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Αρ. 4670, 31.7.2018

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
2005 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

Άρθρο

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Συνοπτικός τίτλος.

2. Ερμηνεία.

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4. Πεδίο εφαρμογής.

5. Εφαρμογή του Πρώτου και του Δεύτερου Παραρτήματος.

6. Εγκρίσεις κατά φάσεις.

7. Χρονικές προθεσμίες.

8. Διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενες αρχές.

9. Υποχρέωση παροχής στοιχείων.

ΜΕΡΟΣ III

ΣΩΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

10. Ίδρυση Επιτροπής.

11. Αρμοδιότητες της Επιτροπής.

12. Συνεδριάσεις της Επιτροπής και διαδικασία.

13. Γραμματέας της Επιτροπής.

14. Ομάδα ειδικών/αξιολογητές.

15. Σύγκρουση συμφέροντος.

16. Τελική εξουσία ΠεριβαλλοντικήςΑρχής.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

17. Πρόσθετες προϋποθέσεις για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας ή για έγκριση 

εκτέλεσης έργου.

18. Έργα που υπόκεινται σε Πολεοδομική Άδεια.
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19. Δημόσιαέργα.

20. Έργα μη υποκείμενα σε Πολεοδομική Άδεια-Περιβαλλοντική Έγκριση.

21. Διασυνοριακές επιπτώσεις.

ΜΕΡΟΣ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

22. Αίτηση για οδηγίες για την υποχρέωση ετοιμασίας Μελέτης ή για την παροχή 

πληροφοριών για έργα του Δεύτερου Παραρτήματος.

23. Πληροφορίες που υποβάλλονται για έργα του Δεύτερου Παραρτήματος.

24. Αιτιολογημένη Διαπίστωση για τα έργα του Δεύτερου Παραρτήματος.

25. Οδηγίες για το εύρος και το περιεχόμενο Μελέτης.

26. Περιεχόμενο Μελέτης.

27. Δημοσίευση γνωστοποίησης για την ετοιμασία Μελέτης και την υποβολή 

παραστάσεων.

28. Διαδικασία εξέτασης Μελέτης.

29. Ετοιμασία Γνωμοδότησης.

30. ΙσχύςΓνωμοδότησης.

31. Λήψη απόφασης και ενημέρωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

32. Πληροφόρηση του κοινού για τη λήψη απόφασης.

ΜΕΡΟΣ VI

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

33. Κοινή εκτίμηση, Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή/και έκδοση Γνωμοδότησης.

ΜΕΡΟΣ VII

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

34. Συντονισμός.

ΜΕΡΟΣ VIII 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

35. Μητρώο Εγγεγραμμένων Μελετητών Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον.

36. Ομάδα μελέτης.

ΜΕΡΟΣ IX

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

37. Εμπιστευτικότητα.

38. Πληροφόρηση του κοινού.
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39. Δημόσια ακρόαση.

40. Αρχείο.

ΜΕΡΟΣΧ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ

41. Περιβαλλοντικήπαρακολούθηση.

42. Έκθεση περιβαλλοντικήςπαρακολούθησης.

43. Εξωτερικός ελεγκτής περιβάλλοντος.

ΜΕΡΟΣΧΙ

ΕΠΙΒΟΛΗ

44. Επιθεωρητές.

45. Καθήκοντα και εξουσίες επιθεωρητών.

46. Αδικήματα και ποινές.

47. Τέλη και επιβαρύνσεις.

ΜΕΡΟΣ XII

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

48. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

49. Κανονισμοί.

50. Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις.

51. ΤροποποίησηΠαραρτημάτων.

52. Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ XIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

53. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

54. Κατάργηση Νόμων.

55. Μεταβατικές διατάξεις.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕ! ΑΡΧΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ/Ή ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ 38

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΧΩΝ
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N. 127(l)/2018

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος.

Αριθμός 127(1) του 2018

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ
(ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

τίτλο -

Επίσημη
Εφημερίδα

της Ε.Ε.:
L26,

"Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 για την εκτίμηση των

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο

περιβάλλον", και

28.1.2012,

σ.1.

Επίσημη
Εφημερίδα

τηςΕ.Ε.:
L 124,

"Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας

2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον".

25.4.2014,

0.1.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός

τίτλος.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκτίμησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018.

Ερμηνεία. 2.-{1)Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει



διαφορετική έννοια-

"άδεια ή έγκριση ή εξουσιοδότηση" σημαίνει την απόφαση που 

λαμβάνει οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή το Υπουργικό Συμβούλιο, 

η οποία δίνει το δικαίωμα στον κύριο του έργου να πραγματοποιήσει 

το έργο.
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"αιτητής" σημαίνει το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για 

εξασφάλιση έγκρισης εγγραφής στο Μητρώο-

"Αιτιολογημένη Διαπίστωση" σημαίνει την απόφαση που λαμβάνει η 

Περιβαλλοντική Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24.

"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις 

90του 1972 διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί Πολεοδομίας και 

56του 1982 Χωροταξίας Νόμου ή του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών 

7του 1990 Νόμου.

28 του 1991

91(1) του 1992 

55(Ι)του 1993 

72(Ι)του 1998 

59(Ι)του 1999 

142(1) του 1999 

241(1) του 2002 

29(1) του 2005 

135(1) του 2006 

11(1) του 2007 

46(1) του 2011 

76(Ι)του 2011 

130(1) του 2011 

164(1) του 2011 

33(Ι)του 2012 

110(1) του 2012
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150(1) του 2012 

20(Ι)του 2013 

65(Ι)του 2013 

120(1) του 2014 

39(Ι)του 2015 

134(1) του 2015 

24(Ι)του 2016.

Κεφ. 96.

14 του 1959 

67 του 1963

6 του 1964 

65 του 1964

12 του 1969 

38 του 1969

13 του 1974 

28 του 1974

24 του 1978

25 του 1979 

80 του 1982

15 του 1983 

9 του 1986

115 του 1986 

199 του 1986 

53 του 1987 

87 του 1987 

316 του 1987 

108 του 1988 

243 του 1988 

122 του 1990 

97(Ι)του 1992 

45(Ι)του 1994 

14(1) του 1996
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52(1) του 1996 

37(Ι)του 1997 

72(Ι)του 1997 

71(1) του 1998 

35(Ι)του 1999 

61(1) του 1999 

81(1) του 1999 

57(Ι) του 2000 

66(Ι) του 2000 

73(Ι) του 2000 

126(1) του 2000 

157(1) του 2000 

26(1) του 2002 

33(1) του 2002 

202(1) του 2002 

101(1) του 2006 

21(1) του 2008 

32(1) του 2008 

47(1) του 2011 

77(Ι)του 2011 

131(1) του 2011 

152(1) του 2011 

34(Ι)του 2012 

149(1) του 2012 

66(Ι)του 2013 

40(Ι)του 2015 

19(1) του 2016 

111(1) του 2017 

143(1) του 2017.

"αρχή τοπικής διοίκησης" σημαίνει συμβούλιο δήμου ή κοινοτικό 

συμβούλιο-
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“γεωλογική κληρονομιά" σημαίνει τα φυσικά γεωλογικά ή 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που έχουν αισθητική, τουριστική, 

θεμελιώδη ή επιστημονική και εκπαιδευτική αξία και παρέχουν 

μοναδική εικόνα των γεωλογικών διεργασιών που επηρεάζουν τον 

σχηματισμό ή την εξέλιξη της Γης, η οποία δύναται να περιλαμβάνει 

ένα ή σύνολο γεωτόπων-

"Γνωμοδότηση" σημαίνει η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29-

"δημόσια ακρόαση" σημαίνει ακρόαση η οποία διεξάγεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 39-

"δημόσια διαβούλευση" σημαίνει τη διαβούλευση που διεξάγεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 26 και στοχεύει 

στην καταγραφή των απόψεων του ενδιαφερομένου κοινού για το 

έργο που εξετάζεται ·

"δημόσιο έργο" σημαίνει έργο που εκτελείται από κρατική υπηρεσία-

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και 

δύναται να περιλαμβάνει εκπρόσωπό του·

106(1) του 2002 

160(1) του 2005 

76(1) του 2006 

22(1) του 2007 

11(1) του 2008 

53(1) του 2008 

68(1) του 2009 

78(1) του 2009

"εγκατάσταση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις 

διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης των Νερών Νόμου-



181(1) του 2013.
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153(1) του 2003 

131(1) του 2006 

113(1) του 2012 

67(Ι)του 2015 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (I): 

21.9.2007 

14.2.2014.

“ειδική ζώνη διατήρησης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου-

152(1) του 2003 

256(1) του 2004 

81(1) του 2005 

151(1) του 2006 

15(1) του 2008 

5(1) του 2009 

129(1) του 2012 

52(Ι)του 2014 

104(1) του 2014 

165(1) του 2014 

68(Ι)του 2015 

99(Ι)του 2017 

156(1) του 2017.

"ειδική οικολογική αξιολόγηση" σημαίνει τη διαδικασία δέουσας 

εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον που διεξάγεται δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης 

της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και των διατάξεων του 

εδαφίου (5) του άρθρου 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου-

"ενδιαφερόμενες αρχές" σημαίνει τις αρχές που είναι δυνατό να τις 

αφορά ένα έργο ή να έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον που δυνατό να προκύπτουν από ένα έργο ή να κατέχουν
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Τρίτο

Παράρτημα.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

εξειδικευμένη γνωσιολογία λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητας σε 

θέματα περιβάλλοντος ή λόγω τοπικής ή/ και περιφερειακής 

αρμοδιότητας και περιλαμβάνουν και τις αρχές τοπικής διοίκησης- 

ανάλογα με τη φύση του προτεινόμενου έργου και τις αναμενόμενες 

κύριες σοβαρές επιπτώσεις του στο περιβάλλον, οι αρχές αυτές 

περιλαμβάνουν τις αναφερόμενες στο Τρίτο Παράρτημα, χωρίς το 

περιεχόμενό του να θεωρείται ως εξαντλητικό-

"Επιτροπή" σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 10-

"ενδιαφερόμενο κοινό" σημαίνει κοινό το οποίο επηρεάζεται ή 

ενδέχεται να επηρεαστεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από 

τις διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις επιπτώσεις 

έργων στο περιβάλλον που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου. οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στο ιδρυτικό 

έγγραφο ή καταστατικό των οποίων ορίζεται ως κύριος σκοπός 

ίδρυσης τους η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος 

θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα τα οποία επηρεάζονται-

"έργο" σημαίνει έργο που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία έργων 

του Πρώτου ή του Δεύτερου Παραρτήματος ή που θα καθοριστεί 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 και αφορά την υλοποίηση 

κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών 

κατασκευών ή άλλες επεμβάσεις στο περιβάλλον ή το τοπίο, 

περιλαμβανομένων και επεμβάσεων που αφορούν την εκμετάλλευση 

των ορυκτών πόρων-

“ζώνη ειδικής προστασίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου-

κοινό" σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
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καθώς και οι ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών-

"κοινοποίηση" σημαίνει τη διάχυση πληροφοριών και την ενημέρωση 

δημοσίων αρχών και του κοινού για τη λήψη οποιοσδήποτε 

απόφασης ή την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε ενέργειας σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει ηλεκτρονική 

και έντυπη ενημέρωση-

"κύριος του έργου" σημαίνει πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για 

εξασφάλιση άδειας για την υλοποίηση ιδιωτικού έργου ή την κρατική 

υπηρεσία που έχει την ευθύνη και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για 

την προώθηση εκτέλεση ενός έργου-

"κρατική υπηρεσία" σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε 

υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και περιλαμβάνει τμήμα ή κλάδο υπουργείου-

"Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον" ή "Μελέτη" 

σημαίνει έγγραφο ή σειρά εγγράφων που καταρτίζονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 26-

"Μητρώο" σημαίνει το δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 Μητρώο 

Εγγεγραμμένων Μελετητών Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον.

"οργανισμός δημοσίου δικαίου" σημαίνει οργανισμό που ιδρύθηκε με 

νόμο για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος-

"οικοδομική άδεια" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 

τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου και η 

οποία παρέχει το δικαίωμα στον κύριο του έργου να το υλοποιήσει-

"Περιβαλλοντική Αρχή" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος
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Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος-

"Περιβαλλοντική Έγκριση" σημαίνει την έγκριση που χορηγείται από 

την Περιβαλλοντική Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20-

"περιοχή του Δικτύου Φύση 2000" περιλαμβάνει τόπους κοινοτικής 

σημασίας, ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας-

"Πολεοδομική Άδεια" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

Νόμου-

"Πολεοδομική Αρχή" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

Νόμου-

"Τμήμα" σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-

"τόπος κοινοτικής σημασίας" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου-

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

(α) ο όρος "επιπτώσεις στο περιβάλλον" σημαίνει τις άμεσες, 

τις έμμεσες και τις αθροιστικές αυτών σημαντικές 

επιπτώσεις ενός έργου-
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Κεφ. 31.

48 του 1964 

32 του 1973 

92(Ι) του 1995 

4(1) του 1996 

33(1) του 1997 

120(1) του 2005 

41(1) του 2006 

103(1) του 2012 

200(1) του 2014 

16(1) του 2017.

(i) στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία,

(ii) στη βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα τα προστατευόμενα 

είδη και ενδιαιτήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 

Άγριας Ζωής Νόμου και του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου,

(iii) στο τοπίο,

(iv) στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, την ατμόσφαιρα, 

το έδαφος, τη θάλασσα και το κλίμα,

(v) στα υλικά αγαθά,

(vi) στην πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβανόμενων 

των αρχαιοτήτων, όπως ορίζονται στις διατάξεις του 

περί Αρχαιοτήτων Νόμου,

(vii) στη γεωλογική κληρονομιά,

και τις αλληλοεπιδράσεις που οι παράγοντες οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι (vii) 

ανωτέρω, έχουν μεταξύ τους.

(β) "εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον" σημαίνει τη 

διαδικασία που συνίσταται από-

(i) την ετοιμασία Μελέτης εκ μέρους του κυρίου του
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έργου, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του 

άρθρου 18 ή του άρθρου 19 και η οποία εκπονείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26,

(ii) τη διενέργεια διαβουλεύσεων ή και ενημερώσεων ή 

και γνωστοποιήσεων, ανάλογα με την περίπτωση 

όπως προβλέπεται δυνάμει των διατάξεων των 

άρθρων 8, 27, 38 και 39 και, κατά περίπτωση, του 

άρθρου 21,

(iii) την αξιολόγηση από την Περιβαλλοντική Αρχή των 

πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε Μελέτη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 και κάθε 

συμπληρωματικής πληροφορίας που παρέχεται, 

όπου απαιτείται, από τον κύριο του έργου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (5) 

του άρθρου 28, καθώς και κάθε άλλη σχετική 

πληροφορία που λαμβάνεται μέσω διαβουλεύσεων 

ή ενημερώσεων ή και γνωστοποιήσεων, ανάλογα με 

την περίπτωση, όπως προβλέπεται δυνάμει των 

διατάξεων των άρθρων 8,21,27, 38 και 39,

(iv) τη Γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής που 

εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 

σχετικά με τις σημαντικές επιπτώσεις του έργου στο 

περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 

της κατά την υποπαράγραφο (iii) αξιολόγησης και, 

όπου ενδείκνυται, τη δική της συμπληρωματική 

αξιολόγηση, και

(v) την ενσωμάτωση της Γνωμοδότησης της 

Περιβαλλοντικής Αρχής στις αποφάσεις που 

αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 31.

Σκοπός του 

παρόντος 

Νόμου.

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ουσιαστική συμβολή στη 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, της 

δημόσιας υγείας και της ποιότητας της ζωής, στη διατήρηση της
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ακεραιότητας των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 και των 

συστατικών του και την αποδοτική χρήση των πόρων, μέσω της 

εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα που δυνατό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, προτού αυτά αδειοδοτηθούν ή εγκριθούν για 

υλοποίηση.

Πεδίο

εφαρμογής.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

ΜΕΡΟΣ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (6) και (7), ο 

παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε έργο που εμπίπτει σε κατηγορία 

έργων του Πρώτου ή του Δεύτερου Παραρτήματος, 

περιλαμβανομένων δημοσίων έργων, άσχετα αν για την εκτέλεσή τους 

απαιτείται ή όχι η χορήγηση Πολεοδομικής ή άλλης άδειας ή έγκρισης 

ή εξουσιοδότησης δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου.

(2)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα του Υπουργού 

Άμυνας και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της 

Περιβαλλοντικής Αρχής, μπορεί να αποφασίσει, εξετάζοντας την κάθε 

περίπτωση χωριστά, να εξαιρέσει από την εφαρμογή των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου οποιοδήποτε έργο ή τμήμα έργου, το οποίο 

περιλαμβάνεται στο Πρώτο ή το Δεύτερο Παράρτημα, το οποίο 

προορίζεται να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους σκοπούς άμυνας της 

Δημοκρατίας, εφόσον κρίνει ότι η εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου σε σχέση με το πιο πάνω έργο θα επιφέρει 

αρνητικές επιπτώσεις στο σκοπό για τον οποίο αυτό προορίζεται.

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) εφαρμόζονται υπό την 

προϋπόθεση ότι ο Υπουργός και ο Υπουργός Άμυνας, σε συνεργασία, 

μεριμνούν ώστε να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των σκοπών του 

παρόντος Νόμου.
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(3) Ο Υπουργός, και ο Υπουργός Εσωτερικών, κατόπιν 

συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζουν την εκπλήρωση 

των σκοπών του παρόντος Νόμου, μπορούν να εγκρίνουν την 

εξαίρεση έργου ή τμήματος έργου από την εφαρμογή των διατάξεων 

εν όλω ή εν μέρει του παρόντος Νόμου, με αποκλειστικό σκοπό την 

αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας, για τα 

οποία παρουσιάζεται η ανάγκη να ληφθούν άμεσα ειδικά προσωρινά 

μέτρα και απαιτείται η διεξαγωγή του έργου χωρίς καθυστέρηση, προς 

το σκοπό της προστασίας ανθρώπων, της πρόληψης ζημιών σε 

ιδιοκτησίες ή το περιβάλλον ή για την προστασία της δημόσιας υγείας 

ή της ασφάλειας, όταν πεισθούν ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα 

μπορούσε να υπάρξει δυσμενής επηρεασμός των σκοπών του έργου.

(4) Κατά το σχεδίασμά ή την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή

τμήματος έργου το οποίο εξαιρείται δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (2), ο Διευθυντής ή εκπρόσωπός του, εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Άμυνας και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Φρουράς, εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στο

περιβάλλον και διαμορφώνουν και υλοποιούν κατάλληλα μέτρα ώστε 

να μειωθούν ή εξαλειφθούν οι εν λόγω επιπτώσεις, ιδιαίτερα αν αυτές 

επηρεάζουν-

(α) βιότοπους προστατευόμενης άγριας πανίδας και

χλωρίδας, περιλαμβανομένων τόπων κοινοτικής

σημασίας, ειδικών ζωνών διατήρησης και ζωνών ειδικής 

προστασίας και ειδών που εντάχθηκαν στο Δίκτυο Φύση 

2000 σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και/ή 

του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου -

(β) παράκτιες περιοχές και περιοχές ιδιαίτερης

περιβαλλοντικής αξίας-



864

(γ) προστατευόμενες φυσικές περιοχές- και

(δ) τοπία, χώρους ή κατασκευές ιστορικής, πολιτιστικής, 

αρχιτεκτονικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

(5) Μετά την υλοποίηση ενός έργου για την αντιμετώπιση ενός 

περιστατικού, το οποίο εξαιρέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (3), ο Διευθυντής μπορεί, σε συνεργασία με άλλες κρατικές 

υπηρεσίες ή/ και άλλους φορείς, να προβεί στη διαπίστωση τυχόν 

σοβαρών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα μέτρα που λήφθηκαν 

και να καθορίσει διαχειριστικά μέτρα αντιμετώπισής τους και 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος, στο βαθμό που αυτό απαιτείται 

και είναι εφικτό και συντονίζει την υλοποίησή τους.

(6) (α) Σε περίπτωση έργου που θα εκτελεστεί ή θα λειτουργήσει 

σύμφωνα με τις διατάξεις νόμου ειδικού για το εν λόγω έργο, η 

Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί να εξαιρέσει το έργο από την 

υποχρέωση δημόσιας διαβούλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι 

πείθεται ότι εκπληρούνται οι σκοποί του παρόντος Νόμου.

(β) Ο Διευθυντής ενημερώνει ανά διετία από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος Νόμου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις 

εφαρμογής της εξαίρεσης που αναφέρεται στις διατάξεις της 

παραγράφου (α).

(7) (α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου θα επηρέαζε αρνητικά το σκοπό ενός 

δημοσίου έργου, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που 

λαμβάνεται μετά από πρόταση του Υπουργού, οι διατάξεις του 

παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται για το έργο αυτό υπό την 

προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η εκπλήρωση των σκοπών των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως αναφέρεται στις διατάξεις του



εδαφίου (8):
865

Τέταρτο

Παράρτημα.

(β) Η σχετική απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνον όταν το 

Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η εκτέλεση ή/ και η λειτουργία 

του έργου δεν θα επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

άλλου κράτους.

(γ) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση 

δημοσίου έργου από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), 

δημοσιεύεται με τους λόγους για την εξαίρεση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτάται στο δικτυακό τόπο του 

Τμήματος.

(δ) Η απόφαση για την εξαίρεση δημοσίου έργου η οποία 

λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) κοινοποιείται 

από το Διευθυντή πριν από την έναρξη της κατασκευής του έργου, 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραθέτοντας τους λόγους οι οποίοι 

δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαίρεση και τις πληροφορίες οι οποίες 

τέθηκαν στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου

(8).

(8) Στις περιπτώσεις έργων που εξαιρούνται από την εφαρμογή 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (7), η Περιβαλλοντική Αρχή -

(α) προβαίνει σε εξειδικευμένης μορφής εκτίμηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον στη βάση όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τα 

κριτήρια που αναφέρονται στο Τέταρτο Παράρτημα με 

σκοπό να ικανοποιηθεί ότι το έργο δεν θα έχει σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον-
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(β) καθορίζει μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων- 

και

(γ) ενημερώνει το κοινό αναφορικά με το αποτέλεσμα της πιο 

πάνω εκτίμησης, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος.

(9)(α) Στις περιπτώσεις έργων που εξαιρούνται από την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τις 

διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (7), τηρούνται όλες οι διατάξεις του 

περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής 

Νόμου και του περί της Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών 

και Θηραμάτων Νόμου.

(β) Έργα που εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας 

ειδικής οικολογικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας 

Ζωής Νόμου και τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 7 του περί 

της Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

Νόμου.

Εφαρμογή του

Πρώτου και του

Δεύτερου

Παραρτήματος.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

5.-(1)(α) Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία κατά πόσον 

περιλαμβάνεται στο Πρώτο ή το Δεύτερο Παράρτημα έργο το οποίο 

δυνατό να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

μπορεί να αποφασιστεί από το Διευθυντή ότι το έργο αυτό 

κατατάσσεται στην πλησιέστερη ή την πιο συναφή κατηγορία έργου 

και υπάγεται στο συγκεκριμένο Πρώτο ή Δεύτερο Παράρτημα.

