
 

Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος  

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

Τμήμα Περιβάλλοντος  

1498 Λευκωσία  

 

Αποστολή στο Φαξ: 22 774945 ή στο email: apafiti@environment.moa.gov.cy 

 

 

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω στοιχεία για το Εργοστάσιο / Μονάδα / Εγκατάσταση 

/ Εταιρεία ………………………………………………………………………………, η οποία 

βρίσκεται (διεύθυνση)………………………….…...…….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε κατά πόσον:  

 

1. Η εγκατάσταση / εργοστάσιο / μονάδα εμπίπτει στον Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον Νόμο 127(I)2018 και συμπληρωθούν ανάλογα τα σημεία 8-10 – Παράρτημα Α.  

 

2. Απαιτείται υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών, σύμφωνα με τον 

περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμο του 2013 - 2016.  

 

3. Απαιτείται υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων σύμφωνα με τους 

περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013.  

 

4. Απαιτείται υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων ή Πιστοποιητικού 

Καταχώρησης, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016.  

 

Η βεβαίωση για τα πιο πάνω, είναι απαραίτητη για σκοπούς επιχορήγησης στα πλαίσια 

Σχεδίων Παροχής Χορηγιών που εφαρμόζει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας.  

 

(πληροφορίες στο 22 408965)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία στο Παράρτημα Α είναι αληθή.  

 

 

…………………………………………………………  

(Υπογραφή και σφραγίδα Εταιρείας)  

 

Άτομο Επικοινωνίας……………………………… Τηλέφωνο.……..….. Φαξ:…………..  

 

Διευθυντής του Εργοστασίου / Μονάδας / Εγκατάστασης / Εταιρείας  ……………………....  

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας ……………………………………………………...………….  

 

Ημερομηνία :…………………………… 

 

mailto:apafiti@environment.moa.gov.cy


 

Παράρτημα Α 
 

1. Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας  
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. Τύποι υγρών αποβλήτων  
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 

3. Ποσότητες κάθε τύπου υγρών αποβλήτων  
 

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 



 

4. Τύπος στερεών αποβλήτων  
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ποσότητες κάθε τύπου στερεών αποβλήτων  
 

………………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 

6. Τρόπος διαχείρισης των υγρών και των στερεών αποβλήτων (π.χ. συλλογή, επεξεργασία, 

διάθεση, απόρριψη κτλ)  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 

7. Επισυνάπτεται διάγραμμα ροής (όπου υπάρχουν υγρά απόβλητα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Η υλοποίηση του έργου καλύπτεται από τον Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο 127(I)2018.  

         ΝΑΙ    □                                        ΟΧΙ    □     

 

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ  

 

 

9. Έχει υποβληθεί Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον;  
 

 

          ΝΑΙ    □            ΟΧΙ   □ 

 

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ  

 

10. Έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή; 

         ΝΑΙ    □            ΟΧΙ   □ 

 

 

 

 

 


