 
16.  3.2007. 

 (β) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) 

Κανονισμών· 

    
Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
25.10.2002. 

 (γ) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών σε Υπόγεια 

Νερά) Κανονισμών· και 
    
23(Ι) του 2004.  (δ) και τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των 

Υδάτων Νόμο, 
    
 
 
 
 
 

 (4)(α) Κατά την επανατοποθέτηση των εξορυκτικών 

αποβλήτων σε κοιλότητες εκσκαφής που 
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…(Ι) του 2009. 

δημιουργήθηκαν είτε από επιφανειακή είτε από υπόγεια 

εξόρυξη, οι οποίες θα κατακλυσθούν μετά το κλείσιμο 

της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με 

το άρθρο 29 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου, ο φορέας λαμβάνει τα 

αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση στο 

ελάχιστο της υποβάθμισης των νερών και της ρύπανσης 

του εδάφους, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), 

τηρουμένων των αναλογιών.  
    
 
 
 
 
13(Ι) του 2004. 
 

    (β) Ο φορέας παρέχει στον Υπουργό τις αναγκαίες 

πληροφορίες για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης των 

Υδάτων Νόμου.». 
  

 

 

 

 

 

 

ΝΚ/ΜΓ 

(Αρ. Φακ.: 23.01.050.075.2009) 
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