(β) Για το σκοπό αυτό, ο Διευθυντής μπορεί αν το κρίνει 

αναγκαίο, να ζητήσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων αρχών, μη
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Δεύτερο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Πρώτο

Παράρτημα.

κυβερνητικών οργανώσεων και ενδιαφερομένου κοινού.

(2) Στις περιπτώσεις που ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εκδώσει ή 

εκδίδει Διάταγμα Ανάπτυξης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 

του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου με το οποίο χορηγείται, 

χωρίς να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, Πολεοδομική Άδεια σε 

ανάπτυξη ή οποιαδήποτε κατηγορία ανάπτυξης που υπάγεται στις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι αρμόδιες αρχές, κατά τη διαδικασία 

παραχώρησης οικοδομικής άδειας υποχρεούνται να ενεργούν ως 

Πολεοδομική Αρχή όσον αφορά τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 

στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όλες οι διατάξεις του οποίου 

ισχύουν και για τις αναπτύξεις αυτές.

(3) Όλα τα έργα του Δεύτερου Παραρτήματος που προτείνεται να 

γίνουν στις ευαίσθητες περιοχές που αναφέρονται στις διατάξεις του 

εδαφίου (4) του άρθρου 4 υπόκεινται, ανεξάρτητα από το μέγεθος 

τους, στην υποχρέωση υποβολής των πληροφοριών που αναφέρονται 

στις διατάξεις του άρθρου 23 και σε εξέτασή τους και έκδοση 

Αιτιολογημένης Διαπίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

24.

(4) Αλλαγές σε έργο που περιλαμβάνεται στο Δεύτερο Παράρτημα 

οι οποίες, κατά την κρίση του Διευθυντή, θα μπορούσε να έχουν 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως αν πρόκειται 

το έργο να αποκτήσει σημαντικά αυξημένη δυναμικότητα και εμβέλεια 

ή αν θα αλλάξουν σημαντικά παράμετροι όπως η γεωγραφική 

επέκταση, η τεχνολογία του, οι διαχειριστικές πρακτικές ή ο τρόπος 

χρήσης του, το μετατάσσουν σε έργο του Πρώτου Παραρτήματος, 

ιδιαίτερα αν οι συνθήκες του περιβάλλοντος δημιουργούν από μόνες 

τους κίνδυνο να προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις σε αυτό ή αν 

ενδέχεται να υπάρξουν σωρευτικές επιπτώσεις του έργου από κοινού 

με άλλο έργο.
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Εγκρίσεις κατά 

φάσεις.

Πρώτο

Παράρτημα.

Χρονικές

προθεσμίες.

6. -(1) Στις περιπτώσεις των ενοποιημένων αναπτύξεων μεγάλων και 

σύνθετων χρήσεων που αναφέρονται στο σημείο 30 του Πρώτου 

Παραρτήματος, η διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον 

πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από την πολεοδομική έγκριση της 

Γενικής Χωροταξικής Μελέτης, τουλάχιστον όσον αφορά τις 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ανάπτυξης στο 

περιβάλλον.

(2) Στις ως άνω περιπτώσεις, η Περιβαλλοντική Αρχή πρέπει να 

ικανοποιηθεί ότι η Μελέτη που υποβάλλεται, περιέχει ικανοποιητική 

πληροφόρηση και ανάλυση για την κατανόηση των επιπτώσεων της 

ανάπτυξης στο περιβάλλον σε βαθμό που να της επιτρέπουν να 

αξιολογήσει τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολό της και 

να εκδώσει Γνωμοδότηση προτού ληφθεί η έγκριση που αναφέρεται 

στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Τα συστατικά του συνόλου των αναπτύξεων που αναφέρονται 

στις διατάξεις του εδαφίου (1) ή/και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 

παραμένουν για εκτίμηση σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά τη 

διαδικασία αδειοδότησης των επιμέρους έργων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου.

7. -(1) Οι χρονικές προθεσμίες που καθορίζονται σε διάφορες 

διατάξεις του παρόντος Νόμου μπορούν να παρατείνονται από το 

Διευθυντή με τον καθορισμό νέων συγκεκριμένων προθεσμιών, σε 

εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις που εξαρτώνται από 

παράγοντες όπως ο όγκος των εγγράφων ή η πολυπλοκότητα του 

προτεινόμενου έργου ή η μη παραχώρηση των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή η διαπιστωμένη δυσκολία του κυρίου του έργου να 

παράσχει έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

(2) Ο Διευθυντής ενημερώνει εγγράφως τον κύριο του έργου για 

τους λόγους παράτασης της προθεσμίας και την αναμενόμενη
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Διαβουλεύσεις

με

ενδιαφερόμενες

αρχές.

Υποχρέωση

παροχής

στοιχείων.

ημερομηνία ολοκλήρωσης.

8.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή παρέχει στις ενδιαφερόμενες αρχές τη 

δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις πληροφορίες που 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 και για τη 

Μελέτη που υποβάλλεται.

(2) Η κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξασφάλιση των απόψεων 

των ενδιαφερομένων αρχών γίνεται, είτε με την αποστολή των 

σχετικών κειμένων και την υποβολή απόψεων, είτε σε ειδικές 

συναντήσεις που διευθετεί ο Διευθυντής, είτε σε συνεδρίαση της 

Επιτροπής ή ειδικών ομάδων ή σε συνάντησή τους με ειδικό σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 10 ή 14, αναλόγως της περίπτωσης.

9.-(1)(α) Κάθε κρατική υπηρεσία ή οργανισμός δημοσίου δικαίου ή 

αρχή τοπικής διοίκησης που κατέχει πληροφορίες ή μελέτες, ιδιαίτερα 

όταν αυτές ετοιμάζονται στα πλαίσια των νόμων που αναφέρονται στις 

διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34, που θα μπορούσαν εύλογα 

να θεωρηθούν ως σχετικές ή αναγκαίες για σκοπούς ετοιμασίας ή 

αξιολόγησης Μελέτης ή των πληροφοριών που υποβάλλονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, με ειδική μνεία της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 2, οφείλει, εφόσον αυτές 

ζητηθούν, να τις παραχωρήσει στον κύριο του έργου, ο οποίος 

καταβάλλει τα τυχόν προβλεπόμενα τέλη και δικαιώματα.

(β) Σε περίπτωση που οι πιο πάνω αρχές κρίνουν ότι 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37, αυτές ενεργούν σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

(2) Η Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί να ενημερώνει εγγράφως 

οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου ή αρχή 

τοπικής διοίκησης αναφορικά με τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα
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Ίδρυση

Επιτροπής.

οποιωνδήποτε μελετών ή πληροφοριών που τυχόν βρίσκονται στην 

κατοχή τους για σκοπούς ετοιμασίας ή αξιολόγησης Μελέτης ή των 

πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 23.

ΜΕΡΟΣ III

ΣΩΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

10.-(1)(α) Ιδρύεται επιτροπή με την ονομασία "Επιτροπή Εκτίμησης 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον", (στο εξής "Επιτροπή"), αποτελούμενη 

από τους ακόλουθους-

(i) Το Διευθυντή ή εκπρόσωπο του, ο οποίος ενεργεί ως 

πρόεδρος της Επιτροπής-

(ii) το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και 

Οικήσεως ή εκπρόσωπο του·

(iii) το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ή 

εκπρόσωπο του·

(iv) το Διευθυντή του Τμήματος Δασών ή εκπρόσωπο του-

(v) το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή 

εκπρόσωπο του-

(vi) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ή 

εκπρόσωπο του-

(vii) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου ή εκπρόσωπο του-

(viii) τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών 

Οργανώσεων Κύπρου ή εκπρόσωπο του - και

(ix) έναν εκπρόσωπο από μη κυβερνητική οργάνωση η 

οποία δεν εκπροσωπείται από την Ομοσπονδία 

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου-

(β) Τα Τμήματα ή η Υπηρεσία που αναφέρονται στις διατάξεις
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Αρμοδιότητες της 

Επιτροπής.

της παραγράφου (α) (i) έως (vi) απαγορεύεται να ενεργούν ως μέλη 

της Επιτροπής όταν αυτή εξετάζει έργα για τα οποία είναι ο κύριος 

του έργου και παραπέμπεται Μελέτη για εξέταση στην 

Περιβαλλοντι κή Αρχή.

(2) Ανάλογα με το είδος του έργου, τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος που μπορεί να επηρεαστεί και τις αναμενόμενες 

επιπτώσεις του έργου, ο Διευθυντής μπορεί να προσκαλέσει ως 

ειδικούς, εκπροσώπους από υπηρεσίες με εξειδικευμένες γνώσεις, 

καθώς και από εξειδικευμένο μη κρατικό ή άλλο φορέα ή οργάνωση 

με ειδικές γνώσεις για το έργο και τη φύση των επιπτώσεων του.

(3) Όλα τα μέλη που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) 

και (2) πρέπει να είναι καταρτισμένα από τεχνική και επιστημονική 

άποψη για τα θέματα που εξετάζονται και τα έργα που αξιολογούνται, 

περιλαμβανομένων των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ανάλογα με το 

έργο και τη φύση των επιπτώσεών του, κάθε αρχή και φορέας που 

αναφέρεται πιο πάνω υποχρεούται να εκπροσωπείται από κατάλληλα 

καταρτισμένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους και μπορεί να αποστέλλει 

διαφορετικό εκπρόσωπο ή εκπροσώπους για κάθε θέμα που 

εξετάζεται.

(4) (α) Ο Διευθυντής τηρεί κατάλογο με τα προσόντα και τις 

εμπειρίες των μελών της Επιτροπής ο οποίος είναι ελεύθερα 

προσβάσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

(β) Ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι που αποστέλλει κάθε 

αρχή και φορέας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) πρέπει να 

είναι καταχωρισμένος στον εν λόγο κατάλογο.

11.-(1) Η Επιτροπή εξετάζει τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή/ και 

λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρουν στο περιβάλλον και τα 

μέτρα μείωσης ή αντιμετώπισής τους.
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Συνεδριάσεις της 

Επιτροπής και 

διαδικασία.

(2) Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μέσω του Προέδρου της, να 

προσκαλέσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση εκπρόσωπο κρατικής 

υπηρεσίας ή οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή 

επιστημονικού φορέα ή μη κυβερνητικής οργάνωσης, ή οργανωμένων 

συνόλων πολιτών, του ενδιαφερομένου κοινού καθώς και 

οποιοδήποτε πρόσωπο, αν κρίνει ότι οι απόψεις ή οι εξειδικευμένες 

γνώσεις του σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή 

αναγκαίες για το έργο της.

(3) Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την οποία εξετάζεται 

και αξιολογείται έργο-

(α) καλείται να παραστεί και εκφράσει τις απόψεις της για τις 

πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον, η αρχή τοπικής 

διοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας αυτό 

προτείνεται να εκτελεστεί καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

αρχή τοπικής διοίκησης η οποία ενδέχεται να 

επηρεαστεί από το έργο- και

(β) αν πρόκειται για δημόσιο έργο ή έργο που θα εκτελεστεί 

από οργανισμό δημοσίου δικαίου ή αρχή τοπικής 

διοίκησης, καλείται, για σκοπούς παρουσίασης του 

έργου και παροχή διευκρινίσεων, εκπρόσωπος της 

κρατικής υπηρεσίας ή του οργανισμού ή της αρχής που 

θα το εκτελέσει.

12.-(1) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά ώστε 

αυτή να κοινοποιείται με έντυπη ή ηλεκτρονική πρόσκληση σε κάθε 

μέλος της Επιτροπής τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
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Γραμματέας της 

Επιτροπής.

Ομάδα ειδικών/ 

αξιολογητές.

(2) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται στη 

συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του και τέσσερα (4) 

τουλάχιστον μέλη.

(3) (α) Επειδή ο σκοπός της Επιτροπής είναι να συμβουλεύσει 

την Περιβαλλοντική Αρχή με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις των 

μελών της, στην περίπτωση που δεν μπορεί να παραστεί στη 

συνεδρίαση μέλος της, μπορεί να εκφράσει με έντυπο ή με 

ηλεκτρονικό τρόπο τις απόψεις του.

(β) Απόψεις που υποβάλλονται με έντυπο ή ηλεκτρονικό 

τρόπο καταχωρούνται στα πρακτικά της συνεδρίασης και 

κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.

13. Ο Διευθυντής ορίζει υπάλληλο του Τμήματος ως γραμματέα της 

Επιτροπής, ο οποίος τηρεί συνοπτικά πρακτικά.

14. -(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 10, ο Διευθυντής 

μπορεί, ανεξάρτητα ή μετά από εισήγηση της Επιτροπής, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις ή για σκοπούς διενέργειας ειδικής 

οικολογικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, να 

αναθέσει σε ομάδα ειδικών ή σε ένα ειδικό, την αξιολόγηση ενός ή 

περισσότερων εξειδικευμένων τμημάτων μιας Μελέτης.

(2) Οι ειδικοί ή ο ειδικός προβαίνουν σε αξιολόγηση της Μελέτης 

ή των τμημάτων αυτής που τους ανατέθηκαν και υποβάλλουν 

εισήγηση στην Περιβαλλοντική Αρχή.

(3) Ο Διευθυντής ενημερώνει με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο όλα 

τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με οποιαδήποτε απόφασή του να 

αναθέσει την αξιολόγηση εξειδικευμένου τμήματος της Μελέτης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).
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Σύγκρουση

συμφέροντος.

Τελική εξουσία

Περιβαλλοντικής

Αρχής.

Πρόσθετες

προϋποθέσεις

για χορήγηση

Πολεοδομικής

Άδειας ή για

έγκριση

εκτέλεσης

15. -(1) Δεν μετέχουν ως μέλη στην Επιτροπή πρόσωπα που έχουν 

προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον είτε από το έργο υπό εξέταση είτε 

από τον κύριο του έργου.

(2)(α) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου

(1) προβαίνουν σε δήλωση των προσωπικών και οικονομικών τους 

συμφερόντων και σε δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης 

εκτέλεσης καθηκόντων, με την ανάληψη των καθηκόντων τους στην 

Επιτροπή.

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (α), 

πρόσωπο που έχει προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον, σε 

σχέση με το θέμα που εξετάζει η Επιτροπή, οφείλει να το δηλώσει στο 

Γραμματέα της Επιτροπής κατά την έναρξη της συνεδρίασης ή 

αμέσως μόλις διαφανεί από την τροπή της συζήτησης η ύπαρξη του 

συμφέροντος του προσώπου.

16. Η Περιβαλλοντική Αρχή διατηρεί ακέραιη την υποχρέωση και 

το δικαίωμα αποδοχής ή μη οποιοσδήποτε εισήγησης για λήψη 

απόφασης που υποβάλλεται από την Επιτροπή, ομάδα ειδικών ή 

ειδικό καθώς και την δυνατότητα έγκρισης ή απόρριψης Μελέτης ή 

συμπληρώσεων στις Μελέτες των έργων που εξετάζονται.

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

17. -(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διοικητικής 

πρακτικής, σε περίπτωση κατά την οποία -
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875

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Έργα που 

υπόκεινται σε

(α) η Πολεοδομική Αρχή εξετάζει αίτηση για χορήγηση 

Πολεοδομικής Άδειας- ή

(β) το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη κρατική 

υπηρεσία εξετάζει θέμα παροχής έγκρισης ή/ και 

εξουσιοδότησης για εκτέλεση έργου,

και η άδεια ή η έγκριση ή εξουσιοδότηση αφορά έργο που εμπίπτει σε 

οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Πρώτου ή του Δεύτερου 

Παραρτήματος, οι εν λόγω αρχές οφείλουν να λαμβάνουν δεόντως 

υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα για τη λήψη απόφασης για χορήγηση 

της άδειας ή την παροχή της έγκρισης ή εξουσιοδότησης, ανάλογα με 

την περίπτωση-

(i) την Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής 

Αρχής που ετοιμάζεται δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 24,

(ii) τη Γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής που 

ετοιμάζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29,

(iii) οποιεσδήποτε παραστάσεις υποβάλλονται από άλλο 

κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, και

(iv) οποιεσδήποτε παραστάσεις υποβάλλονται από 

πρόσωπα ή αρχές που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο 

έχουν δικαίωμα υποβολής τέτοιων παραστάσεων.

(2) Μετά τη λήψη της απόφασής τους, οι αρχές αυτές ενεργούν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31.

18.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου, όταν υποβάλλεται αίτηση στην Πολεοδομική
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Πολεοδομική

Άδεια.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Δημόσια έργα.

Αρχή για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας η οποία αφορά εκτέλεση 

έργου που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του 

Πρώτου ή του Δεύτερου Παραρτήματος, ο κύριος του έργου 

υποβάλλει ως αναπόσπαστο μέρος της αίτησής του-

(α) Μελέτη, αν το έργο εμπίπτει σε κατηγορία έργων του 

Πρώτου Παραρτήματος- ή

(β) τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του 

άρθρου 23, αν το έργο εμπίπτει σε κατηγορία έργων του 

Δεύτερου Παραρτήματος.

(2) Κατά την υποβολή της αίτησης, ο κύριος του έργου οφείλει να 

καταθέσει τόσα αντίγραφα της Μελέτης ή των πληροφοριών που 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 όσα ζητήσει η 

Περιβαλλοντική Αρχή.

(3) Μετά την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (1), η Πολεοδομική Αρχή αποστέλλει στο Διευθυντή 

αντίγραφα της Μελέτης ή των πληροφοριών που προβλέπονται στις 

διατάξεις του άρθρου 23, μαζί με την αίτηση και οποιεσδήποτε 

πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία έχει στη διάθεσή της που κατά τη 

γνώμη της είναι χρήσιμα ή αναγκαία για σκοπούς αξιολόγησης των 

επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον η εκτέλεση ή/ 

και η λειτουργία του έργου για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

19. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή 

διοικητικής πρακτικής, πριν χορηγηθεί έγκριση ή εξουσιοδότηση από 

το Υπουργικό Συμβούλιο ή από οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία
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Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Έργα μη 

υποκείμενα σε 

Πολεοδομική 

Άδεια-

Περιβαλλοντική

Έγκριση.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Πρώτο

Παράρτημα.

για την εκτέλεση δημοσίου έργου το οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε 

από τις κατηγορίες έργων του Πρώτου ή του Δεύτερου 

Παραρτήματος, ετοιμάζεται και υποβάλλεται στην Περιβαλλοντική 

Αρχή, αναφορικά με το εν λόγω έργο -

(α) Μελέτη, αν το έργο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις 

κατηγορίες έργων του Πρώτου Παραρτήματος- ή

(β) οι πληροφορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του 

άρθρου 23, αν το έργο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις 

κατηγορίες έργων του Δεύτερου Παραρτήματος.

20.-(1) Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να εκτελέσει έργο το οποίο 

εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Πρώτου ή του Δεύτερου 

Παραρτήματος, αλλά η εκτέλεσή του δεν αποτελεί ανάπτυξη 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

Νόμου, οφείλει, πριν αρχίσει οποιεσδήποτε εργασίες εκτέλεσης του 

έργου, να εξασφαλίσει Περιβαλλοντική Έγκριση από την 

Περιβαλλοντική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου.

(2)(α) Για την εξασφάλιση της Περιβαλλοντικής Έγκρισης, 

υποβάλλεται στο Διευθυντή σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται 

από-

(i) Μελέτη, αν το έργο εμπίπτει σε κατηγορία έργων του 

Πρώτου Παραρτήματος- ή
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Δεύτερο

Παράρτημα.

(ii) τις πληροφορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του 

άρθρου 23, αν το έργο εμπίπτει σε κατηγορία έργων 

του Δεύτερου Παραρτήματος.

(β) Κατά την υποβολή της αίτησης, ο κύριος του έργου οφείλει 

να καταθέσει τόσα αντίγραφα της Μελέτης ή των πληροφοριών που 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, όσα ζητήσει 

η Περιβαλλοντική Αρχή.

(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί, ως αποτέλεσμα της εξέτασης 

της πιο πάνω αίτησης και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) 

του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και 

της Άγριας Ζωής Νόμου -

(α) να αρνηθεί τη χορήγηση Περιβαλλοντικής Έγκρισης, 

λόγω του ότι η εκτέλεση ή/ και η λειτουργία του έργου θα 

επιφέρουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον οι οποίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να 

μειωθούν με τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων- ή

(β) να χορηγήσει την Περιβαλλοντική Έγκριση χωρίς την 

επιβολή οποιωνδήποτε όρων- ή

(γ) να χορηγήσει την Περιβαλλοντική Έγκριση, αλλά να 

επιβάλει συγκεκριμένους όρους αναφορικά με την 

εκτέλεση του έργου, οι οποίοι να αποσκοπούν στην 

εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων που η εκτέλεση ή/ 

και η λειτουργία του έργου δυνατό να επιφέρουν στο 

περιβάλλον.

(4) Η απόφαση της Περιβαλλοντικής Αρχής και, όπου ισχύει, η 

Περιβαλλοντική Έγκριση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.



879

Διασυνοριακές

επιπτώσεις.

21.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία περιέρχεται σε γνώση του 

Διευθυντή ότι η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου στη Δημοκρατία 

δυνατό να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου 

κράτους που αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, σε 

περίπτωση που το άλλο κράτος του οποίου το περιβάλλον δυνατό να 

υποστεί σημαντικές επιπτώσεις από την εκτέλεση τέτοιου έργου ζητεί 

να πληροφορηθεί για το έργο αυτό, ο Διευθυντής αποστέλλει στο 

κράτος αυτό, το συντομότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει όχι 

αργότερα από την ημερομηνία ενημέρωσης του κοινού στη 

Δημοκρατία σχετικά με την εκτέλεση του έργου, τις ακόλουθες 

πληροφορίες -

(α) περιγραφή του έργου, μαζί με οποιεσδήποτε διαθέσιμες 

πληροφορίες αναφορικά με τις σημαντικές επιπτώσεις 

που το έργο δυνατό να επιφέρει στο περιβάλλον του εν 

λόγω κράτους- και

(β) πλήρη στοιχεία αναφορικά με τη φύση της απόφασης 

που δυνατό να ληφθεί,

και παρέχει στο κράτος αυτό εύλογη προθεσμία για να 

γνωστοποιήσει στο Διευθυντή κατά πόσο θα συμμετάσχει στη 

διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως αυτή 

καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.

(2) Αν το κράτος στο οποίο αποστάληκαν πληροφορίες σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εδαφίου (1), γνωστοποιήσει την επιθυμία του να 

συμμετάσχει στη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον από την εκτέλεση του έργου, ο Διευθυντής αποστέλλει σε 

αυτό, το συντομότερο δυνατό, τα ακόλουθα, εφόσον δεν στάλθηκαν 

ήδη τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) -
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(α) την αίτηση σε σχέση με την οποία εξετάζονται οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον-

(β) δήλωση ότι το έργο υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, ανάλογα με την 

περίπτωση, ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος 

άρθρου-

(γ) την ημερομηνία υποβολής της Μελέτης και το όνομα του 

προσώπου ή της κρατικής υπηρεσίας που την υπέβαλε-

(δ) αντίγραφο της Μελέτης η οποία υποβλήθηκε αναφορικά 

με το έργο-

(ε) κάθε πληροφορία που συλλέγεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 25 και 28 και τις κύριες εκθέσεις 

και συμβουλές που παρέχονται στην Περιβαλλοντική 

Αρχή κατά του χρόνο που το ενδιαφερόμενο κοινό 

ενημερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27·

(στ) δήλωση αναφορικά με τη φύση των πιθανών αποφάσεων 

ή το σχέδιο απόφασης, στην περίπτωση που αυτό είναι 

διαθέσιμο-

(ζ) πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία προβλέπεται στις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων των 

προθεσμιών και του τρόπου παροχής όλων των 

διαθέσιμων πληροφοριών- και

(η) πληροφορίες αναφορικά με τη δημοσίευση 

γνωστοποίησης για την ετοιμασία Μελέτης και την 

υποβολή παραστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του
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άρθρου 27.

(3) Όταν ο Διευθυντής ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 

εδαφίων (1) και (2) μεριμνά, επίσης, ώστε-

(α) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αποστέλλει να 

διατεθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στις αρχές 

του άλλου κράτους οι οποίες είναι αρμόδιες σε θέματα 

περιβάλλοντος, στο κοινό του άλλου κράτους η περιοχή 

του οποίου είναι δυνατό να υποστεί σημαντικές 

επιπτώσεις από την εκτέλεση του έργου και στο κοινό 

μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος, και της Επίσημης 

Εφημερίδας της Δημοκρατίας- και

(β) οι αρχές και το κοινό του άλλου κράτους να έχουν τη 

δυνατότητα, προτού χορηγηθεί η Πολεοδομική ή άλλη 

άδεια ή έγκριση ή εξουσιοδότηση για την εκτέλεση του 

έργου, να υποβάλουν μέσα σε εύλογο χρόνο τη γνώμη 

τους αναφορικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που 

τους έχουν παρασχεθεί.

(4) Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο 

Διευθυντής έχει δικαιοδοσία και εξουσία να διασφαλίσει την 

αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και 

την εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον και να 

συνεργαστεί με την αντίστοιχη αρχή του άλλου κράτους, στα πλαίσια 

κατάλληλης κοινής ομάδας η οποία δυνατό να συμφωνηθεί να 

συσταθεί, για την από κοινού αξιολόγηση και να συμφωνήσει για τον 

τρόπο με τον οποίο η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

πρόκειται να διεξαχθεί.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, οι λεπτομερείς 

ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3)
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του παρόντος άρθρου, καθώς και οι χρονικές περίοδοι που 

αναφέρονται σε αυτά, οι οποίες θα θεωρηθούν ως εύλογες, 

καθορίζονται από κοινού με το άλλο κράτος και διαμορφώνονται κατά 

τρόπο ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό στο άλλο κράτος να είναι σε 

θέση να συμμετάσχει αποτελεσματικά στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων για το έργο.

(6) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου, οι χρονικές προθεσμίες που προβλέπονται 

στον παρόντα Νόμο προσαρμόζονται ανάλογα, έτσι ώστε να 

συνάδουν με τις διαβουλεύσεις και τις χρονικές προθεσμίες που θα 

συμφωνηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5).

(7) Σε περίπτωση κατά την οποία υπήρξαν διαβουλεύσεις με 

άλλο κράτος όπως πιο πάνω αναφέρεται και στη συνέχεια λήφθηκε 

απόφαση από την Πολεοδομική ή άλλη κρατική αρχή ή το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, για εκτέλεση ή μη εκτέλεση 

του έργου στο οποίο αφορούσαν οι διαβουλεύσεις, ο Διευθυντής 

πληροφορεί το άλλο κράτος για το περιεχόμενο της εν λόγω 

απόφασης και του διαβιβάζει-

(α) ολόκληρο το περιεχόμενο της απόφασης και τους όρους που 

τυχόν τη συνοδεύουν-

(β) τους κυριότερους λόγους και παράγοντες στους οποίους 

βασίστηκε η απόφαση- και

(γ) περιγραφή, όπου κρίνεται αναγκαίο, των κυριότερων μέτρων 

που θα ληφθούν για μείωση ή εξάλειψη των σημαντικών 

επιπτώσεων που ενδεχομένως θα επιφέρει το έργο.

(8) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το θίγόμενο μέρος και 

γνωστοποιήσει στο κράτος μέλος προέλευσης επιθυμία συμμετοχής
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σε διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από εκτέλεση 

έργου στο άλλο κράτος μέλος -

(α) ο Διευθυντής οφείλει να κοινοποιήσει στο κοινό τις 

σχετικές με το έργο πληροφορίες αναφορικά με τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται και τις διαβουλεύσεις που 

γίνονται, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που 

αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) 

του εδαφίου (1) καθώς και όποιες πληροφορίες 

ενδεχομένως απεστάλησαν από το κράτος μέλος 

προέλευσης προς το Διευθυντή μέσω της ιστοσελίδας, 

της επίσημης εφημερίδας του κράτους μέλους και να 

διεξάγει μια τουλάχιστο δημόσια ακρόαση, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 39, όπου θα προσκληθούν τα 

οργανωμένα σύνολα και/ ή εκπρόσωποι του 

ενδιαφερομένου κοινού.

(β) Οι απόψεις του κοινού, οι οποίες θα πρέπει αν 

παραληφθούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος μέσα σε 

εύλογο χρόνο και σύμφωνα με τις χρονικές περιόδους 

που θα έχουν καθοριστεί σε συνεννόηση με το κράτος 

μέλος προέλευσης, λαμβάνονται υπόψη.

(γ) Η τελική απόφαση για εκτέλεση ή μη εκτέλεση του έργου, 

το περιεχόμενο της και όποιοι λόγοι και παράγοντες 

στους οποίους βασίστηκε η απόφαση, που διαβιβάζονται 

από το κράτος μέλος προέλευσης, αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

δημοσιοποιούνται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
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Αίτηση για 

οδηγίες για την 

υποχρέωση 

ετοιμασίας 

Μελέτης για έργα 

του Πρώτου 

Παραρτήματος ή 

για την παροχή 

πληροφοριών 

για έργα του 

Δεύτερου 

Παραρτήματος. 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

Δεύτερο 

Παράρτημα.

22.-(1) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

κάθε πρόσωπο που προτίθεται να εκτελέσει έργο για το οποίο 

απαιτείται η εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας ή το οποίο δυνατό να 

εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 20 καθώς και οποιαδήποτε κρατική 

υπηρεσία αναφορικά με δημόσιο έργο που η εν λόγω υπηρεσία 

προτίθεται να εκτελέσει, και το οποίο εκ πρώτης όψεως εμπίπτει σε 

κατηγορία έργων του Πρώτου ή του Δεύτερου Παραρτήματος μπορεί, 

με αίτηση στο Διευθυντή, να ζητήσει κατά πόσον έχει την υποχρέωση 

ετοιμασίας Μελέτης ή παροχής των πληροφοριών που υποβάλλονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.

(2) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (1) συνοδεύεται από -

(α) χωρομετρικό σχέδιο στο οποίο υποδεικνύεται η ακίνητη 

ιδιοκτησία στην οποία θα εκτελεστεί το έργο-

(β) συνοπτική περιγραφή της φύσης, του τόπου, της 

έκτασης και του όγκου του έργου, καθώς και του 

σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το έργο- και

(γ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ο κύριος του 

έργου κρίνει χρήσιμες ή αναγκαίες.

(3) Μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στις διατάξεις 

του εδαφίου (1), ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον
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Τέταρτο

Παράρτημα.

Πληροφορίες

που

υποβάλλονται

για έργα του

Δεύτερου

Παραρτήματος.

Δεύτερο

Παράρτημα.

κύριο του έργου οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με 

το έργο ή τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και η αίτηση δεν 

εξετάζεται περαιτέρω μέχρις ότου παραχωρηθούν οι εν λόγω 

πληροφορίες.

(4) Η Περιβαλλοντική Αρχή εξετάζει την αίτηση σύμφωνα με τα 

κριτήρια που αναφέρονται στο Τέταρτο Παράρτημα, λαμβάνοντας 

υπόψη τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υπέβαλε ο κύριος του 

έργου, οποιεσδήποτε σχετικές απόψεις υποβλήθηκαν από 

εξειδικευμένες υπηρεσίες ή/και φορείς από τους οποίους ζητήθηκαν 

απόψεις και τις τυχόν δικές της έρευνες. Με την ολοκλήρωση της 

εξέτασης, η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει αν για το προτεινόμενο 

έργο απαιτείται ετοιμασία Μελέτης ή η παροχή των πληροφοριών που 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.

(5) Το κείμενο των αιτιολογημένων οδηγιών της Περιβαλλοντικής 

Αρχής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

23.-(1) Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον κύριο του έργου 

για την εξέταση έργων του Δεύτερου Παραρτήματος περιλαμβάνουν, 

κατά τρόπο συνοπτικό, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά του έργου, τη μορφή, έκταση και διάρκεια των 

επιπτώσεων που δυνατό να επιφέρει στο περιβάλλον η εκτέλεση ή/ 

και η λειτουργία του έργου και τα μέτρα που προβλέπονται ώστε αυτές 

να προληφθούν ή μετριαστούν -

(α) περιγραφή του έργου στην οποία περιλαμβάνονται 

ειδικότερα,

(i) περιγραφή των φυσικών και άλλων 

χαρακτηριστικών του όλου έργου και, εφόσον 

χρειάζεται, των εργασιών κατεδάφισής του,
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Τέταρτο

Παράρτημα.

(ii) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην περιβαλλοντική ευαισθησία των 

γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να 

επηρεαστούν, και

(iii) ψηφιακό αρχείο των γεωγραφικών δεδομένων της 

έκτασης του έργου-

(β) περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται 

να επηρεαστούν σοβαρά από το έργο-

(γ) περιγραφή, στο μέτρο του δυνατού, των πιθανών 

σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να 

προκαλέσει στο περιβάλλον από -

(i) τα αναμενόμενα κατάλοιπα και εκπομπές και 

την παραγωγή αποβλήτων, κατά περίπτωση,

(ii) τη χρήση φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του 

εδάφους, της γης, των νερών και της 

βιοποικιλότητας- και

(δ) αναφορά και περιγραφή τυχόν χαρακτηριστικών του 

έργου ή/ και μέτρων που προβλέπονται για να 

αποτραπούν, προληφθούν ή μετριαστούν επιπτώσεις 

που σε άλλη περίπτωση θα ήταν σημαντικές και 

δυσμενείς για το περιβάλλον.

(2) Κατά τη συγκέντρωση από τον κύριο του έργου των 

πληροφοριών με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), λαμβάνονται 

υπόψη, κατά περίπτωση, τα κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος 

καθώς και τα διαθέσιμα αποτελέσματα άλλων σχετικών μελετών, 

εκτιμήσεων και διαπιστώσεων για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, που 

τυχόν διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες διαδικασίες και ειδικότερα 

στα πλαίσια των νόμων που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου

(2) του άρθρου 34.
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Αιτιολογημένη 

Διαπίστωση για 

τα έργα του 

Δεύτερου 

Παραρτήματος.

Τέταρτο

Παράρτημα.

24.-(1) Όταν ο Διευθυντής παραλάβει τις πληροφορίες που 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, εξετάζει κατά 

πόσον αυτές είναι εκ πρώτης όψεως επαρκείς και ακριβείς και μπορεί, 

προς τούτο, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει τις απόψεις των 

ενδιαφερομένων αρχών καθώς και άλλων υπηρεσιών ή/ και φορέων 

με εξειδικευμένες γνώσεις για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές του 

επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(2) Αν διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, 

μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις -

(α) από το πρόσωπο που υπέβαλε τις πληροφορίες, αν αυτές 

αφορούν έργο που υπόκειται σε Πολεοδομική Άδεια, με 

κοινοποίηση του αιτήματος προς την Πολεοδομική Αρχή - ή

(β) από την κρατική υπηρεσία που υπέβαλε τις πληροφορίες, 

αν αυτές αφορούν δημόσιο έργο,

και το πρόσωπο αυτό ή η κρατική υπηρεσία, αναλόγως της 

περιπτώσεως, οφείλει να παραχωρήσει τις εν λόγω πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις.

(3) Όταν η Περιβαλλοντική Αρχή ικανοποιηθεί ότι όλες οι 

αναγκαίες πληροφορίες βρίσκονται ενώπιον της, προχωρεί σε 

αξιολόγησή τους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται 

στο Τέταρτο Παράρτημα, συνεκτιμώντας και τα τυχόν αποτελέσματα 

εξειδικευμένων ελέγχων ή εκτιμήσεων επιπτώσεων στο περιβάλλον 

που διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλους σχετικούς νόμους, ειδικότερα 

τους νόμους που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του 

άρθρου 34.

(4) Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει μέσα σε τριάντα (30)
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ημέρες από την εκ μέρους του κυρίου του έργου υποβολή όλων των 

απαιτουμένων πληροφοριών, περιλαμβανομένων των 

συμπληρωματικών πληροφοριών που τυχόν θα ζητηθούν δυνάμει των 

διατάξεων του εδαφίου (2), και ετοιμάζει Αιτιολογημένη Διαπίστωση 

στη βάση της πιο πάνω αξιολόγησης, με την οποία μπορεί -

Τέταρτο

Παράρτημα.

(α) να απαιτήσει την υποβολή Μελέτης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26, παραθέτοντας τους βασικούς 

λόγους για τους οποίους αυτή απαιτείται, με αναφορά στα 

σχετικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στο Τέταρτο 

Παράρτημα- ή

(β) αν πρόκειται για έργο για το οποίο απαιτείται η χορήγηση 

Πολεοδομικής Άδειας, να υποβάλει προς την αρμόδια 

Πολεοδομική Αρχή συγκεκριμένους όρους για να 

περιληφθούν στη σχετική Πολεοδομική Άδεια, που θα 

αποτρέπουν, προλαμβάνουν ή μετριάζουν επιπτώσεις- ή

(γ) αν πρόκειται για δημόσιο έργο, να ζητήσει από την 

κρατική υπηρεσία που θα εκτελέσει το έργο να εφαρμόσει 

συγκεκριμένα μέτρα για να αποτραπούν, προληφθούν ή 

μετριαστούν επιπτώσεις- ή

(δ) στις περιπτώσεις έργων, για τα οποία υφίσταται 

υποχρέωση διενέργειας ειδικής οικολογικής αξιολόγησης 

και τα οποία δύναται να επηρεάσουν σημαντικά την 

περιοχή του Δικτύου Φύση 2000, να απαιτήσει την 

ετοιμασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 33- ή

(ε) στις περιπτώσεις των έργων που αναφέρονται στις 

διατάξεις της παραγράφου (δ), των οποίων οι επιπτώσεις 

δύναται να επηρεάσουν την ακεραιότητα της περιοχής
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Τέταρτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

του Δικτύου Φύση 2000 και τις παραμέτρους που 

εξετάζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του 

άρθρου 33 ώστε να είναι μη αποδεκτές, να απορρίψει το 

έργο.

(5) Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν απαιτείται Μελέτη 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4), 

η Περιβαλλοντική Αρχή παραθέτει στην Αιτιολογημένη Διαπίστωσή της 

τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν απαιτείται Μελέτη, με 

αναφορά στα σχετικά κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος και, 

προτείνει τα χαρακτηριστικά του έργου και/ή τα μέτρα που 

προβλέπονται για να αποτραπούν ή να προληφθούν επιπτώσεις που 

σε άλλη περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς στο 

περιβάλλον.

(6) Μετά τη ετοιμασία της Αιτιολογημένης Διαπίστωσής της, η 

Περιβαλλοντική Αρχή τη διαβιβάζει στην Πολεοδομική Αρχή (αν το 

έργο υπόκειται σε Πολεοδομική Άδεια) ή την κρατική υπηρεσία που θα 

εκτελέσει το έργο, εάν πρόκειται για δημόσιο έργο, ή ενεργεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 20, εάν το έργο υπόκειται 

σε Περιβαλλοντική Έγκριση, και αναρτά την Αιτιολογημένη 

Διαπίστωσή της στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

(7) (α) Ο Διευθυντής, μετά από διαβουλεύσεις με τις 

ενδιαφερόμενες αρχές και φορείς, μπορεί να ετοιμάσει Γενικές Οδηγίες 

στις οποίες θα περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί όροι με τους οποίους 

θα πρέπει να συμμορφώνονται, ως ελάχιστη προϋπόθεση, 

συγκεκριμένες κατηγορίες αναπτύξεων του Δεύτερου Παραρτήματος.

(β) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δύναται να αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος, να εκδίδει τις Οδηγίες που αναφέρονται στις διατάξεις
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Οδηγίες για το

εύρος και το

περιεχόμενο

Μελέτης.

Πέμπτο

Παράρτημα.

της παραγράφου (α).

25.-(1) Κάθε πρόσωπο ή κρατική υπηρεσία που προτίθεται να 

υποβάλει Μελέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 και του 

Πέμπτου Παραρτήματος, για να υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 18, 19 ή 20, μπορεί να ζητήσει γραπτώς, οδηγίες του 

Διευθυντή αναφορικά με τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει 

η Μελέτη.

(2) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (1) συνοδεύεται από-

(α) χωρομετρικό σχέδιο, στο οποίο υποδεικνύεται η ακίνητη 

ιδιοκτησία στην οποία θα εκτελεστεί το έργο-

(β) συνοπτική περιγραφή της φύσης, του τύπου, της έκτασης 

και του όγκου του έργου, καθώς και του σκοπού για τον 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί το έργο-

(γ) τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στο περιβάλλον- και

(δ) οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες τις οποίες ο 

αϊτών κρίνει χρήσιμες ή αναγκαίες.

(3) Μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στις διατάξεις 

του εδαφίου (1), ο Διευθυντής διαβουλεύεται με τον κύριο του έργου 

και μπορεί να ζητήσει από τον κύριο του έργου οποιεσδήποτε 

πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το έργο ή αναφορικά με 

οποιεσδήποτε επιπτώσεις που η εκτέλεση ή/ και η λειτουργία του 

δυνατό να επιφέρει στο περιβάλλον και η αίτηση εξετάζεται μόνο αν οι 

εν λόγω πληροφορίες παραχωρηθούν ως έχουν ζητηθεί.

(4) Η Περιβαλλοντική Αρχή εξετάζει την αίτηση και παρέχει τις
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Πέμπτο

Παράρτημα.

Πέμπτο

Παράρτημα.

Περιεχόμενο

Μελέτης.

σχετικές οδηγίες για το εύρος και τη λεπτομέρεια των πληροφοριών 

που πρέπει να περιληφθούν στη Μελέτη, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 

από την παραλαβή της αίτησης ή, σε περίπτωση που ζητούνται 

πρόσθετες πληροφορίες, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη 

των πληροφοριών αυτών.

(5) Κατά τη διαμόρφωση των οδηγιών, η Περιβαλλοντική Αρχή 

λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχει ο κύριος του έργου, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου, 

περιλαμβανομένης της θέσης και των τεχνικών του χαρακτηριστικών 

και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στο περιβάλλον, καθώς και τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πέμπτο Παράρτημα, και 

δύναται να λάβει τη γνώμη και τις εισηγήσεις των ενδιαφερομένων 

αρχών και του ενδιαφερομένου κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 8.

(6) (α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 26 και του 

Πέμπτου Παραρτήματος, ο Διευθυντής μπορεί να ετοιμάσει γενικές 

οδηγίες για το εύρος και το περιεχόμενο Μελετών ή εξειδικευμένες 

σχετικές οδηγίες για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων.

(β) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το οποίο δύναται να αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος, να εκδίδει τις Οδηγίες που αναφέρονται στις 

διατάξεις της παραγράφου (α).

26.-(1) Η Μελέτη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) Περιγραφή του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται 

πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, το σχεδίασμά, την 

τεχνολογία, το μέγεθος και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά του 

έργου-
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Πέμπτο

Παράρτημα.

(β) εντοπισμό και ανάλυση των πιθανών σημαντικών 

επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να 

προκαλέσει στο περιβάλλον-

(γ) περιγραφή των χαρακτηριστικών ή/ και μέτρων που 

προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη, το μετριασμό 

και, αν είναι δυνατό, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον-

(δ) περιγραφή των εύλογων εναλλακτικών λύσεων που 

εξετάσθηκαν από τον κύριο του έργου, οι οποίες είναι 

σχετικές με το έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 

περιλαμβανομένων της χωροθέτησης του έργου ή/ και 

εναλλακτικών τεχνολογιών, και αναφορά των βασικών 

επιχειρημάτων για την τελική επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη 

τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον-

(ε) απλή και χωρίς τεχνικούς όρους περίληψη των 

πληροφοριών που αναφέρονται στη Μελέτη, με περιγραφή, 

ανάλυση, εκτίμηση και εισηγήσεις σε βαθμό που να 

επιτρέπουν σε πρόσωπα που δεν κατέχουν ειδικές γνώσεις 

για τα τεχνικά θέματα που εξετάζονται στη Μελέτη να 

κατανοήσουν το κείμενο και να διαμορφώσουν ορθή 

αντίληψη για το έργο και τις επιπτώσεις του αλλά και για τις 

εισηγήσεις της Μελέτης- και

(στ) κάθε σχετική πληροφορία που καθορίζεται στο Πέμπτο 

Παράρτημα και αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός έργου 

ή τύπου έργου και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

ενδέχεται να επηρεαστούν.

(2) Εφόσον έχουν εκδοθεί οδηγίες της Περιβαλλοντικής Αρχής
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σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 25 για το εύρος 

και το περιεχόμενο της Μελέτης, η Μελέτη βασίζεται στις οδηγίες αυτές 

και στις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και του 

Πέμπτο Πέμπτου Παραρτήματος.

Παράρτημα.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η Μελέτη 

εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί κατάλληλα σε κάθε ξεχωριστή 

περίπτωση τις άμεσες και έμμεσες σημαντικές επιπτώσεις τις οποίες 

το έργο ενδέχεται να επιφέρει στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 2.

(4) Οι κατά το εδάφιο (3) επιπτώσεις ενός έργου στους σχετικούς 

παράγοντες που αναφέρονται, περιλαμβάνουν και τις αναμενόμενες 

επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους 

σοβαρών ατυχημάτων ή/ και καταστροφών που είναι σχετικοί με το εν 

λόγω έργο.

(5) Κατά την ετοιμασία της Μελέτης, λαμβάνονται υπόψη τα 

διαθέσιμα αποτελέσματα άλλων σχετικών εξειδικευμένων εκτιμήσεων 

και διαπιστώσεων που έγιναν στα πλαίσια της εφαρμογής άλλων 

διαδικασιών, ιδιαίτερα στα πλαίσια των νόμων που αναφέρονται στις 

διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34.

(6) Σε περίπτωση που το έργο μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους, ο κύριος του 

έργου μεριμνά για την ετοιμασία, αν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του 

εν λόγω κράτους στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται στις 

διατάξεις του άρθρου 21, περίληψης της Μελέτης στην επίσημη 

γλώσσα του εν λόγω κράτους μέλους.

(7) Προτού υποβάλει Μελέτη, ο κύριος του έργου υποχρεούται να
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Δημοσίευση 

γνωστοποίησης 

για την ετοιμασία 

Μελέτης και την 

υποβολή 

παραστάσεων.

προβεί σε δημόσια διαβούλευση και τουλάχιστον σε μια δημόσια 

παρουσίαση πριν οριστικοποιήσει το περιεχόμενό της, με στόχο να 

δοθεί η δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το 

κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του 

έργου στο περιβάλλον:

Νοείται ότι οι απόψεις αυτές παρατίθενται στη Μελέτη μαζί με 

σχολιασμό για το βαθμό στον οποίο λήφθηκαν υπόψη:

Νοείται περαιτέρω ότι από την προβλεπόμενη στο παρόν εδάφιο 

υποχρέωση εξαιρούνται οι Μελέτες που αφορούν έργα που άπτονται 

των ουσιωδών συμφερόντων του Κράτους, όπως οι δραστηριότητες 

υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.

27.-(1) Κάθε πρόσωπο και κάθε κρατική υπηρεσία που υποχρεούνται 

να υποβάλουν Μελέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

οφείλουν, ταυτόχρονα με την υποβολή της Μελέτης, να προβούν σε 

δημοσίευση γνωστοποίησης σε δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας 

εφημερίδες στη Δημοκρατία και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αρχής 

για χορήγηση άδειας ή έγκρισης ή εξουσιοδότησης ανάπτυξης, με την 

οποία να ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

(α) Η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ή έγκρισης ή 

εξουσιοδότησης ανάπτυξης-

(β) η φύση του προτεινόμενου έργου και η περιοχή στην 

οποία αυτό πρόκειται να εκτελεστεί-

(γ) το γεγονός ότι το έργο υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, ανάλογα με την 

περίπτωση, το γεγονός ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 21-
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(δ) η ημερομηνία υποβολής της Μελέτης και το όνομα του 

προσώπου ή της κρατικής υπηρεσίας που την 

υποβάλλει-

(ε) η φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση 

που υφίσταται, το σχέδιο απόφασης-

(στ) η δυνατότητα η Μελέτη να τύχει επιθεώρησης κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος 

και της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής ή, αν πρόκειται 

για δημόσιο έργο, στα γραφεία της αρμόδιας κρατικής 

υπηρεσίας η οποία την υπέβαλε ή, αν αφορά έργο που 

θα εκτελεστεί από οργανισμό δημοσίου δικαίου ή αρχή 

τοπικής διοίκησης, στα γραφεία του οργανισμού ή της 

αρχής αυτής:

Νοείται ότι, η Μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης, 

κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων και στα γραφεία της 

οικείας αρχής τοπικής διοίκησης έστω και αν αυτή δεν 

είναι κύριος ενός έργου- και

(ζ) η δυνατότητα οποιουδήποτε προσώπου να υποβάλει 

στον Διευθυντή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το 

περιεχόμενο της Μελέτης ή αναφορικά με τις επιπτώσεις 

που η εκτέλεση ή/και η λειτουργία του έργου ενδέχεται να 

επιφέρει στο περιβάλλον.

(2) Η Μελέτη, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, αποστέλλεται σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο τη ζητήσει.

(3) Η κατά το εδάφιο (1) γνωστοποίηση αναρτάται στην ιστοσελίδα
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Διαδικασία

εξέτασης

Μελέτης.

(4) Το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πιο πάνω 

δημοσίευση, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο 

Διευθυντή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της 

Μελέτης ή αναφορικά με τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή/ και η 

λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον και οι εν 

λόγω απόψεις ή παραστάσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση 

της Μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και από την 

Περιβαλλοντική Αρχή κατά την ετοιμασία της Γνωμοδότησης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 29 καθώς και στην τελική απόφαση της 

Πολεοδομικής Αρχής για αδειοδότηση ενός έργου ή από την αρμόδια 

κρατική υπηρεσία για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 31.

(5) Από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι

Μελέτες που αφορούν έργα που άπτονται των ουσιωδών

συμφερόντων του Κράτους, όπως οι δραστηριότητες

υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.

28.-(1)Όταν ο Διευθυντής παραλάβει τη Μελέτη σύμφωνα με τις 

προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου προβαίνει, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή της, σε εξέταση του

περιεχομένου της, ώστε να διαπιστώσει κατά πόσον οι πληροφορίες 

που περιέχονται σε αυτή είναι επαρκείς και συγκεκριμένα εξετάζει-

(α) την επάρκεια της περιγραφής του έργου και των

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του χώρου που θα 

επηρεαστεί.

(β) αν είναι ορθά τα στοιχεία, ιδιαίτερα όσον αφορά όλες τις 

πηγές πιθανής ρύπανσης και/ή υποβάθμισης του
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περιβάλλοντος- και

(γ) αν έγινε ορθή χρήση κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων 

ανίχνευσης, ανάλυσης και πρόβλεψης.

(2) Κατά την εξέταση της Μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (1) μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει τις απόψεις των 

ενδιαφερομένων υπηρεσιών ή/ και άλλων υπηρεσιών ή φορέων με 

εξειδικευμένες γνώσεις για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές του 

επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(3) (α) Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Διευθυντής 

διαπιστώσει ότι υπάρχουν ελλείψεις στη Μελέτη, τις υποδεικνύει στον 

κύριο του έργου και ζητά τη συμπλήρωσή τους ή, αν κριθεί ότι η 

Μελέτη δεν είναι επαρκής, την επιστρέφει στον κύριο του έργου, 

υποδεικνύοντας οποιαδήποτε κενά στην ποιότητα της ή/ και τα σημεία 

που προκαλούν αμφιβολίες.

(β) Σε περίπτωση που απαιτείται η συμπλήρωση της Μελέτης 

ή που αυτή κρίνεται ανεπαρκής, η διαδικασία αξιολόγησης της 

Μελέτης και έκδοσης Γνωμοδότησης παγοποιείται.

(4) Ο κύριος του έργου υποβάλλει στο Διευθυντή συμπληρωμένη 

Μελέτη, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρατηρήσεις που 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(5) Η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού διασφαλίσει την επάρκεια του 

περιεχομένου της Μελέτης, την υποβάλλει στην Επιτροπή, η οποία, 

αφού την παραλάβει, προχωρεί στην τεχνική της αξιολόγηση, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις ή παραστάσεις τρίτων 

προσώπων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

27 και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 26 και, όπου
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Ετοιμασία

Γνωμοδότησης.

ισχύει, της δημόσιας ακρόασης που διεξάγεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 39 και προβαίνει σε ετοιμασία πρακτικών, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις θέσεις και εισηγήσεις των μελών της 

Επιτροπής που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του 

άρθρου 10 και όσους καλούνται να παραστούν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 11.

29.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού λάβει υπόψη τα πρακτικά από 

την αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου

(5) του άρθρου 28 καθώς και τις σχετικές απόψεις ή παραστάσεις 

οποιωνδήποτε προσώπων, επιτροπών, οργανώσεων, αρχών ή άλλων 

κρατών οι οποίες έχουν υποβληθεί στο Διευθυντή, ετοιμάζει 

Γνωμοδότηση, την οποία διαβιβάζει στην Πολεοδομική Αρχή ή, αν 

πρόκειται για δημόσιο έργο, στην κρατική υπηρεσία η οποία θα 

εκτελέσει το έργο.

(2)(α) Με την πιο πάνω Γνωμοδότησή της, η Περιβαλλοντική 

Αρχή μπορεί να εισηγηθεί όπως-

(i) το έργο μην εκτελεστεί, λόγω των σημαντικών 

αρνητικών επιπτώσεων που η εκτέλεση ή/ και η 

λειτουργία του θα επιφέρουν στο περιβάλλον και οι 

οποίες είναι αδύνατο να μειωθούν ή εξαλειφθούν με τη 

λήψη μέτρων διαχείρισης και την επιβολή όρων- ή

(ii) το έργο εκτελεστεί με συγκεκριμένους όρους και 

διαχειριστικά ή άλλα μέτρα που να καθορίζονται στη 

Γνωμοδότηση, η τήρηση των οποίων θα διασφαλίσει 

την εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων που η 

εκτέλεση ή/ και η λειτουργία του έργου θα επιφέρει στο 

περιβάλλον.

(β) Η Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί να καθορίσει στη 

Γνωμοδότηση της κατά πόσο θεωρεί ουσιώδη οποιοδήποτε όρο ή
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Ισχύς

Γνωμοδότησης.

μέτρο που εισηγείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α)(ΐΐ) 

ανωτέρω.

(3) Η Γνωμοδότηση συνοδεύεται από συνοπτικό σημείωμα της 

Περιβαλλοντικής Αρχής για τον τρόπο και στο βαθμό στον οποίο 

ενσωματώθηκαν ή έτυχαν διαφορετικού χειρισμού τα αποτελέσματα 

των διαβουλεύσεων που έγιναν και η σχετική πληροφόρηση που 

λήφθηκε ως αποτέλεσμα της διαδικασίας συμμετοχής του κοινού και, 

ιδιαίτερα, οι τυχόν παρατηρήσεις που λήφθηκαν από επηρεαζόμενο 

κράτος στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 21.

(4) Ανάλογα με τη φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του έργου 

και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων στο περιβάλλον, η 

Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί να περιλάβει στους περιβαλλοντικούς 

όρους, απαιτήσεις για την παρακολούθηση, τόσο της υλοποίησης των 

διαφόρων μέτρων που περιλαμβάνουν οι όροι, όσο και των 

σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον και να 

καθορίσει το είδος των υπό παρακολούθηση παραμέτρων, τη διάρκεια 

παρακολούθησης, τον τρόπο παρακολούθησης και την ετοιμασία και 

υποβολή σχετικών εκθέσεων.

(5) Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε η Γνωμοδότηση να καταχωρισθεί 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

(6) Αν οι αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους έλαβαν μέρος στη 

διαδικασία εξέτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, ο 

Διευθυντής μεριμνά ώστε η Γνωμοδότηση να αποσταλεί στις αρχές 

αυτές.

30.-(1) Η Γνωμοδότηση που ετοιμάζεται δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 29 έχει διάρκεια ισχύος όσο και η ισχύς της πολεοδομικής ή 

άλλης άδειας, νοουμένου ότι, στο διάστημα που μεσολαβεί, δεν 

επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε.
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(2) Για έργα μη υποκείμενα σε Πολεοδομική Άδεια και για τα οποία 

απαιτείται η εξασφάλιση Περιβαλλοντικής Έγκρισης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 20, η Περιβαλλοντική Έγκριση έχει διάρκεια 

ισχύος πέντε (5) χρόνια.

(3) Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος 

Νόμου Γνωμοδοτήσεις εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου.

(4) Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, ο Διευθυντής μπορεί 

να επιβάλει πρόσθετους όρους σε Γνωμοδότηση που βρίσκεται σε 

ισχύ για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αρνητικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον από την κατασκευή ή/και λειτουργία ενός έργου.

Λήψη απόφασης 

και ενημέρωση 

της
Περιβαλλοντικής 

Αρχής.

31.-(1) Μετά τη χορήγηση άδειας, η Πολεοδομική Αρχή ή το Υπουργικό 

Συμβούλιο ή η αρμόδια κρατική υπηρεσία αποστέλλει αυτήν στην 

Περιβαλλοντική Αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, η οποία 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) τη Γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής μαζί με τους 

περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται και με περιγραφή των 

χαρακτηριστικών του έργου ή/ και των μέτρων που 

προβλέπονται για να αποφευχθούν ή να μειωθούν και, αν 

είναι δυνατό, να αντισταθμιστούν τυχόν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και τα μέτρα 

παρακολούθησης, όπως υποδείχθηκαν από την 

Περιβαλλοντική Αρχή στη Γνωμοδότησή της-

(β) τους κύριους λόγους και το σκεπτικό στα οποία βασίστηκε η 

απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής ή της αρμόδιας 

κρατικής υπηρεσίας- και
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Πληροφόρηση 

του κοινού για 

τη λήψη 

απόφασης.

(γ) τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκε υπόψη στην απόφαση το 

περιεχόμενο του σημειώματος της Περιβαλλοντικής Αρχής 

που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 

29.

(2) Απόφαση για άρνηση χορήγησης άδειας αναφέρει τους 

βασικούς λόγους της άρνησης.

32. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφού λάβει την πληροφόρηση 

που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 31, η 

Περιβαλλοντική Αρχή ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες αρχές που 

αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 8 οι οποίες μετείχαν στη 

διαδικασία, καθώς και κάθε κράτος με το οποίο τυχόν διεξήχθησαν 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και 

δημοσιοποιεί τη λήψη απόφασης μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος, 

γνωστοποιώντας ότι οι πιο κάτω πληροφορίες είναι καταχωρισμένες 

στο Αρχείο που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 40:

(α) το περιεχόμενο της απόφασης και οι όροι και τα άλλα 

έγγραφα που ενδεχομένως τη συνοδεύουν, όπως 

αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 31, 

στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το σημείωμα που 

αναφέρεται στις διατάξεις στου εδαφίου (3) του άρθρου 29- 

και

(β) πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού που 

έγινε, στις οποίες περιλαμβάνεται και περίληψη των 

αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων και των πληροφοριών 

που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία.

MEPOZVI

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Κοινή εκτίμηση, 

Αιτιολογημένη 

Διαπίστωση ή/ 

και έκδοση 

Γνωμοδότησης.

Πρώτο

33.-(1) Στις περιπτώσεις έργων για τα οποία προκύπτει υποχρέωση 

διενέργειας εκτίμησης των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον από τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και ειδικής οικολογικής 

αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου 

και του άρθρου 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

παρόντος άρθρου.

(2) Η ειδική οικολογική αξιολόγηση πραγματοποιείται ως μέρος της 

όλης διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως 

αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του 

άρθρου 2, και αποτελεί δεσμευτικό, αναπόσπαστο αλλά άμεσα 

διακριτό τμήμα της διαδικασίας έκδοσης Περιβαλλοντικής Έγκρισης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 ή κοινής Αιτιολογημένης 

Διαπίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 ή κοινής 

Γνωμοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.

(3) Η ειδική οικολογική αξιολόγηση, αυτόνομη ή ως τμήμα της όλης 

διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, διενεργείται 

αφού ετοιμαστεί από τον κύριο του έργου σχετική μελέτη, 

λαμβάνοντας καθοριστικά υπόψη τους στόχους διατήρησης ενός 

τόπου κοινοτικής σημασίας, της οικείας ειδικής ζώνης διατήρησης ή 

ζώνης ειδικής προστασίας. αποκλειστικός σκοπός είναι να βεβαιωθεί η 

Περιβαλλοντική Αρχή ότι το έργο δεν παραβλάπτει την ακεραιότητα 

του εν λόγω τόπου κοινοτικής σημασίας, των εν λόγω ζωνών ή 

προκαλεί αλλοίωση του χαρακτήρα τους και να επιβάλει σχετικούς 

όρους για μετριασμό των όποιων άλλων επιπτώσεων δύναται να τις 

επηρεάσουν.

(4) Στις περιπτώσεις έργων που δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο ή
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Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

το Δεύτερο Παράρτημα αλλά δυνατόν να επηρεάσουν σε τόπο 

κοινοτικής σημασίας ή στις ζώνες που αναφέρονται στις διατάξεις του 

εδαφίου (4), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου.

(5) Για έργα του Δεύτερου Παραρτήματος που δύναται να 

επηρεάσουν τόπο κοινοτικής σημασίας και/ ή τις ζώνες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (4), υποβάλλονται στην Περιβαλλοντική Αρχή, 

μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 

23 και ειδικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα 

ακόλουθα-

(α) συνοπτική περιγραφή του χώρου, περιλαμβανομένων των 

κυριότερων οικολογικών χαρακτηριστικών του, στηριγμένη 

στα χαρτογραφικά, περιγραφικά, στατιστικά και άλλα 

στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις περιοχές του Δικτύου 

Φύση 2000, τους στόχους προστασίας και τις πρόνοιες 

του διαχειριστικού σχεδίου -

(β) εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην περιοχή ή το 

αντικείμενο προστασίας, χρησιμοποιώντας διαθέσιμες 

πληροφορίες και δεδομένα, περιλαμβανομένων εκείνων 

που περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) και 

άλλες διαθέσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες που 

συμπληρώνονται, αν είναι απαραίτητο, από πληροφορίες 

πεδίου από το χώρο και οικολογικές έρευνες- και

(γ) προσδιορισμό του κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος οι 

επιπτώσεις που εντοπίζονται να είναι σημαντικές, 

θεωρώντας ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας, θα πρέπει 

να θεωρείται ότι οι επιπτώσεις είναι σημαντικές.

(6) Η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής,



904

Πρώτο

Παράρτημα.

μπορεί να καταλήξει στα ακόλουθα συμπεράσματα ή αποτελέσματα 

όσον αφορά τον επηρεασμό ενός τόπου κοινοτικής σημασίας, μιας 

ειδικής ζώνης διατήρησης ή μιας ζώνης ειδικής προστασίας -

(α) Η φύση του έργου είναι τέτοια που αποκλείει την ύπαρξη 

σημαντικών επιπτώσεων και το έργο μπορεί να 

προχωρήσει, είτε χωρίς καμιά αλλαγή είτε με όρους που 

θα προταθούν, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 

παραβλάπτεται η ακεραιότητα του τόπου κοινοτικής 

σημασίας, της ειδικής ζώνης διατήρησης ή ζώνης ειδικής 

προστασίας. ή

(β) οι επιπτώσεις είναι διακριτές και σημαντικές, ή αβέβαιες 

σε βαθμό που πιθανόν να κινδυνεύει η ακεραιότητα του 

τόπου κοινοτικής σημασίας, της ειδικής ζώνης διατήρησης 

ή ζώνης ειδικής προστασίας και, για το λόγο αυτό, πρέπει 

να ετοιμαστεί ειδική οικολογική αξιολόγηση όπως 

αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (3)- ή

(γ) οι δυνητικές σημαντικές επιπτώσεις από το έργο θα είναι 

αρνητικές και μη αναστρέψιμες για τα είδη και 

ενδιαιτήματα του τόπου κοινοτικής σημασίας, της ειδικής 

ζώνης διατήρησης ή ζώνης ειδικής προστασίας και, για το 

λόγο αυτό, το έργο πρέπει να απορριφθεί.

(7) Για έργα του Πρώτου Παραρτήματος, υποβάλλεται ειδική 

οικολογική αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής 

Νόμου, η οποία επιτρέπει την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων για 

τους σκοπούς της διαδικασίας που διεξάγεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 28, ως τμήμα της Μελέτης, τηρουμένων των 

διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) και να περιέχει τις πληροφορίες του 

Έκτου Παραρτήματος, στο βαθμό που αυτές είναι σχετικές με το έργο,Έκτο
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Παράρτημα.

Συντονισμός.

την περιοχή και τις πιθανές επιπτώσεις.

(8) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, η ομάδα ειδικών, η οποία 

καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 για τους 

σκοπούς της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, εξετάζει και αξιολογεί 

τα στοιχεία που προκύπτουν από την ειδική οικολογική αξιολόγηση, 

προκειμένου να λάβει η Περιβαλλοντική Αρχή την απαιτούμενη 

τεκμηρίωση ότι, το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του 

τόπου κοινοτικής σημασίας, της ειδικής ζώνης διατήρησης ή ζώνης 

ειδικής προστασίας και δεν θα προκαλέσει αλλοίωση του χαρακτήρα 

τους, και εισηγείται σχετικούς όρους για μετριασμό των όποιων άλλων 

επιπτώσεων δύναται να επηρεάσουν τον τόπο κοινοτικής σημασίας, 

την ειδική ζώνη διατήρησης ή την ζώνη ειδικής προστασίας.

(9) Η Γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής είναι-

(α) αρνητική σε περίπτωση που η διαδικασία ειδικής 

οικολογικής αξιολόγησης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

οι επιπτώσεις από το έργο θα είναι αρνητικές και μη 

αναστρέψιμες για τα είδη και ενδιαιτήματα του τόπου 

κοινοτικής σημασίας, της ειδικής ζώνης διατήρησης ή 

ζώνης ειδικής προστασίας.

(β) θετική και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσμευτικές 

διαπιστώσεις οι οποίες προέκυψαν από τη διαδικασία της 

ειδικής οικολογικής αξιολόγησης στην οποία έχει προβεί.

ΜΕΡΟΣ VII

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

34.-(1) Οι τυχόν μελέτες, τα στοιχεία, οι διαπιστώσεις, τα 

συμπεράσματα και οι όροι για συγκεκριμένες παραμέτρους του 

περιβάλλοντος που ετοιμάζονται στα πλαίσια άλλων νόμων, όπου
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εφαρμόζονται, και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

έργου το οποίο αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου, τίθενται απαραίτητα στη διάθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής 

ώστε, αφενός να αποφευχθεί η άσκοπη επανάληψη διαδικασιών και η 

ετοιμασία παρόμοιων μελετών ή αξιολογήσεων και αφετέρου να 

ληφθούν δεόντως υπόψη τα αποτελέσματά τους κατά την εφαρμογή 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), η σχετική 

υποχρέωση αναφέρεται ιδιαίτερα-

185(1) του 2011 (α)

6(Ι)του 2012 

32(Ι)του 2014 

55(Ι)του 2014 

31(1) του 2015 

3(Ι)του 2016 

120(1) του 2016.

στις διατάξεις των άρθρων 10 

Νόμου.

και 25 του περί Αποβλήτων

106(1) του 2002 

160(1) του 2005 

76(1) του 2006 

22(1) του 2007 

11(1) του 2008 

53(1) του 2008 

68(1) του 2009 

78(1) του 2009 

181(1) του 2013.

(β) στις διατάξεις των άρθρων 9 μέχρι 11 του περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης των Νερών Νόμου-

187(ί)του 2002 

85(1) του 2007 

10(1) του 2008 

79(1) του 2009 

51(1) του 2013

(γ) στις διατάξεις του άρθρου 8 περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας Νόμου-
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184(1) του 2013 

131(1) του 2016.

102(1) του 2005.

79(1) του 2010 

147(1) του 2011 

121(1) του 2012 

37(Ι) του 2013 

186(1) του 2013 

2(Ι) του 2016 

122(1) του 2016.

13(1) του 2004 

67(1) του 2009 

113(1) του 2010 

122(1) του 2012 

159(1) του 2015 

47(Ι) του 2018.

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (I): 

23.10.2015.

(δ) στις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 

Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου-

(ε) στη μελέτη και τη γνωμοδότηση που ετοιμάζονται και 

εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 15 και 17 του 

περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμου-

(στ) στις διατάξεις του άρθρου 116 του περί Ενιαίας Διαχείρισης 

των Υδάτων Νόμου-

(ζ) στο Μέρος II, στις διατάξεις των άρθρων 7 και 22 και στο 

Παράρτημα II του περί Προστασίας και Διαχείρισης των 

Υδάτων Νόμου-

(η) στους Κανονισμούς 8 και 9 και τα Παραρτήματα III και IV των 

περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση 

Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με 

Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών-
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Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (I): 

10.3.2017.

(θ) στους Κανονισμούς 4, 5 και 6 των περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με 

Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών-

18(1) του 2011 

159(1) του 2014.

(ι) στις διατάξεις των άρθρων 9 και 12 του περί της Θαλάσσιας 

Στρατηγικής Νόμου- και

70(Ι)του 2010 

153(1) του 2012.

(ια) στις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 11 του περί Αξιολόγησης, 

Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας 

Νόμου.

(3) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχει, ήδη, διεξαχθεί Μελέτη για 

ένα έργο και εκδόθηκε Γνωμοδότηση ή/ και απόφαση από την 

Πολεοδομική ή άλλη αρχή ή κρατική υπηρεσία σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο, τόσο η Μελέτη όσο και η Γνωμοδότηση καθώς και η 

απόφαση της Πολεοδομικής ή άλλης αρχής ή κρατικής υπηρεσίας 

τίθενται στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

των νόμων που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) και 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη από αυτές κατά την άσκηση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τους εν λόγω νόμους.

ΜΕΡΟΣ VIII 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Μητρώο

Εγγεγραμμένων

Μελετητών

Μελετών

Εκτίμησης

35.-(1) Εγκαθιδρύεται Μητρώο Εγγεγραμμένων Μελετητών Μελετών 

Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (στο εξής το "Μητρώο"), οι 

λεπτομέρειες εγγραφής καθώς και η λειτουργία του ρυθμίζονται στο 

Όγδοο Παράρτημα.
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Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον. 

Όγδοο 

Παράρτημα.

Ένατο

Παράρτημα.

Ομάδα μελέτης.

Ένατο

Παράρτημα.

(2) Μετά την έγκριση εγγραφής μελετητή στο Μητρώο, ο 

μελετητής υπογράφει τον Κώδικα Αρχών του Ένατου Παραρτήματος 

ως προϋπόθεση για την καταχώρησή του στο Μητρώο.

(3) Ο Υπουργός με Διάταγμα του ρυθμίζει θέματα που 

σχετίζονται με το Μητρώο και τη λειτουργία του, το τέλος εγγραφής, 

το τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο, και το τέλος 

πιστοποίησης από αναγνωρισμένο σώμα στη Δημοκρατία.

(4) Το Μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κάθε 

χρόνο.

36.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36 και του Ένατου 

Παραρτήματος, κατόπιν δημοσιοποίησης του Μητρώου από το 

Διευθυντή, η ετοιμασία μελέτης γίνεται αποκλειστικά από ομάδα 

μελέτης που απαρτίζεται από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα 

στο Μητρώο.

(2) O Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδει, καθορίζει την ελάχιστη 

σύνθεση της ομάδας των μελετητών σε σχέση με το είδος του 

έργου.

(3) Στη Μελέτη αναγράφονται τα ονόματα των μελετητών που 

συνέβαλαν στην ετοιμασία της, των συνοδευτικών παραρτημάτων, 

χαρτών, σχεδίων, πινάκων και άλλων πληροφοριών, ο τομέας 

συμβολής του κάθε μελετητή καθώς και ο αριθμός εγγραφής του 

κάθε μελετητή στο Μητρώο.
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Εμπιστευτικότητα. 

119(1) του 2004.

(4) Ο κύριος του έργου διαβιβάζει τα ονόματα των μελετητών που 

επέλεξε στο Διευθυντή, υποδεικνύοντας μεταξύ αυτών τον 

συντονιστή.

(5) Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των 

ονομάτων, ο Διευθυντής υποδεικνύει στον κύριο του έργου τα κενά 

που εντοπίζονται όσον αφορά την σύνθεση της ομάδας των 

μελετητών λόγω απουσίας ειδικοτήτων από την ομάδα σε σχέση με 

το περιεχόμενο του εν λόγω Διατάγματος.

(6) Ο Διευθυντής υποχρεούται να αρνηθεί να αξιολογήσει μια 

Μελέτη εάν διαπιστώσει ότι πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο 

στο Μητρώο έχει συμμετάσχει στην ετοιμασία της μελέτης ως 

μελετητής.

ΜΕΡΟΣ IX

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

37.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Πρόσβασης του 

Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου-

(α) αν μια Μελέτη περιέχει πληροφορίες που αφορούν το 

εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο, περιλαμβανομένης 

της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Διευθυντής μπορεί, σε 

ανταπόκριση σε σχετικό αίτημα που δυνατό να 

υποβληθεί γραπτώς από τον κύριο του έργου, να 

εγκρίνει τη δημοσιοποίηση ενός δεύτερου κειμένου, το 

οποίο δεν περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες. και

(β) αν μια Μελέτη περιέχει πληροφορίες το απόρρητο των 

οποίων πρέπει να διαφυλαχτεί για τη διασφάλιση του 

δημόσιου συμφέροντος, ο κύριος του έργου
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Πληροφόρηση 

του κοινού.

Έβδομο

Παράρτημα.

δημοσιοποιεί ένα δεύτερο κείμενο το οποίο δεν θα 

περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες και ενημερώνει σχετικά 

το Διευθυντή.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν 

μπορεί να κινηθεί αστική ή ποινική διαδικασία κατά του Διευθυντή ή 

οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό τους ή υπό 

την καθοδήγησή τους ή κατά της Δημοκρατίας, για τη 

δημοσιοποίηση με καλή πίστη οποιουδήποτε εγγράφου ή μέρους 

ενός εγγράφου που ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου ή για οποιεσδήποτε συνέπειες που απορρέουν 

από την εν λόγω δημοσιοποίηση.

38.-(1)Χωρίς να επηρεάζονται άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων για ένα έργο, το κοινό ενημερώνεται 

έγκαιρα μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος ή/και με δημόσιες 

ανακοινώσεις ή άλλα πρόσφορα μέσα όπως αυτά αναφέρονται στις 

διατάξεις των εδαφίων (3) και (4), το αργότερο μόλις καταστεί 

ευλόγως δυνατή η παροχή πληροφοριών:

(α) σχετικά με τα θέματα που απαριθμούνται στις διατάξεις 

του εδαφίου (1) του άρθρου 27 και στο Έβδομο 

Παράρτημα, και

(β) σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του 

Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το 

Περιβάλλον Νόμου πληροφορίες, πλην εκείνων οι οποίες 

αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α), που 

έχουν σχέση με τη λήψη απόφασης για την αδειοδότηση 

ενός έργου ή την έγκριση ή εξουσιοδότησή του και οι 

οποίες καθίστανται διαθέσιμες μόνο αφού έχει ενημερωθεί 

το ενδιαφερόμενο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του
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Δημόσια ακρόαση.

Πρώτο

Παράρτημα.

άρθρου 27.

(2) Ανάλογα με την περίπτωση και όπου αυτό κρίνεται ότι 

αιτιολογείται για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού και τη 

γρήγορη και αποτελεσματική διάθεση πληροφοριών, ο Διευθυντής 

χρησιμοποιεί τα πιο κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέσα, όπως 

δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε εφημερίδες ή τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκύπριας ή/και τοπικής εμβέλειας, 

τοιχοκόλληση στην περιοχή της προγραμματιζόμενης εκτέλεσης ενός 

έργου, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος, παράθεση αντιγράφων στα γραφεία 

επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης και αναρτήσεις σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.

(3) Ο Διευθυντής καθορίζει με γνωστοποίηση στην ιστοσελίδα 

του τμήματος ή τόπους όπου μπορούν να επιθεωρούνται, κατά τις 

ώρες γραφείου, πληροφορίες και Μελέτες, οι οποίες πρέπει να είναι 

διαθέσιμες για επιθεώρηση τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες από 

την ημερομηνία κατά την οποία τα έγγραφα διατίθενται προς 

εξέταση.

(4) Αντίγραφο της Μελέτης διατίθεται στην αρχή τοπικής 

διοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας το έργο προτείνεται να 

εκτελεστεί, καθώς και σε άλλες τοπικές αρχές όταν κατά τη γνώμη 

του Διευθυντή είναι πιθανό να επηρεαστούν από το έργο, έτσι ώστε 

να τεθεί για επιθεώρηση από το κοινό.

39.-(1)(α) Για κάθε έργο του Πρώτου Παραρτήματος για το οποίο 

υποβάλλεται Μελέτη, ο Διευθυντής αποφασίζει κατά πόσον η 

διενέργεια δημόσιας ακρόασης θα ήταν χρήσιμη ή ενδεδειγμένη, 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του έργου, κατά πόσον 

πρόκειται για έργο παρόμοιο του οποίου δεν έγινε προηγουμένως 

στη μορφή ή τις διαστάσεις του, το εύρος του δημοσίου
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ενδιαφέροντος για το έργο καθώς και τις χωροταξικές και 

περιβαλλοντικές του επιπτώσεις και διαστάσεις.

(β) Η δημόσια ακρόαση αποσκοπεί στην πληροφόρηση του 

κοινού στην πληρέστερη ενημέρωση της Περιβαλλοντικής Αρχής και 

στην καταγραφή των απόψεων του κοινού.

(γ) Στην περίπτωση που αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας 

ακρόασης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Διευθυντής 

μεριμνά για τα ακόλουθα:

(i) Ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια 

της δημόσιας ακρόασης, καθορίζει τις ημέρες και τους 

χώρους διεξαγωγής της και προσδιορίζει τα κύρια 

θέματα που θεωρούνται ουσιώδη ως προς το 

αξιολογούμενο έργο και για τα οποία επιδιώκεται η 

παρουσίαση απόψεων.

(ii) προβαίνει σε σχετικές δημοσιεύσεις και 

γνωστοποιήσεις, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες 

πριν την ακρόαση, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, σε 

δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία, 

με αναρτήσεις στα γραφεία της ενδιαφερόμενης αρχής 

τοπικής διοίκησης και, σε περιπτώσεις μεγάλων 

έργων με πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις, με 

ανακοινώσεις σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 

σταθμούς.

(iii) διαθέτει για επιθεώρηση από το κοινό, αντίγραφο της 

Μελέτης μαζί με τη μη τεχνική της περίληψη, στα 

γραφεία του Τμήματος όσο και τα γραφεία της αρχής 

τοπικής διοίκησης στα όρια της οποίας το έργο 

προτείνεται να εκτελεστεί καθώς και άλλων τοπικών 

αρχών αν κατά τη γνώμη του Διευθυντή είναι πιθανόν 

να επηρεαστούν από το έργο. η Μελέτη αναρτάται, 

επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
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(2) Κατά την ημέρα της ακρόασης, ο Διευθυντής ή εκπρόσωπός 

του, προεδρεύει και ρυθμίζει την όλη διαδικασία και οφείλει, όσο 

είναι εφικτό, να δώσει την ευκαιρία σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται 

στην ακρόαση το οποίο επιθυμεί να πράξει τούτο, να εκφράσει τις 

απόψεις, διαπιστώσεις, παρατηρήσεις, ερωτήματα και εισηγήσεις 

του σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της προτεινόμενης ανάπτυξης, περιλαμβανομένων τυχόν 

κενών ή παραλείψεων της Μελέτης.

(3) Γραπτές αιτιολογημένες παραστάσεις μπορούν να 

υποβληθούν πριν και κατά την ακρόαση ή σε διάστημα επτά (7) 

ημερών μετά τη λήξη της.

(4) Οι απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη δημόσια ακρόαση και 

στις τυχόν γραπτές παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, 

καταγράφονται από το Διευθυντή ο οποίος, μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την ημερομηνία λήξης της δημόσιας ακρόασης, ετοιμάζει 

και διαβιβάζει στον κύριο του έργου περίληψη των απόψεων ουσίας 

που υποβλήθηκαν και τις δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

(5) Οι μελετητές που ετοίμασαν τη Μελέτη, υποβάλλουν στο 

Διευθυντή, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της 

περίληψης που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (4), έκθεση με 

τις θέσεις τους πάνω στις απόψεις, θέσεις και ερωτήματα που 

εγέρθηκαν.

(6) Κατά τη διαδικασία εξέτασης της Μελέτης, της ετοιμασίας 

Γνωμοδότησης και της λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 28, 29 και 31, αντίστοιχα, λαμβάνονται υπόψη τα 

θέματα που τέθηκαν κατά τη δημόσια ακρόαση και αναφέρονται οι 

λόγοι για την τυχόν μη υιοθέτησή τους.
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Αρχείο. 40.-(1) Ο Διευθυντής δημιουργεί Αρχείο Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον, (στο εξής το "Αρχείο"), το οποίο τίθεται στη διάθεση του 

κοινού, σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή, σε διακριτό 

τμήμα της ιστοσελίδας του Τμήματος.

(2) Στο Αρχείο καταχωρούνται συγκεντρωμένα τα ακόλουθα 

στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτίμηση των 

επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον, στο βαθμό που ισχύουν για 

το έργο -

(α) οι Μελέτες και πληροφορίες που υποβάλλονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. στην 

περίπτωση μεγάλων και περίπλοκων Μελετών, 

αναρτάται η μη τεχνική περίληψή τους και υποδεικνύεται 

πώς μπορεί να επιθεωρηθούν αντίγραφά τους-

(β) όλα τα σχέδια του έργου και οι χάρτες και φωτογραφίες 

της τοποθεσίας του έργου και της γεωγραφικής περιοχής 

που επηρεάζεται από το έργο-

(γ) κάθε έγγραφο που υποβάλλεται ή αποστέλλεται από 

άλλο κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21-

(δ) κάθε δημόσια ανακοίνωση που έχει εκδοθεί από το 

Διευθυντή για να ζητήσει τη συμμετοχή του κοινού στη 

διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον-

(ε) οι απόψεις, Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις και οι 

Γνωμοδοτήσεις που η Περιβαλλοντική Αρχή υπέβαλε 

προς την Πολεοδομική Αρχή ή προς τον κύριο ενός 

έργου ή προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία σύμφωνα 

με τον παρόντα Νόμο·
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(στ) οι απόψεις οποιουδήποτε οργανισμού, φορέα ή 

προσώπου που υποβλήθηκαν στο Διευθυντή σχετικά με 

Μελέτη ή οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα 

με τον παρόντα Νόμο-

(ζ) η Περιβαλλοντική Έγκριση που χορηγήθηκε-

(η) η απόφαση για τη χορήγηση άδειας της Πολεοδομικής 

Αρχής ή της κρατικής υπηρεσίας που λαμβάνεται μετά 

από Γνωμοδότηση-

(θ) τα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων της Επιτροπής 

ή ομάδας ειδικών, καθώς και τυχόν εκθέσεις που 

υπέβαλαν-

(ι) αντίγραφα των πληροφοριών που αναφέρονται στις 

διατάξεις του άρθρου 32-

(ια) αντίγραφα των εκθέσεων επισκόπησης ή/ και 

παρακολούθησης και των εκθέσεων επιθεωρητών και 

αναφορές στα μέτρα επιβολής που λήφθηκαν- και

(ιβ) κάθε άλλη πληροφορία που ο Διευθυντής κρίνει ως 

σχετική και χρήσιμη.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 του περί της 

Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το 

Περιβάλλον Νόμου και των διατάξεων του άρθρου 37-

(α) για το τμήμα του Αρχείου που βρίσκεται σε έντυπη 

μορφή διασφαλίζεται από το Διευθυντή η άνετη 

πρόσβαση του κοινού σε αυτό, το οποίο μπορεί να τύχει 

επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. και
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Περιβαλλοντική

παρακολούθηση.

(β) αν ο Διευθυντής ενημερωθεί ότι οποιαδήποτε από τα 

αναφερόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2) 

περιλαμβάνουν εμπιστευτικά στοιχεία που αφορούν το 

εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο, περιλαμβανόμενης 

της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την εθνική 

ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον, τα οποία δεν μπορεί 

να βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, ενεργεί 

κατάλληλα, ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των 

στοιχείων αυτών.

(4) Η πρόσβαση του κοινού στο Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις 

του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι 

Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.

(5) Από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι 

Μελέτες που αφορούν έργα που άπτονται των ουσιωδών 

συμφερόντων του Κράτους, όπως οι δραστηριότητες 

υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣΧ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ

41.-(1) Ο Διευθυντής μερινά ώστε να γίνεται παρακολούθηση των 

σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από ένα έργο καθώς και 

των περιβαλλοντικών όρων, στο βαθμό και τη συχνότητα που αυτό 

ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη χωροθέτηση και το 

μέγεθος του έργου, τη σοβαρότητα των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

και τα μέτρα που προβλέπονται καθώς και το σχέδιο 

παρακολούθησης που τυχόν εγκρίνεται ή αποτελεί μέρος των 

περιβαλλοντικών όρων που τίθενται με βάση την Περιβαλλοντική 

Έγκριση ή την Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή Γνωμοδότηση, για να
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διασφαλιστεί ότι τα χαρακτηριστικά του έργου και τα μέτρα που 

προβλέπονται στους όρους αυτούς για να αποτραπούν, να 

αποφευχθούν, να μειωθούν και, ει δυνατόν, να αντισταθμιστούν 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εφαρμόζονται από 

τον κύριο του έργου.

(2) Ο κύριος ενός έργου για το οποίο εκδόθηκε Περιβαλλοντική 

Έγκριση ή Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή Γνωμοδότηση από την 

Περιβαλλοντική Αρχή, έχει ευθύνη να εφαρμόζει τους όρους που 

τίθενται από την Περιβαλλοντική Αρχή.

(3) Ο Διευθυντής μπορεί να προβαίνει σε παρακολούθηση 

οποιουδήποτε όρου τέθηκε σε Περιβαλλοντική Έγκριση ή 

Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή Γνωμοδότηση. Η παρακολούθηση 

ασκείται από επιθεωρητές που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 44.

(4) Με σκοπό την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων στην 

παρακολούθηση και την αξιοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών, 

τεχνολογίας και γνωσιολογίας, ο Διευθυντής ζητά και λαμβάνει 

σχετικά στοιχεία και διαπιστώσεις από κρατικές υπηρεσίες που 

έχουν ήδη ρυθμίσεις παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των 

παραμέτρων που παρακολουθούνται στα πλαίσια των νόμων που 

αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34.

(5) Σε περίπτωση που, από τα πορίσματα των επιθεωρήσεων ή 

παρακολουθήσεων, διαπιστωθούν σοβαρά θέματα υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που 

δεν είχαν διαπιστωθεί ή αναφερθεί στην Περιβαλλοντική Έγκριση ή 

την Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή τη Γνωμοδότηση ή που 

υπερβαίνουν αυτές που είχαν εκτιμηθεί, η Περιβαλλοντική Αρχή 

λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Έκθεση

περιβαλλοντικής

παρακολούθησης.

Εξωτερικός

ελεγκτής

περιβάλλοντος.

(6) Ο Διευθυντής θέτει ηλεκτρονικώς στη διάθεση του κοινού τα 

αποτελέσματα των παρακολουθήσεων που πραγματοποιήθηκαν, 

μόλις αυτά ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν, ανεξάρτητα αν αυτή η 

παρακολούθηση έχει διεξαχθεί από Επιθεωρητή, άλλες αρχές ή τον 

κύριο του έργου.

42. Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται σχετική υποχρέωση στους 

περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν σε Περιβαλλοντική Έγκριση ή 

Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή Γνωμοδότηση, ο κύριος του έργου 

μεριμνά ώστε να συντάσσεται έκθεση περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης, διατυπωμένη συνοπτικά και με τρόπο που να 

είναι κατανοητή στο ευρύ κοινό.

43. -(1)Ανάλογα με το βαθμό και το εύρος των αναμενόμενων 

επιπτώσεων και τη διάρκεια και έκτασή τους καθώς και την 

εξειδίκευση, περιπλοκότητα και συνθετότητα των περιβαλλοντικών 

όρων, η Περιβαλλοντική Αρχή μπορεί να θέσει στην Περιβαλλοντική 

Έγκριση ή Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή Γνωμοδότηση της ως 

ουσιώδη όρο, αυτοί να ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή 

περιβάλλοντος με τον οποίο να συμβληθεί ο Διευθυντής, το κόστος 

του οποίου επιβαρύνει τον κύριο του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 47.

(2) Ο εξωτερικός ελεγκτής περιβάλλοντος-

(α) βοηθά στη διατήρηση από μέρους του κυρίου του έργου 

κατάλληλων και ορθών περιβαλλοντικών στοιχείων και 

αρχείων-

(β) παρέχει ανεξάρτητη επαγγελματική ελεγκτική γνώμη για 

το κατά πόσον οι περιβαλλοντικές εκθέσεις που 

ετοιμάζονται παρουσιάζουν επαρκή εικόνα της

περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου και των
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Επιθεωρητές.

λειτουργιών του - και

(γ) εξετάζει την επάρκεια της εσωτερικής περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του έργου και των πρακτικών και διαδικασιών 

παρακολούθησης και υποβάλλει συστάσεις για βελτίωσή 

τους.

(3) Αντίγραφα των εκθέσεων του εξωτερικού ελεγκτή 

περιβάλλοντος τίθενται από τον ίδιο στη διάθεση του Διευθυντή, ο 

οποίος και τις περιλαμβάνει στο Αρχείο.

ΜΕΡΟΣΧΙ

ΕΠΙΒΟΛΗ

44.-(1) Μετά τη χορήγηση Περιβαλλοντικής Έγκρισης, Πολεοδομικής 

Άδειας ή έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο ή την αρμόδια 

κρατική υπηρεσία, για την εκτέλεση ενός έργου για το οποίο έγινε 

εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, ο Διευθυντής, τόσο κατά την 

κατασκευή όσο και κατά τη φάση λειτουργίας ασκεί εποπτεία 

συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν.

(2) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων διαταγμάτων, 

εγκρίσεων ή οδηγιών, ο Υπουργός ορίζει ως Επιθεωρητές, με 

γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας-

(α) λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-

(β) αν κριθεί αναγκαίο, λειτουργούς εκτός του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπό 

την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζει τη σύμφωνη γνώμη του
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Υπουργού που είναι αρμόδιος για το Υπουργείο στο 

οποίο αυτοί υπηρετούν- και

(γ) αν κριθεί αναγκαίο και μετά από σχετικό αίτημα αρχής 

τοπικής διοίκησης, υπαλλήλους της ενδιαφερόμενης 

τοπικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(3) Καθήκοντα Επιθεωρητών για τους σκοπούς του παρόντος 

Νόμου, ασκούν και οι επιθεωρητές που ορίζονται δυνάμει των 

διατάξεων-

(i) του εδαφίου (1) του άρθρου 84 του περί Βιομηχανικών 

Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της 

Ρύπανσης) Νόμου,

(ii) του εδαφίου (1) του άρθρου 44 του περί Αποβλήτων 

Νόμου, και

(iii) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 του περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης των Νερών Νόμου.

(4) (α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) μέχρι 

(3), ο Υπουργός μπορεί να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε 

πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία 

κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις 

εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών και να υπόκεινται σε 

τέτοιους όρους, όπως καθορίζεται στη σύμβαση εργασίας και την 

εξουσιοδότηση.

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις της 

παραγράφου (α) προβαίνουν σε δήλωση των οικονομικών τους 

συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν κανένα 

οικονομικό ή άλλο συμφέρον που να επηρεάζει την αμεροληψία 

τους.
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Καθήκοντα 

και εξουσίες 

επιθεωρητών.

(γ) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δυνάμει του 

παρόντος εδαφίου, λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που 

παρέχει, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό σε συνεννόηση με 

τον Υπουργό Οικονομικών.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζεται ως Επιθεωρητής δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υπόκειται στις οδηγίες και τον 

έλεγχο του Διευθυντή ·.

(6) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι επιθεωρητές και 

τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (4) οφείλουν -

(α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας επιθεωρητή που 

εκδίδει ο Διευθυντής, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά 

τους- και

(β) να ενεργούν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που 

παρέχουν στις διατάξεις του άρθρου 45.

45.-(1) Οι επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους 

ελέγχους έργου το οποίο εγκρίθηκε ή αδειοδοτήθηκε δυνάμει ή μετά 

από εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για να 

διαπιστώνουν κατά πόσον οι εργασίες κατασκευής ή/ και η 

λειτουργία του εκτελούνται και γίνονται, σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους και τα σχετικά μέτρα που έθεσε η 

Περιβαλλοντική Αρχή σε Περιβαλλοντική Έγκριση ή που τέθηκαν 

από την Πολεοδομική Αρχή σε πολεοδομική άδεια ή αναλήφθηκαν 

από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από κρατική υπηρεσία μετά από 

Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή Γνωμοδότηση.

(2)(α) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο 

Επιθεωρητής μπορεί-
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(i) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο, εργοτάξιο ή 

υποστατικό στο οποίο διενεργείται οποιαδήποτε 

εργασία ή δραστηριότητα σχετική με το έργο-

(ii) να προβαίνει σε έλεγχο των όρων της 

Περιβαλλοντικής Έγκρισης ή Αιτιολογημένης 

Διαπίστωσης ή της Γνωμοδότησης και των σχετικών 

αδειών αδειοδότησης με κινηματογραφήσεις ή 

φωτογραφίσεις ή μετρήσεις ή δειγματοληψίες εφόσον 

τις κρίνει αναγκαίες- και

(iii) να αξιώνει την προσκόμιση όλων των σχετικών 

αδειών αδειοδότησης και να προβαίνει σε 

επιθεώρηση οποιωνδήποτε καταχωρήσεων, αρχείων, 

μητρώων, βιβλίων ή εγγράφων τα οποία περιέχουν 

πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς ελέγχου 

οποιουδήποτε όρου που τέθηκε και αφορά το έργο.

(β) Όλες οι μετρήσεις, δειγματοληψίες και αναλύσεις γίνονται 

με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και τον κατάλληλο σχεδίασμά.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία είτε έχει διαπιστωθεί 

παράβαση οποιουδήποτε περιβαλλοντικού όρου έθεσε η 

Περιβαλλοντική Αρχή σε Περιβαλλοντική Έγκριση ή Αιτιολογημένη 

Διαπίστωση ή Γνωμοδότηση, είτε ο επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι, 

λόγω σοβαρής παραβίασης όρου δημιουργείται κίνδυνος σοβαρής 

βλάβης οποιουδήποτε προσώπου ή του περιβάλλοντος μπορεί να 

επιδώσει στον κύριο του έργου, ή, αν αυτός απουσιάζει, σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο για το έργο, ειδοποίηση 

συμμόρφωσης, η οποία-

ία) αναφέρει ότι ο επιθεωρητής διαπίστωσε παραβίαση 

περιβαλλοντικού όρου ή έχει την πιο πάνω γνώμη-
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Αδικήματα 

και ποινές.

(β) αναφέρει τον ή τους όρους της πολεοδομικής άδειας, 

Περιβαλλοντικής Έγκρισης, Αιτιολογημένης Διαπίστωσης 

ή Γνωμοδότησης που έχουν παραβιαστεί-

(γ) αναφέρει τους λόγους οι οποίοι, κατά την άποψη του 

επιθεωρητή, δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν 

τον προαναφερθέντα κίνδυνο-

(δ) δίνει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για συμμόρφωση με τον περιβαλλοντικό όρο ή 

για εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου- και

(ε) ορίζει-

(i) χρονική περίοδο συμμόρφωσης, ή

(ii) ειδοποιεί άμεσα την αρμόδια αρχή η οποία 

χορήγησε την άδεια για το έργο για τερματισμό των 

εργασιών.

46.-(1) Κάθε πρόσωπο που,

(α) προβαίνει σε παράβαση οποιωνδήποτε όρων ή/και 

μέτρων έθεσε η Περιβαλλοντική Αρχή σε Περιβαλλοντική 

Έγκριση ή Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή Γνωμοδότηση,

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή άρνηση 

συμμόρφωσης σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου ή των διαταγμάτων ή κανονισμών ή αποφάσεων ή 

οδηγιών ή ειδοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου,



925

(γ) προβαίνει εν γνώσει του σε ψευδή ή παραπλανητική 

δήλωση,

(δ) εσκεμμένα ή από αμέλεια παραλείπει να ενεργήσει όπως 

διαλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο ή παρέχει ψευδείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες ή ανακριβή στοιχεία ή 

παραλείπει στοιχεία ή αποκρύβει στοιχεία σε σχέση με 

οποιοδήποτε ζήτημα στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, 

περιλαμβανομένων των πληροφοριών και Μελετών που 

ετοιμάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 

26, αντίστοιχα και των σχετικών τους παραρτημάτων, 

ή/και

(ε) παρεμποδίζει επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων 

και εξουσιών που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα 

Νόμο-

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 

σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€5.000). Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, τα εν 

λόγω αδικήματα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και με τις δύο αυτές 

ποινές.

(2)(α) Αν, για οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αδικήματα για τα 

οποία έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου, υπάρχει 

ισχυρισμός ότι η διάπραξή του προκαλεί ή πρόκειται να προκαλέσει 

ρύπανση του περιβάλλοντος ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία, μπορεί να 

ζητηθεί η έκδοση προσωρινού διατάγματος, απαγορεύοντας τη 

συνέχιση ή την επανάληψη της ισχυριζόμενης παράνομης πράξης ή 

παράλειψης μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με 

την οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία.
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(β) Το εν λόγω διάταγμα εκδίδεται από Πρόεδρο Επαρχιακού 

Δικαστηρίου κατόπιν αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας.

14 του I960 

50 του 62 

11 του 1963 

8 του 1969 

40 του 1970 

58 του 1972 

1 του 1980 

35 του 1982 

29 του 1983 

91 του 1983 

16 του 1984 

51 του 1984 

83 του 1984 

93 του 1984 

18 του 1985 

71 του 1985 

89 του 1985 

96 του 1986 

317 του 1987 

49 του 1988 

64 του 1990 

136 του 1991 

149 του 1991 

237 του 1991 

42(Ι)του 1992 

43(Ι)του 1992

(γ) Οι προϋποθέσεις έκδοσης τέτοιου διατάγματος διέπονται, 

τηρουμένων των αναλογιών, από τις διατάξεις του άρθρου 32 του 

περί Δικαστηρίων Νόμου, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου και τους σχετικούς περί Πολιτικής Δικονομίας 

Διαδικαστικούς Κανονισμούς.
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102(1) του 1992 

26(Ι)του 1993 

82(Ι)του 1995 

102(1) του 1996 

4(Ι)του 1997 

53(Ι)του 1997 

90(Ι)του 1997 

27(Ι)του 1998 

53(Ι)του 1998 

110(1) του 1998 

34(Ι)του 1999 

146(1) του 1999 

41(1) του 2000 

32(1) του 2001 

40(Ι) του 2002 

80(Ι) του 2002 

140(1) του 2002 

206(1) του 2002 

17(1) του 2004 

165(1) του 2004 

268(1) του 2004 

21(1) του 2006 

99(1) του 2007 

170(1) του 2007 

76(1) του 2008 

81(1) του 2008 

118(1) του 2008 

119(1) του 2008 

36(1) του 2009 

129(1) του 2009 

138(1) του 2009 

19(1) του 2010 

166(1) του 2011
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30(1) του 2013 

46(Ι)του 2014 

191(1) του 2014 

29(Ι)του 2017 

109(1) του 2017.

Κεφ. 6.

11 του 1965 

161 του 1989 

228 του 1989 

51(1) του 1999 

134(1) του 1999 

58(Ι) του 2003 

66(Ι) του 2004 

138(1) του 2006 

62(1) του 2014 

101(1) του 2014 

138(1) του 2014.

(δ) Το προσωρινό διάταγμα μπορεί να εκδοθεί και μετά από 

μονομερή (ex parte) αίτηση, κατ' εφαρμογή, τηρούμενων των 

αναλογιών, των διατάξεων του άρθρου 9 του περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών 

Κανονισμών. Στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς καταχώρησης 

ενστάσεως ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντίδικου λόγος ώστε 

να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική 

προθεσμία που μπορεί να τεθεί από το Δικαστήριο δεν υπερβαίνει 

τις δεκατέσσερις (14) ημέρες.

(3) Επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε ποινή επιβάλλεται δυνάμει 

των διατάξεων του εδαφίου (1), το δικαστήριο έχει εξουσία να 

διατάξει όπως το έργο αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το 

ποινικό αδίκημα ή οποιοδήποτε τμήμα του έργου κατεδαφιστεί ή
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μετακινηθεί ή διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να συμμορφώνεται με 

τους όρους που τυχόν συνοδεύουν την Περιβαλλοντική Έγκριση, ή 

την Αιτιολογημένη Διαπίστωση ή τη Γνωμοδότηση, όπως αυτοί 

περιλήφθηκαν στην Πολεοδομική Άδεια, ή την έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου ή της κρατικής υπηρεσίας και να διατάξει 

την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε βάρος του υπευθύνου για 

το έργο και να καθορίσει το χρόνο μέσα στον οποίο ο καταδικασθείς 

οφείλει να συμμορφωθεί.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε 

διάταγμα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και/ ή (3), 

παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα, είναι ένοχο ποινικού 

αδικήματος, ανεξαρτήτως αν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του εδαφίου

(5) και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που 

δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που 

δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 50.000) ή και στις δύο 

αυτές ποινές.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε 

διάταγμα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και/ ή (3), 

παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα, τότε τα μέτρα μπορούν 

να ληφθούν από το Τμήμα και οι σχετικές δαπάνες εισπράττονται 

από το εν λόγω πρόσωπο ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη 

Δημοκρατία.

(6) Εάν για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα πιο πάνω 

αδικήματα ευθύνεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και 

αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, 

σύμπραξη ή ανοχή-

(α) οποιουδήποτε από τα μέλη του διοικητικού ή 

διαχειριστικού συμβουλίου ή της επιτροπής που

διαχειρίζεται τις υποθέσεις του εν λόγω νομικού
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Τέλη και 

επιβαρύνσεις.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

προσώπου, ή

(β) του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του διευθύνοντος 

συμβούλου του νομικού προσώπου,

τότε η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να στραφεί εναντίον του 

νομικού προσώπου και όλων ή οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω 

φυσικά πρόσωπα.

47.-(1) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δύναται να αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος, καθορίζει τα τέλη που κρίνει ως επαρκή 

για την κάλυψη των πραγματικών εξόδων που συνεπάγονται τα πιο 

κάτω και με τα οποία επιβαρύνεται ο κύριος του επηρεαζόμενου 

έργου -

(α) εξέταση αιτήσεων που αφορούν την έκδοση οδηγιών 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25-

(β) αξιολόγηση πληροφοριών ή Μελετών που υποβάλλονται 

για έργα του Πρώτου ή του Δεύτερου Παραρτήματος και 

έκδοση Περιβαλλοντικής Έγκρισης ή Αιτιολογημένης 

Διαπίστωσης ή Γνωμοδότησης- και

(γ) διενέργεια δημόσιας ακρόασης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 39-

(δ) εξωτερικός ελεγκτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

43.

(2) Ο κύριος του έργου καταβάλλει τα ακόλουθα-
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Πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη.

(α) τις δαπάνες που συνδέονται με δημόσια ακρόαση και τις 

σχετικές δημοσιεύσεις για το έργο- και

(β) το κόστος των μεταφράσεων ή των διερμηνειών που 

τυχόν απαιτούνται κατά τη διαδικασία για την αξιολόγηση 

των διασυνοριακών επιπτώσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 21.

(3) Ο κύριος του έργου καταβάλλει το ποσό που χρεώνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) μέσα σε εξήντα 

(60) ημέρες από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου και, αν ο 

κύριος του έργου παραλείψει να εξοφλήσει το εν λόγω ποσό μέσα 

στην προθεσμία αυτή, το οφειλόμενο ποσό αποτελεί αστικό χρέος 

προς τη Δημοκρατία και διεκδικείται ως τέτοιο από δικαστήριο 

αρμόδιας δικαιοδοσίας.

ΜΕΡΟΣ XII

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

48.-(1) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, στο ιδρυτικό έγγραφο ή το 

καταστατικό του οποίου ορίζεται ότι κύριος σκοπός της ίδρυσής του 

είναι η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος θεωρείται ότι 

έχει έννομο συμφέρον το οποίο δυνατό να επηρεάζεται δυσμενώς 

από οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη στα πλαίσια της 

άσκησης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου-

(α) από την Περιβαλλοντική Αρχή για χορήγηση 

ΠεριβαλλοντικήςΈγκρισης- ή

(β) από την Περιβαλλοντική Αρχή για Αιτιολογημένη 

Διαπίστωση ότι δεν χρειάζεται η υποβολή Μελέτης- ή
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Κανονισμοί.

Διατάγματα και 

Γνωστοποιήσεις.

(γ) που αφορούν τη συμμετοχή του κοινού,

και μπορεί να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με το Άρθρο 146 του 

Συντάγματος.

(2) Ο Διευθυντής μεριμνά, μέσω περιοδικών ανακοινώσεων στο 

διαδίκτυο και τον ημερήσιο τύπο, ώστε να τίθενται στη διάθεση του 

κοινού πρακτικές πληροφορίες.

49. Επιπρόσθετα από τις ειδικές εξουσίες που παρέχονται με 

άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο 

μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση 

οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού 

και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

50. Επιπρόσθετα από τις ειδικές εξουσίες που του παρέχονται με 

άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει 

Διατάγματα ή Γνωστοποιήσεις για τη ρύθμιση των ακόλουθων 

θεμάτων-

(α) πρόσθετες διαδικασίες αναφορικά με την ετοιμασία και 

υποβολή Μελετών ή πληροφοριών και την υποβολή 

τροποποιήσεων ή προσθηκών σε αυτές-

(β) ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν γνωστοποιήσεις οι 

οποίες δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παροοντος Νόμου.

(γ) ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με το Μητρώο και τη 

λειτουργία του.

(δ) καθορίζει την ελάχιστη σύνθεση της ομάδας των 

μελετητών σε σχέση με το είδος του έργου.



933

Τροποποίηση

Παραρτημάτων.

Ενημέρωση

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Πρώτο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

51. Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί με διάταγμα που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα 

Παραρτήματα του παρόντος Νόμου για προσαρμογή τους στην 

επιστημονική ή τεχνική πρόοδο.

52. Κάθε έξι (6) έτη από έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, 

ο Υπουργός ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον 

διατίθενται τέτοια στοιχεία για -

(α) τον αριθμό των έργων του Πρώτου και Δεύτερου 

Παραρτήματος που υποβλήθηκαν σε εκτίμηση 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 10, 15, 21 και 25 μέχρι και 43-

(β) την κατανομή των εκτιμήσεων επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, ανάλογα με τις κατηγορίες των έργων που 

καθορίζονται στο Πρώτο και Δεύτερο Παράρτημα-

(γ) τον αριθμό των αναφερόμενων στο Δεύτερο Παράρτημα 

έργων που υποβλήθηκαν σε προσδιορισμό σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23-

(δ) τη μέση διάρκεια της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων 

στο περιβάλλον ■ και

(ε) τις γενικές εκτιμήσεις του μέσου άμεσου κόστους των 

εκτιμήσεων επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπου 

περιλαμβάνονται και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου στις μικρές και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις.
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Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου.

Κατάργηση

Νόμων.

140(1) του 2005 

42(1) του 2007 

47(1) του 2008 

80(1) του 2009 

137(1) του 2012 

51(1) του 2014 

169(1) του 2014.

Μεταβατικές

διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ XIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

53.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών 

Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην 

Επίσημη Εφημερίδα τηςΔημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 τίθενται σε ισχύ, έξι (6) 

μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

54.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 55, με την έναρξη 

της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί της Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμοι του 2005 

έως (Αρ. 2) του 2014, καταργούνται.

55.-(1)'Εργα, για τα οποία η διαδικασία απόφασης, κατά πόσον 

υπόκεινται ή όχι σε υποβολή Μελέτης που καταρτίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 12 ή των πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται σε Έκθεση που καταρτίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 14 των δυνάμει του άρθρου 54 καταργηθέντων 

νόμων, άρχισε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται 

στις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 των δυνάμει του άρθρου 54 

καταργηθέντων νόμων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κριτήρια λήψης 

απόφασης, το σχετικό Πέμπτο Παράρτημα και τη δημοσιότητα στη 

σχετική απόφαση των δυνάμει του άρθρου 54 καταργηθέντων 

νόμων.
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(2) Έργα υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα 

άρθρα 12, 13, 14, 15, 19, 21 και 22, 24 και 25 των δυνάμει του 

άρθρου 54 καταργηθέντων νόμων, όταν, πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος Νόμου -

(α) είχε αρχίσει η διαδικασία όσον αφορά την παροχή 

οδηγιών σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται σε Μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 17 

των δυνάμει του άρθρου 54 καταργηθέντων νόμων, ή

(β) είχε υποβληθεί Μελέτη στην Περιβαλλοντική Αρχή που 

ετοιμάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 των δυνάμει του 

άρθρου 54 καταργηθέντων νόμων.
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 2, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 22, 33, 39, 47 και 52)

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Διυλιστήρια αργού πετρελαίου, (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που 

παράγουν μόνο λιπαντικά από αργό πετρέλαιο) και 

εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και υγροποίηση 500 

τουλάχιστον τόνων άνθρακα ή ασφαλτούχων σχιστόλιθων.

2. (α) Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσης με

θερμική ισχύ από 50MW και άνω.

(β) Πυρηνικοί σταθμοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, 

συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης ή του παροπλισμού τους 

(εκτός από τις ερευνητικές μονάδες για την παραγωγή και 

μετατροπή σχάσιμων και αναπαραγώγιμων υλικών, με 

ανώτατη διαρκή θερμική ισχύ κάτω του 1 kW):

Νοείται ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι άλλοι πυρηνικοί 

αντιδραστήρες παύουν να χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι, όταν 

όλα τα πυρηνικά καύσιμα και τα άλλα ραδιενεργά μολυσμένα 

στοιχεία αφαιρεθούν μονίμως από τον τόπο της 

εγκατάστασης.

3. (α) Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ακτινοβολημένων

πυρηνικών καυσίμων.

(β) Εγκαταστάσεις-

(i) για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών 

καυσίμων·

(ii) για την επεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών 

καυσίμων ή πολύ ραδιενεργών αποβλήτων·

(iii) για την τελική διάθεση ακτινοβολημένων πυρηνικών 

καυσίμων·
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(iv) αποκλειστικά για την τελική διάθεση ραδιενεργών 

αποβλήτων·

(v) αποκλειστικά για την αποθήκευση (όταν αυτή 

προγραμματίζεται για περισσότερο από δέκα χρόνια) 

ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή ραδιενεργών 

αποβλήτων σε χώρο διαφορετικό από το χώρο 

παραγωγής.

(γ) Πρατήρια βενζίνης σε περιοχές ή τοπία που έχουν κηρυχθεί 

ή/και χαρακτηριστεί προστατευόμενα σύμφωνα με 

οποιοδήποτε νόμο ή δασικές περιοχές, περιοχές του Δικτύου 

Φύση 2000, παράκτια ύδατα, ποταμούς.

4. (α) Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την αρχική

σύντηξη χυτοσιδήρου και χάλυβα.

(β) Εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων

μετάλλων από μεταλλεύματα, συμπυκνώματα ή 

δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή 

ηλεκτρολυτικές διεργασίες.

5. Εγκαταστάσεις-

(α) για την εξόρυξη και αποθήκευση αμιάντου καθώς και για την 

κατεργασία, μεταποίηση ή και διάθεση του αμίαντου και των 

προϊόντων που περιέχουν αμίαντο·

(β) στην περίπτωση των προϊόντων αμιαντοτσιμέντου,

εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 20 000 τόνων 

τελικών προϊόντων·

(γ) στην περίπτωση των υλικών τριβής, εγκαταστάσεις με ετήσια 

παραγωγή άνω των 50 τόνων τελικών προϊόντων·

(δ) για τις άλλες χρήσεις του αμίαντου, εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούν πάνω από 200 τόνους το χρόνο.

6. Ολο κληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις 

για την παραγωγή, σε βιομηχανική κλίμακα, ουσιών με μεθόδους 

χημικής μετατροπής, στις οποίες παρατάσσονται πολλές μονάδες



938

που συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους και προορίζονται για- 

(α) την παραγωγή βασικών οργανικών χημικών προϊόντων·

(β) την παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων·

(γ) την παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων 

λιπασμάτων (απλά ή σύνθετα λιπάσματα)·

(δ) την παραγωγή βασικών φυτοϋγειονομικών προϊόντων και 

βιοκτόνων·

(ε) την παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων με 

χημικές ή βιολογικές μεθόδους·

(στ) την παραγωγή εκρηκτικών υλών.

7. Έργα κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων 

αποστάσεων:

(α) Έργα κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων 

αποστάσεων και αερολιμένων με κύριο διάδρομο 

τροχιοδρόμησης μήκους άνω των 2 100 μέτρων.

(β) Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας 

κυκλοφορίας.

(γ) Έργα κατασκευής νέων οδών με τέσσερις ή περισσότερες 

λωρίδες κυκλοφορίας ή ευθυγράμμισης ή διαπλάτυνσης 

υφιστάμενων οδών με δύο ή λιγότερες λωρίδες κυκλοφορίας, 

ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις λωρίδες ή περισσότερες, 

όταν η νέα οδός ή το νέο ή ευθυγραμμισμένο ή διευρυμένο 

αυτό τμήμα της οδού θα έχει συνεχές μήκος 10km ή 

μεγαλύτερο.

8. (α) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες για την κυκλοφορία στις

εσωτερικές πλωτές οδούς που επιτρέπουν τη διέλευση 

σκαφών άνω των 1 350 τόνων.

(β) Εμπορικοί λιμένες, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που 

συνδέονται με την ξηρά και εξωτερικοί λιμένες (εκτός των 

αποβαθρών για τα πορθμεία) όπου μπορούν να 

προσεγγίσουν σκάφη άνω των 1 350 τόνων.
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9. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την αποτέφρωση, 

χημική κατεργασία όπως ορίζεται στο σημείο D9 του 

Παραρτήματος Μ των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως (Αρ. 

2) του 2016 ή υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 των εν λόγω Νόμων.

10. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την αποτέφρωση ή 

χημική κατεργασία όπως ορίζεται στο σημείο D9 του 

Παραρτήματος Μ των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως (Αρ. 

2) του 2016 μη επικινδύνων αποβλήτων με ημερήσια 

δυναμικότητα άνω των 100 τόνων.

11. Έργ α άντλησης υπόγειων νερών, ή έργα τεχνητής αναπλήρωσης 

υπόγειων νερών, όταν ο όγκος αντλούμενου ή αναπληρούμενου 

νερού ισούται με ή υπερβαίνει τα 250 000 κυβικά μέτρα το χρόνο:

Νοείται ότι ο όρος «υπόγεια νερά» έχει την έννοια που 

αποδίδει σε αυτόν το άρθρο 2(1) του περί Ενιαίας Διαχείρισης 

των Υδάτων Νόμου του 2010 έως (Αρ. 2) του 2016.

12. (α) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μια υδρολογική

λεκάνη σε άλλη, όταν η εκτροπή αυτή αποσκοπεί στην 

πρόληψη ενδεχόμενης λειψυδρίας και όταν ο όγκος του 

εκτρεπόμενου νερού υπερβαίνει τα 500 000 κυβικά μέτρα το 

χρόνο.

(β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, έργα για την εκτροπή 

υδάτινων πόρων από μια υδρολογική λεκάνη σε άλλη, όταν η 

πολυετής μέση ροή της λεκάνης άντλησης υπερβαίνει τα 10 

000 000 κυβικά μέτρα το χρόνο και όπου ο όγκος του 

εκτρεπομένου νερού υπερβαίνει το 5 % της ροής αυτής: 

Νοείται ότι, η εκτροπή πόσιμου νερού μέσω αγωγών δεν 

εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος σημείου.

13. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή αποχετευτικά 

συστήματα δυναμικότητας άνω των 15 000 ισοδύναμου
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πληθυσμού.

14. Εγκαταστάσεις -

(α) άντλησης πετρελαίου για εμπορικούς σκοπούς·

(β) άντλησης φυσικού αερίου για εμπορικούς σκοπούς·

(γ) χερσαίων υποστηρικτικών βιομηχανιών εξόρυξης 

λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων 

και πετρωμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστόλιθων με 

συνολικό εμβαδό άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών 

μέτρων (2000 m2) επιφάνειας.

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

11.12.2015.

15. Ανόρυξη γεώτρησης εξερεύνησης από μη παραγωγική 

εγκατάσταση:

Νοείται ότι οι όροι «εξερεύνηση» και «μη παραγωγική 

εγκατάσταση» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους 

αυτούς από τον Κανονισμό 2(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου 

και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015.

16. Φράγματα και άλλες εγκαταστάσεις προοριζόμενες για τη 

συγκράτηση ή τη μόνιμη αποθήκευση υδάτων, όπου ο όγκος της 

νέας ή της πρόσθετης ποσότητας του συγκρατημένου ή 
ταμιευομένου ύδατος υπερβαίνει τα 5 000 000 m3.

17. Χερσαίοι αγωγοί, με διάμετρο άνω των 800 mm και μήκος άνω 

των 10 km -

(α) μεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χημικών ουσιών·

(β) μεταφοράς ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για 

σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς, 

περιλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης της 

πίεσης.

18. Υποθαλάσσιοι αγωγοί και σχετικές εγκαταστάσεις που
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64(Ι) του 2004 

97(Ι) του 2014.

ποντίζονται στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη και/ή στην Υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας, διαμέσου των 

οποίων μεταφέρεται οποιοδήποτε υγρό, στερεό και/ή αέριο και 

σχετικές εγκαταστάσεις στην παράκτια ζώνη:

Νοείται ότι οι όροι «Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη», 

«Υφαλοκρηπίδα» και «χωρική θάλασσα», έχουν την έννοια που 

αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2(1) των περί της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμων 

του 2004 και του 2014.

19. Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής, με δυναμικότητα μεγαλύτερη 

από-

(α) 85 000 θέσεις για κοτόπουλα πάχυνσης ή 60 000 θέσεις για 

ωοτόκες κότες·

(β) 3 000 θέσεις για χοίρους πάχυνσης (άνω των 30 χγρ.)·

(γ) 900 θέσεις για χοιρομητέρες· ή

(δ) 200 θέσεις για γαλακτοφόρες αγελάδες.

20. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής-

(α) χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά·

(β) χαρτιού και χαρτονιού, με δυναμικότητα παραγωγής άνω των 

200 τόνων την ημέρα.

21. Λατομεία και υπαίθρια ορυχεία έκτασης άνω των δύο εκταρίων ή, 

όταν πρόκειται για εξόρυξη τύρφης, άνω των 150 εκταρίων.

22. Κατασκευή εναέριων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με 

τάση 132 kV και άνω και μήκος ίσο ή πέραν των 15 km.

23. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών ή 

χημικών προϊόντων με συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 20 

000 τόνων.

24. Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ως εξής:
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112(Ι) του 2013 
121 (Ι) του 2015 

157(Ι) του 2015.

71 (Ι) του 2012 
174(Ι) του 2015.

(α) Ανεμογεννήτριες με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 10 MW.

(β) Φωτοβολταϊκά συστήματα που θα τοποθετηθούν στο έδαφος 
με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη του 1 MW.

(γ) Φωτοβολταϊκά συστήματα που θα τοποθετηθούν στο έδαφος 
με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 500 KW και μικρότερη του 1 

MW εντός ζωνών και περιοχών προστασίας και εντός 

γεωργικών ζωνών.

(δ) Ηλιοθερμικά πάρκα με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη 

από 10 ΜW.

(ε) Άλλα έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 

εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη του 1 MW.

(στ)Έργα παραγωγής βιοκαυσίμων ή βιορευστών με 

δυναμικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 20 κυβικών μέτρων/μέρα:

Νοείται ότι, οι όροι «βιοκαύσιμα» και «βιορευστά» έχουν 

την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 

2(1) των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι (Αρ. 

2) του 2015.

(ζ) Παραγωγή υδρογόνου με σκοπό τη χρήση του ως καύσιμο.

(η) Υπεράκτιες εγκαταστάσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα και έργα εκμετάλλευσης 

κυματικής ενέργειας.

25. Λιμενοβραχίονες και κυματοθραύστες.

26. Μαρίνες, χώροι ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και αλιευτικά 

καταφύγια.

27. Γήπεδα γκολφ και συνοδευτικά έργα και αναπτύξεις, 

περιλαμβανομένων των έργων που θα εξυπηρετούν άμεσα ή 

έμμεσα τη λειτουργία του εν λόγω έργου, εξαιρουμένων των 

«μίνι» γκολφ.

28. Τόποι αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2(1) των περί της
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Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς 

Σχηματισμούς Νόμων του 2012 και 2015.

29. Εγκαταστάσεις δέσμευσης ρευμάτων CO2 για σκοπούς

αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ’ εφαρμογή των 

περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς 

Σχηματισμούς Νόμων του 2012 και 2015 από εγκαταστάσεις 

καλυπτόμενες από το παρόν παράρτημα ή εφόσον η συνολική 

ετήσια δέσμευση CO2 ανέρχεται σε 1,5 μεγατόνους ή 

περισσότερο.

30. Αναπτύξεις:

(α) Ενοποιημένες αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων.

(β) Ψηλά κτίρια με αριθμό ορόφων πέραν των δύο από τον 

ανώτερο επιτρεπτό αριθμό που καθορίζει το Τοπικό Σχέδιο 

ή/και η Δήλωση Πολιτικής.

31. Εγκαταστάσεις και βιομηχανικές δραστηριότητες που εμπίπτουν 

στο Μέρος ΙΙΙ, IV, V ή VII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών 

(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων 

του 2013 και 2016. Στην εκάστοτε περίπτωση ισχύει το 

αυστηρότερο όριο.

32. Κάθε μεταβολή ή επέκταση των έργων που απαριθμούνται στο 

παρόν Παράρτημα, όταν η επέκταση καθεαυτή εμπίπτει στα 

κατώτατα όρια, αν τυχόν υπάρχουν, και τα οποία καθορίζονται 

στο παρόν Παράρτημα.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 2, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 33, 47 και 52)

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Γεωργία, δασοκομία και υδατοκαλλιέργεια:

(α) Έργα αγροτικού αναδασμού.

(β) Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών 

περιοχών για εντατικές γεωργικές καλλιέργειες.

(γ) Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων για τη γεωργία, 

περιλαμβανομένων των αρδευτικών και αποστραγγιστικών 

έργων.

(δ) Αρχική δάσωση και αποδάσωση με σκοπό τη μετατροπή σε 

άλλο τύπο χρήσης γης.

(ε) Εγκαταστάσεις εντατικής κτηνοτροφίας, εφόσον δεν 

εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(στ) Εντατική ιχθυοτροφία.

(ζ) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα.

2. Εξορυκτική βιομηχανία:

(α) Λατομεία, υπαίθρια ορυχεία και εξόρυξη τύρφης, εφόσον δεν 

εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(β) Υπόγεια ορυχεία.

(γ) Εξόρυξη ορυκτών με βυθοκόρηση ποταμών και της 

θάλασσας.

(δ) Γεωτρήσεις βάθους και ειδικότερα-
(i) γεωθερμικές γεωτρήσεις,

(ii) γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων,

(iii) γεωτρήσεις για ύδρευση (υδρογεωτρήσεις), εξαιρουμένων 

των γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της σταθερότητας του
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εδάφους,

(iv) βαθιές γεωτρήσεις θεμελίωσης κτιρίων.

(ε) Εγκαταστάσεις επιφανείας της βιομηχανίας εξόρυξης

λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων,

καθώς και ασφαλτούχων σχιστολίθων.

(στ) Χερσαίες υποστηρικτικές βιομηχανίες εξόρυξης λιθάνθρακα,

πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων και

πετρωμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστολίθων με

συνολικό εμβαδό κάτω δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων 
2

(2000 m2) επιφάνειας.

3. Ενεργειακή βιομηχανία:

(α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή και 

συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, θερμού ύδατος 

και θερμότητας, εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο 

Παράρτημα.

(β) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποσταθμοί για τη μεταφορά 

αερίου, ατμού και θερμού ύδατος και τη μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας με εναέρια καλώδια, εφόσον δεν εμπίπτουν στο 

Πρώτο Παράρτημα.

(γ) Επιφανειακή αποθήκευση φυσικού αερίου.

(δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαμενές.

(ε) Επιφανειακή αποθήκευση ορυκτών καυσίμων.

(στ) Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη.

(ζ) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ραδιενεργών 

αποβλήτων, εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(η) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

(θ) Ανεμογεννήτριες, εφόσον δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι.

(ι) Εγκαταστάσεις δέσμευσης ρευμάτων CO2 για σκοπούς 

αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς, σύμφωνα με 

τους περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε 

Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμους του 2012 και 2015, από 

εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(ια) Φωτοβολταϊκά συστήματα που τοποθετούνται στο έδαφος με
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112(Ι) του 2013 

121 (Ι) του 2015 

157(Ι) του 2015 

62(Ι) του 2018.

4.

ισχύ μέχρι 500 KW εντός ζωνών και περιοχών προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 

και εντός γεωργικών ζωνών.

(ιβ) Ηλιοθερμικά πάρκα και άλλα έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 10 

MW εντός ζωνών και περιοχών προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 

και εντός γεωργικών ζωνών.

(ιγ) Έργα παραγωγής βιοκαυσίμων ή βιορευστών (με 

δυναμικότητα κάτω από 20 κ.μ./μέρα:

Νοείται ότι οι όροι «βιοκαύσιμα» και «βιορευστά» έχουν 

την έννοια που αποδίδει σε αυτούς το άρθρο 2(1) των περί 

Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι (Αρ. 2) του 2015.

Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων:

(α) Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα 

(πρωτογενούς ή δευτερογενούς), περιλαμβανομένων των 

χυτηρίων συνεχούς τήξης.

(β) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων, με έλαση 

εν θερμώ, σφυρηλάτηση ή επίθεση προστατευτικών 

στρωμάτων τηγμένων μετάλλων.

(γ) Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων.

(δ) Εγκαταστάσεις τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, 

εξαιρουμένων των πολύτιμων μετάλλων, αλλά 

περιλαμβανομένων των προϊόντων ανάκτησης, όπως 

εξευγενισμός και χύτευση.

(ε) Εγκαταστάσεις επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων και 

πλαστικών υλών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες.

(στ) Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού.

(ζ) Δομική σύνδεση με χρήση εκρηκτικών.

(η) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης μεταλλευμάτων.

(θ) Κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και 

κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων.
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(ι) Ναυπηγεία.

(ια) Εργοστάσια κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών.

5. Βιομηχανία ορυκτών :

(α) Εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του 

άνθρακα).

(β) Εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου.

(γ) Εγκαταστάσεις παραγωγής αμιάντου και κατασκευής 

προϊόντων με βάση τον αμίαντο, εφόσον δεν εμπίπτουν στο 

Πρώτο Παράρτημα.

(δ) Υαλουργία, περιλαμβανομένης της κατασκευής ινών γυαλιού. 

(ε) Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, περιλαμβανομένης της 

παραγωγής ορυκτών ινών.

(στ) Παραγωγή κεραμικών ειδών με ψήσιμο και ιδίως κεραμιδιών, 

πλίνθων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης 

ή πορσελάνης.

6. Χημική βιομηχανία, εφόσον αφορά έργα που δεν εμπίπτουν στο 

Πρώτο Παράρτημα:

(α) Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και παρασκευή χημικών 

προϊόντων.

(β) Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, 

χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξιδίων.

(γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και 

χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων 

καυσίμων.

(δ) Εγκαταστάσεις ανάμιξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας ή και 

επεξεργασίας χημικών ουσιών.

7. Βιομηχανία τροφίμων:

(α) Βιομηχανία φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών.

(β) Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.

(γ) Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.

(δ) Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.
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(ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιού.

(στ) Σφαγεία.

(ζ) Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου.

(η) Εργοστάσια παραγωγής ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου.

(θ) Ζαχαρουργεία.

(ι) Οινοποιεία και αποστακτήρια.

(ια) Αλλαντοποιεία.

(ιβ) Εμφιαλωτήρια.

(ιγ) Ελαιοτριβεία.

8. Κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού:

(α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και 

χαρτονιού, εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(β) Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, 

λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών και υφασμάτων.

(γ) Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων.

(δ) Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης.

9. Βιομηχανία ελαστικού:

Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από 

ελαστομερή.

10. Έ ργα υποδομής:

(α) Έργα ανάπτυξης βιομηχανικών ζωνών και περιοχών.

(β) Έργα αστικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 

ακόλουθων:

(i) Εμπορικά κέντρα, υπερκαταστήματα, πολυκαταστήματα, 

υπεραγορές, εμπορική και ψυχαγωγική ανάπτυξη 

σύνθετου τύπου, αίθουσες δεξιώσεων και κτίρια 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

(ii) Συγκρότημα κινηματογραφικών αιθουσών.

(iii) Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(iv) Πανεπιστημιουπόλεις.

(v) Ναοί και άλλοι χώροι θρησκευτικής συγκέντρωσης.
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(vi) Κέντρα πολλαπλού αθλητισμού.

(vii) Ερευνητικά κέντρα ή και κέντρα καινοτομίας όπου 

διεξάγεται εφαρμοσμένη έρευνα.

(viii) Αυτόνομοι χώροι στάθμευσης.

(ix) Γήπεδα ποδοσφαίρου και στάδια.

(x) Νοσοκομεία, θεραπευτήρια, αναρρωτήρια και ειδικοί

τύποι κλινικών (όπως κέντρα αποτοξίνωσης, ψυχικής 

αποκατάστασης και θεραπείας λοιμωδών και

μεταδοτικών ασθενειών).

(γ) Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων 

μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές και

συνδυασμένων τερματικών σταθμών, εφόσον δεν εμπίπτουν 

στο Πρώτο Παράρτημα.

(δ) Κατασκευή αεροδρομίων, εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο 

Παράρτημα.

(ε) Κατασκευή λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, εφόσον δεν 

εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(στ) Κατασκευή εσωτερικών πλωτών οδών, εφόσον δεν εμπίπτουν 

στο Πρώτο Παράρτημα, έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και 

αντιπλημμυρικά έργα.

(ζ) Έργα κατασκευής νέων οδών με τέσσερις ή περισσότερες 

λωρίδες κυκλοφορίας ή ευθυγράμμισης ή διαπλάτυνσης 

υφιστάμενων οδών με δύο ή λιγότερες λωρίδες κυκλοφορίας, 

ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις λωρίδες ή περισσότερες, 

εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(η) Έργα κατασκευής, διαπλάτυνσης και εν γένει αναβάθμισης 

δρόμων -

(i) σε ορεινές περιοχές όπου η κάλυψη της περιβάλλουσας 

φυσικής βλάστησης είναι πέραν του 50% σε συνεχές 

μήκος δρόμου τουλάχιστον 1 000 μέτρων,

(ii) μέσα σε ζώνη προστασίας της παραλίας ή σε περιοχές ή 

τοπία που έχουν κηρυχθεί ή χαρακτηριστεί 

προστατευόμενα, σύμφωνα με νομοθεσία,

(iii) που επηρεάζουν την κοίτη ή τα πρανή ποταμού ή
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χαρακτηριστικά γνωρίσματα φυσικής, ιστορικής, 

πολιτιστικής ή αρχαιολογικής κληρονομιάς ή φυσικούς 

διαδρόμους ειδών πανίδας ή οικοτόπους μεταναστευτικών 

ειδών ή περιοχές με ενδημικά είδη πανίδας και χλωρίδας, 

υγροβιότοπους, αμμόλοφους, κρημνούς, σπηλιές, 

αξιόλογους γεωμορφολογικούς και απολιθωματοφόρους 

σχηματισμούς, φαράγγια, εκβολές ποταμών, αμμουδιές ή 

τη φυσική ακτογραμμή.

(θ) Μικρά εμπλουτιστικά αναχώματα ή και δήμματα που 

κατασκευάζονται στους ποταμούς με συρματοκιβώτια (τύπου 

gabions) με σκοπό τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων σε 

ορεινές ή και δασώδεις περιοχές.

(ι) Έργα διαφοροποίησης της κοίτης ποταμών και χειμάρρων.

(ια) Τροχιόδρομοι (τραμ), υπερυψωμένοι ή υπόγειοι 

σιδηρόδρομοι, εναέριοι σιδηρόδρομοι ή παρεμφερείς 

σιδηρόδρομοι ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβατών.

(ιβ) (i) Εφόσον δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι, παράκτια έργα 

για την καταπολέμηση της διάβρωσης, παραλιακοί 

πεζόδρομοι και ενδοθαλάσσια έργα που παρέχουν τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης της ακτής, όπως η κατασκευή 

αναχωμάτων, μόλων, και άλλων έργων προστασίας από 

τη θάλασσα, εξαιρουμένης της συντήρησης και της 

ανακατασκευής των έργων αυτών, τα οποία εμπίπτουν σε 

Κεφ.59. ζώνη προστασίας της παραλίας, σύμφωνα με τον περί της

22 του 1961 Προστασίας της Παραλίας Νόμο.

17 του 1964 

8 του 1972 

52 του 1975 

21 του 1987 

126 του 1989 

11 του 1990 

251 του 1990 

40 του 1991
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87 του 1991 

234 του 1991 

15(Ι) του 1992 

41(Ι) του 1992 

61 (Ι) του 1992 

103(Ι) του 1992 

7(Ι) του 1993 

19(Ι) του 1993 

27(Ι) του 1993 

37(Ι) του 1993 

4(Ι) του 1994 

34(Ι) του 1994 

51 (Ι) του 1994 

75(Ι) του 1994 

98(Ι) του 1997 

85(Ι) του 1999 

72(Ι) του 2000 

165(Ι) του 2000 

37(Ι) του 2002 

235(Ι) του 2002 

34(Ι) του 2003 

90(Ι) του 2003 

192(Ι) του 2003 

3(Ι) του 2004 

206(Ι) του 2004 

44(Ι) του 2006 

68(Ι) του 2006 

113(Ι) του 2008 

123(Ι) του 2010 

142(Ι) του 2011.

Κεφ. 78. 

39 του 1973

(ii) Αποβάθρες όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 2 του 

περί Αποβαθρών Νόμου.
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29 του 1982 (ιγ) Έργα άντλησης υπόγειων νερών και συστήματα τεχνητής

36(Ι) του 1994

11 (Ι) του 2002.

αναπλήρωσης υπόγειων νερών, που δεν εμπίπτουν στο

Πρώτο Παράρτημα.

(ιδ) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μια υδρολογική

λεκάνη σε άλλη τα οποία δεν εμπίπτουν στο Πρώτο

Παράρτημα.

(ιε) Σταθμοί αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού.

(ιστ) Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις συγκράτησης ή μόνιμες

ταμίευσης υδάτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο

Παράρτημα).

(ιζ) Χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς-

(i) υγρών αποβλήτων ή χημικών ουσιών,

(ii) υδραγωγοί μεγάλων αποστάσεων,

(iii) πετρεπετρελαιαγωγοί και αγωγοί αερίου για τη μεταφορά

ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για σκοπούς

αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς

(περιλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης

της πίεσης) εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο

Παράρτημα Ι.

(ιη) Πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου και σχετικών

εγκαταστάσεων στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική

Οικονομική Ζώνη και/ή στην Υφαλοκρηπίδα της

Δημοκρατίας, και σχετικές εγκαταστάσεις στην παράκτια

ζώνη:

Νοείται ότι οι όροι «Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη»,

«Υφαλοκρηπίδα» και «χωρική θάλασσα», έχουν την έννοια

που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2(1) των

περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και 22.

Υφαλοκρηπίδας Νόμων του 2004 και του 2014.

11. Τουρισμός και αναψυχή:

(α) Χιονοδρομικές πίστες, μηχανισμοί ανάβασης και σχετικά έργα

υποδομής.

(β) Παραθεριστικοί οικισμοί, ξενοδοχειακά συγκροτήματα και



953

ολοκληρωμένα τουριστικά συγκροτήματα εκτός αστικών 

περιοχών και σχετικά έργα υποδομής.

(γ) Μόνιμοι κατασκηνωτικοί χώροι και χώροι στάθμευσης 

τροχόσπιτων.

(δ) Θαλάσσια και χερσαία θεματικά πάρκα.

(ε) Ολοκληρωμένου τύπου καζίνο-θέρετρα και συνοδευτικά έργα 

και αναπτύξεις.

12. Άλλα έργα:

(α) Μόνιμες πίστες αγώνων και δοκιμών μηχανοκίνητων 

οχημάτων.

(β) Εγκαταστάσεις για την ανάκτηση, διαχείριση ή και διάθεση 

αποβλήτων όπως καθορίζονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα 

Ι και ΙΙ των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016, 

εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(γ) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, εφόσον δεν 

εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(δ) Χώροι απόθεσης ιλύων.

(ε) Αποθήκευση παλαιοσιδήρων, περιλαμβανομένων των

άχρηστων οχημάτων.

(στ) Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών.

(ζ) Εγκαταστάσεις παραγωγής τεχνητών ορυκτών ινών.

(η) Εγκαταστάσεις ανάκτησης ή καταστροφής εκρηκτικών 

ουσιών.

(θ) Διαλυτήρια πλοίων.

(ι) Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε προστατευόμενες ή και 

δασικές περιοχές.

(ια) Εκτροφεία θηραμάτων.

(ιβ) Διαχωρισμός πέραν των πενήντα οικοπέδων.

(ιγ) Κοιμητήρια.

(ιδ) Έργα επί τόπου για την απορρύπανση εδαφών ή και 

υδάτινων σωμάτων.

(ιε) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ζωικών 

αποβλήτων.
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(ιστ) Διάλυση εργοστασίων ή αποθηκών που επεξεργάζονται ή 

περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ή και επικίνδυνα 

απόβλητα.

(ιζ) Επίγεια δορυφορικά πάρκα, τα οποία περιλαμβάνουν και τις 

κατασκευές δορυφορικών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας που 

βρίσκονται στο χώρο των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων. 

(ιη) Σκοπευτήρια.

(ιθ) Έργα βιοτεχνολογίας.

13. (α) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση έργων που 

απαριθμούνται στο Πρώτο Παράρτημα ή στο παρόν 

Παράρτημα, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, εκτελεστεί ή 

εκτελούνται και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(β) Έργα του Πρώτου Παραρτήματος που εξυπηρετούν 

αποκλειστικά ή κυρίως την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων 

μεθόδων ή προϊόντων και δεν χρησιμοποιούνται για 

περισσότερο από δύο χρόνια.



955

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Γενικό Χημείο του Κράτους (ποιοτικές παράμετροι των περιβαλλοντικών μέσων).

2. Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (πτηνοπανίδα, χερσαία πανίδα).

3. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (θαλάσσια ρύπανση, θαλάσσια οικολογία, 

υδρόβια ζωή).

4. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (επιφανειακά και υπόγεια νερά, κίνδυνοι πλημμυρών).

5. Τμήμα Αρχαιοτήτων (αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά).

6. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (μεταλλευτική κληρονομιά, υπόγεια νερά, 

κατολισθήσεις, γεωμορφώματα).

7. Τμήμα Γεωργίας (καλή γεωργική γη, έδαφος).

8. Τμήμα Δασών (επιπτώσεις σε δασικές περιοχές, χλωρίδα, πανίδα).

9. Υφυπουργείο Ναυτιλίας (μεγάλα θαλάσσια ατυχήματα).

10. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ατμόσφαιρα, βιομηχανικά ατυχήματα, ιονίζουσα 

ακτινοβολία, χημικές ουσίες).

11. Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (δημόσια υγεία).

12. Τμήμα Μετεωρολογίας (κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

13. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (χρήσεις γης, αρχιτεκτονική κληρονομιά).

14. Τμήμα Δημοσίων Έργων (ακτομηνανική, κυκλοφοριακές μετρήσεις, αεροπορικές 

κινήσεις).

15. Υπηρεσία Ενέργειας (παραγωγή και χρήση ενέργειας).

16. Υπηρεσία Υδρογονανθράκων (επιπτώσεις από την έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, 

αποθήκευση και μεταφορά υδρογονανθράκων).

17. Αρχές τοπικής διοίκησης στα διοικητικά όρια των οποίων προτείνεται να εκτελεστεί 

ένα έργο.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 4, 22, 23 και 24)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Χαρακτηριστικά του έργου:

Τα χαρακτηριστικά του έργου πρέπει να εξετάζονται, ιδιαίτερα ως προς- 

(α) το μέγεθος και το σχεδιασμό του όλου έργου,

(β) τη συσσώρευση με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα,

(γ) τη χρήση φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του εδάφους, της γης, των νερών και της 

βιοποικιλότητας,

(δ) την παραγωγή αποβλήτων,

(ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις,

(στ) τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων και/ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν 

λόγω έργο, περιλαμβανομένων και των κινδύνων που προκαλούνται από την 

κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την επιστημονική γνώση, και 

(ζ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (για παράδειγμα λόγω μόλυνσης των 

νερών ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης).

2. Τοποθεσία του έργου:

Εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται 

να επηρεαστούν από τα έργα, ιδιαίτερα ως προς- 

(α) την υφιστάμενη και την εγκεκριμένη χρήση γης,

(β) τον αντίστοιχο πλούτο, διαθεσιμότητα, ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των 

φυσικών πόρων της περιοχής και του υπεδάφους της (περιλαμβανομένων του 

εδάφους, της γης, των νερών και της βιοποικιλότητας), και 

(γ) την ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος να απορροφήσει τις επιπτώσεις, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες περιοχές:

(i) Υγρότοπους, παραποτάμιες περιοχές, εκβολές ποταμών.

(ii) Παράκτιες περιοχές και το θαλάσσιο περιβάλλον.

(iii) Ορεινές και δασικές περιοχές.
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(iv) Προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα.

(v) Διατηρητέες ή προστατευόμενες περιοχές βάσει -

- των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2016,

- του περί Δασών Νόμου του 2012,

- των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής 

Νόμων του 2003 έως 2015, περιλαμβανομένων τόπων κοινοτικής 

σημασίας και ειδικών ζωνών διατήρησης, και

- των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 

Νόμων του 2003 έως 2015, περιλαμβανομένων ζωνών ειδικής 

προστασίας.

(vi) Περιοχές στις οποίες έχει ήδη υπάρξει αποτυχία στην τήρηση των 

προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας που καθορίζονται από τη 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας και 

σχετίζονται με το έργο ή στις οποίες θεωρείται ότι υπήρξε τέτοια αποτυχία.

(vii) Πυκνοκατοικημένες περιοχές.

(viii) Τοπία και τοποθεσίες ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

3. Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων:

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις ενός έργου στο περιβάλλον πρέπει να 

εξετάζονται σε συνάρτηση με τα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 1 και 2, ως 

προς τις επιπτώσεις του έργου στους παράγοντες που καθορίζονται στο εδάφιο (3) 

του άρθρου 26 λαμβάνοντας υπόψη-

(α) το μέγεθος και τη χωρική έκταση των επιπτώσεων (για παράδειγμα τη 

γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος του πληθυσμού που ενδέχεται να 

επηρεαστούν),

(β) τη φύση των επιπτώσεων,

(γ) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,

(δ) την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,

(ε) την πιθανότητα των επιπτώσεων,

(στ) την αναμενόμενη έναρξη, τη χρονική διάρκεια, τη συχνότητα και την 

αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων,

(ζ) τη συσσώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων και/ή 

εγκεκριμένων έργων, και

(η) τη δυνατότητα αποτελεσματικής μείωσης των επιπτώσεων.



958

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 25 και 26)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Περιγραφή του έργου στην οποία περιλαμβάνεται ειδικότερα- 

(α) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου,

(β) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου καθώς και, εφόσον 

χρειάζεται, των αναγκαίων εργασιών κατεδάφισης και των απαιτήσεων για τη 

χρήση γης κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του,

(γ) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών της επιχειρησιακής φάσης του 

έργου (ιδιαίτερα της μεθόδου κατασκευής), όπως ενεργειακή ζήτηση και 

ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί, φύση και ποσότητα των υλικών, ενέργειας και 

φυσικών πόρων που θα χρησιμοποιηθούν (περιλαμβανομένων των νερών, της 

γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας),

(δ) εκτίμηση, ανά τύπο και ποσότητα, καταλοίπων και εκπομπών (όπως ρύπανση 

του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος, 

δονήσεις, φως, θερμότητα και ακτινοβολία) και ποσότητες και τύποι των 

αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας, και 

(ε) ψηφιακό αρχείο των γεωγραφικών δεδομένων της έκτασης του έργου.

2. Περιγραφή εύλογων εναλλακτικών επιλογών (για παράδειγμα ως προς το σχεδιασμό 

του έργου, την τεχνολογία, τη χωροθέτηση αν πρόκειται για δημόσιο έργο ή για 

ιδιωτικό έργο που εξετάζεται κατά παρέκκλιση, το μέγεθος και την κλίμακά του ή τα 

μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων) που έχουν μελετηθεί, που σχετίζονται με το 

προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και επισήμανση των κύριων 

λόγων για την επιλογή που έγινε, στους οποίους περιλαμβάνεται και σύγκριση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον.

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος 

(βασικό σενάριο) και περίγραμμα της πιθανής εξέλιξής της αν δεν υλοποιηθεί το έργο 

στο βαθμό που, με εύλογη προσπάθεια, είναι δυνατό να εκτιμηθούν οι φυσικές
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αλλαγές από το βασικό σενάριο, με βάση τη διαθεσιμότητα περιβαλλοντικών 

πληροφοριών και την επιστημονική γνώση.

4. Περιγραφή των παραγόντων που καθορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 26, που 

ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από το έργο: ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, 

η βιοποικιλότητα, όπως η χλωρίδα και η πανίδα, η γη, όπως κατάληψη εκτάσεων, το 

έδαφος, όπως οργανική ύλη, διάβρωση, συμπίεση και σφράγιση, τα νερά, όπως 

υδρομορφολογικές αλλαγές, ποσότητα και ποιότητα, ο αέρας, το κλίμα, όπως 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οποιαδήποτε επίπτωση σχετική με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 

κληρονομιά, περιλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών πτυχών, και 

το φυσικό τοπίο.

5. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να 

προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, από-

(α) την κατασκευή και την ύπαρξη του έργου, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των εργασιών κατεδάφισης,

(β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδιαίτερα της γης, του εδάφους, των νερών και της 

βιοποικιλότητας, ανάλογα με την αειφόρο διαθεσιμότητα αυτών των πόρων,

(γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας, 

την πρόκληση οχλήσεων και τη διάθεση και ανάκτηση αποβλήτων,

(δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το 

περιβάλλον (για παράδειγμα λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών),

(ε) τη συσσώρευση επιπτώσεων με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα, 

λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε περιβαλλοντικής φύσεως προβλήματα που 

αφορούν τις περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία που ενδέχεται να 

επηρεαστούν ή τη χρήση φυσικών πόρων,

(στ) τις επιπτώσεις του έργου στο κλίμα (για παράδειγμα φύση και μέγεθος των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και την ευπάθεια του έργου στην κλιματική 

αλλαγή, και

(ζ) τις τεχνολογίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Η περιγραφή των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων στους παράγοντες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 26 πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και τις 

τυχόν έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, 

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές
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επιπτώσεις του έργου, αθροιστικά με άλλα υφιστάμενα ή/ και εγκεκριμένα έργα. Στην 

εν λόγω περιγραφή λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος 

που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Δημοκρατία και οι οποίοι 

σχετίζονται με το έργο ή με τις παραμέτρους του περιβάλλοντος που θα επηρεαστεί.

6. Περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης ή των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

προσδιορισμό και την εκτίμηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην 

οποία περιλαμβάνονται και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις δυσκολίες, όπως 

τεχνικές αδυναμίες ή έλλειψη γνώσης που αντιμετωπίζονται στη συγκέντρωση των 

απαιτούμενων πληροφοριών, καθώς και παρουσίαση των κύριων αβεβαιοτήτων που 

υπάρχουν. Όπου είναι δυνατόν να γίνεται ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας των 

προβλέψεων.

7. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη, τη 

μείωση και, αν είναι δυνατό, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον που εντοπίστηκαν και, αναλόγως, των τυχόν 

προτεινόμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης, όπως ετοιμασία εκ των υστέρων 

ανάλυσης του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να εξηγείται η έκταση της 

αποτροπής, της μείωσης, της πρόληψης ή της αντιστάθμισης των σημαντικών 

δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και να καλύπτεται, τόσο το στάδιο 

κατασκευής όσο και το στάδιο της λειτουργίας και της τυχόν μετέπειτα εγκατάλειψης 

ή/ και κατεδάφισης του έργου.

8. Περιγραφή των αναμενόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων του έργου στο 

περιβάλλον, που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών 

ατυχημάτων και/ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο. Για το σκοπό 

αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν όπου είναι διαθέσιμεςσχετικές πληροφορίες που 

διατίθενται και λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων κινδύνου κατά την εφαρμογή των 

περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων 

Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 και 

των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμων 

του 2002 έως 2011, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος 

Νόμου. Αναλόγως, η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης και 

αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των 

συμβάντων αυτών στο περιβάλλον και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ετοιμότητα

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/E1A484B559D8B4F5C2257DE30024C7D4/$file/KDP_347_2015.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/E1A484B559D8B4F5C2257DE30024C7D4/$file/KDP_347_2015.pdf?openelement
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και την προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιου είδους έκτακτων καταστάσεων.

9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα σημεία 1 

μέχρι 8.

10. Κατάλογος αναφοράς στον οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις που περιλήφθηκαν στη 

Μελέτη.

11. Στοιχεία για την ομάδα Μελέτης.



962

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 33)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ/ Ή ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

Οι μελετητές διασφαλίζουν τη συμπερίληψη στη Μελέτη ή στο αυτόνομο κείμενο, κατά 

περίπτωση, των πιο κάτω και επισυνάπτουν στην αρχή κατάλογο ελέγχου σημειώνοντας 

όσες παραμέτρους έχουν καλυφθεί σε αυτήν.

1. Πληροφορίες για το έργο:

(Σημ.: Αυτές μπορεί να είναι κοινές με το υπόλοιπο τμήμα της Μελέτης, με σχετικές 

παραπομπές και αναφορές.)

(α) Χαρακτηριστικά του έργου που ενδέχεται να επηρεάσουν την ευρύτερη περιοχή. 

(β) Συνολική έκταση που θα καταλάβει το έργο.

(γ) Μέγεθος και άλλες προδιαγραφές του έργου.

(δ) Χαρακτηριστικά υφιστάμενων, προτεινόμενων ή άλλων εγκεκριμένων έργων, 

που πιθανόν να προκαλέσουν διαδραστικές ή συσσωρευτικές επιπτώσεις μαζί 

με το έργο που εξετάζεται και πιθανώς να επηρεάσουν την περιοχή.

(ε) Προγραμματισμένες ή προβλεπόμενες πρωτοβουλίες (μέτρα, δράσεις) 

διατήρησης της φύσης που ίσως επηρεάσουν το καθεστώς της περιοχής στο 

μέλλον.

(στ) Αποτύπωση σε χάρτη (χωροθέτηση) της σχέσης (π.χ. απόσταση) μεταξύ του 

προτεινόμενου έργου και της περιοχής του Δικτύου Φύση 2000.

2. Πληροφορίες για την περιοχή του Δικτύου Φύση 2000:

(α) Λόγοι για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Φύση 2000 (είδη και οικότοποι).

(β) Στόχοι διατήρησης και προστασίας της περιοχής και παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αξία διατήρησής της.

(γ) Υφιστάμενο καθεστώς διατήρησης της περιοχής.

(δ) Υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής (οικότοποι, είδη, τοπίο, συνεκτικότητα της
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περιοχής).

(ε) Βασικά χαρακτηριστικά των οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και των ειδών του 

Παραρτήματος ΙΙ των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 

Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015 και των πουλιών του Παραρτήματος Ι 

των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων 

του 2003 έως 2015.

(στ) Οικολογία (λειτουργία και δομή) των ειδών και οικοτόπων και γενικά του 

οικοσυστήματος.

(ζ) Οικολογικές απαιτήσεις και πτυχές της περιοχής που κρίνονται ευάλωτες σε 

αλλαγές, ιδιαίτερα την αλλαγή χρήσης γης.

(η) Βασικά στοιχεία δομής και λειτουργίας του οικοσυστήματος που δημιουργούν 

και διατηρούν την ακεραιότητα της περιοχής (στοιχεία τοπίου).

(θ) Ανθρωπογενείς και εποχιακές επιδράσεις (βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες) σε 

κύριους οικότοπους του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ των 

περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 

2003 έως 2015 και των πουλιών του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015.

(ι) Άλλα θέματα διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας που σχετίζονται με την 

περιοχή, περιλαμβανομένων πιθανών μελλοντικών φυσικών αλλαγών, 

λαμβάνοντας υπόψη και τον ανθρωπογενή παράγοντα.

Λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές πληροφορίες, η συμβατότητα, τα μέτρα, οι αναλύσεις 

και οι στόχοι διατήρησης που περιλαμβάνονται στα κατά περίπτωση Διαχειριστικά 

Σχέδια των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 που έχουν εκπονηθεί.

3. Πληροφορίες σχετικά με τους στόχους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής 

σε σχέση με το έργο:

(α) Σχέση έργου με τη διαχείριση της περιοχής.

(β) Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στους στόχους διατήρησης της 

περιοχής (οικότοπους και είδη) και τα στοιχεία του τοπίου.

(γ) Πιθανότητα πρόκλησης καθυστερήσεων στην επίτευξη των στόχων διατήρησης 

της περιοχής.

(δ) Πιθανότητα επηρεασμού της προόδου για επίτευξη των στόχων διατήρησης της 

περιοχής.

(ε) Πιθανότητα διατάραξης των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων που διατηρούν
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την ευνοϊκή κατάσταση της περιοχής.

(στ) Άλλοι στόχοι: Πληροφορίες κατά πόσον το σχέδιο ή έργο έχει τη δυνατότητα να-

(i) προκαλέσει αλλαγές σε ζωτικής σημασίας πτυχές (όπως ποσοστά 

εδαφοκάλυψης και βλάστησης, εκτροπή αργακιών και ποταμών, θρεπτικό 

ισοζύγιο, ισοζύγιο νερού), που καθορίζουν τη δομή και λειτουργία του 

οικοσυστήματος,

(ii) αλλάξει τη δυναμική των σχέσεων (μεταξύ, για παράδειγμα, του εδάφους 

και του νερού ή των φυτών και των ζώων) που καθορίζουν τη δομή και/ή 

τη λειτουργία του οικοσυστήματος,

(iii) παρέμβει σε φυσικές αλλαγές της περιοχής που προβλέφθηκαν ή 

αναμένονται, όπως να επηρεάσει τη δυναμική του νερού ή τη χημική 

σύνθεση,

(iv) προκαλέσει μείωση της έκτασης των οικοτόπων της περιοχής και της 

συνεκτικότητας των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000,

(v) προκαλέσει μείωση του πληθυσμού των ειδών χλωρίδας και πανίδας,

(vi) αλλάξει την ισορροπία μεταξύ των ειδών χλωρίδας και πανίδας,

(vii) μειώσει τη βιοποικιλότητα της περιοχής,

(viii) προκαλέσει διαταραχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μέγεθος 

του πληθυσμού ή την πυκνότητα ή την ισορροπία μεταξύ των ειδών, και

(ix) προκαλέσει κατακερματισμό των οικοτόπων.

Λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές πληροφορίες, η συμβατότητα, τα μέτρα, οι αναλύσεις 

και οι στόχοι διατήρησης που περιλαμβάνονται στα κατά περίπτωση Διαχειριστικά 

Σχέδια των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 που έχουν εκπονηθεί.

4. Άλλες πληροφορίες:

(α) Εναλλακτικές λύσεις που έχουν εξεταστεί.

(β) Αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος για την 

υλοποίηση του έργου.

(γ) Αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα μετριασμού που προτείνονται.

(δ) Στοιχεία για την ομάδα Μελέτης.
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ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 38)

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ 38

1. Υποβολή αίτησης για ανάπτυξη έργου.

2. Το γεγονός ότι έργο υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον.

3. Το γεγονός ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 21, και για την υποβολή οποιουδήποτε 

εγγράφου από άλλο κράτος.

4. Λεπτομέρειες σχετικά με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη της απόφασης, 

τις αρχές από τις οποίες μπορούν να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες, και τις 

αρχές προς τις οποίες μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήματα καθώς 

και λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων ή των 

ερωτημάτων.

5. Η φύση των πιθανών αποφάσεων.

6. Η υποβολή Μελέτης και η διαθεσιμότητά της.

7. Ένδειξη του χρονοδιαγράμματος και του τόπου παροχής των σχετικών 

πληροφοριών, καθώς και των μέσων με τα οποία οι εν λόγω πληροφορίες 

καθίστανται διαθέσιμες.

8. Λεπτομέρειες όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τη συμμετοχή του κοινού κατά το εδάφιο

(3) του άρθρου 38.

9. Οι κύριες εκθέσεις και συμβουλές που παρέχονται στην Περιβαλλοντική Αρχή κατά το 

χρόνο που το ενδιαφερόμενο κοινό ενημερώνεται.
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ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 35)

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μητρώο Μελετητών

1. Περιεχόμενο Μητρώου:

(α) Δυνάμει της παραγράφου (6) του Παραρτήματος, στο Μητρώο καταχωρούνται οι 

λεπτομέρειες των προσώπων των οποίων η επιτροπή, εγκρίνει την εγγραφή.

(β) Στο Μητρώο καταχωρείται ο αριθμός εγγραφής, η ημερομηνία κατά την οποία 

εγκρίθηκε η εγγραφή, η θεματική κατηγορία ή κατηγορίες για την οποία ή για τις 

οποίες εγκρίθηκε η εγγραφή του μελετητή, η περίοδος ισχύος της εγγραφής και 

οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια ο Διευθυντής κρίνει ως αναγκαία και χρήσιμη.

2. Επιτροπή:

(α) Ο Υπουργός, με Γνωστοποίηση, συστήνει επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την 

αξιολόγηση αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο, την εξέταση θεμάτων παραβίασης 

των υποχρεώσεων, την εξέταση καταγγελιών, την υποβολή εισηγήσεων για 

διαγραφή ή προσωρινή αναστολή εγγραφής και για οποιοδήποτε άλλο θέμα 

αποφασίσει ο Υπουργός και το περιλάβει στην επιστολή διορισμού των μελών.

(β) Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον πρόεδρο της επιτροπής ο 

οποίος είναι ο Διευθυντής, ένα (1) λειτουργό του Τμήματος, τρεις (3) ακαδημαϊκούς 

με σχετικά προσόντα που θα ορίζονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων.

(γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι πενταετής, εκτός του Διευθυντή ο οποίος 

υπηρετεί ex officio.

(δ) Η διοικητική υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από το Τμήμα. Η δαπάνη για 

πληρωμή των τριών (3) ακαδημαϊκών θα καλύπτεται από σχετική πρόνοια στον 

Προϋπολογισμό του Τμήματος.

3. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή:

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για έγκριση εγγραφής στο Μητρώο έχουν ως 

ακολούθως:
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(α) Κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα:

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα σχετικά με το 

περιβάλλον, όπως φυσικές επιστήμες, περιβαλλοντικές επιστήμες, εκτίμηση 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, μηχανική περιβάλλοντος, επιστήμη και τεχνολογία 

περιβάλλοντος, πολεοδομία και χωροταξία, χημική μηχανική, μηχανολογική 

μηχανική, διαχείριση περιβάλλοντος, διαχείριση φυσικών πόρων, χημεία, βιολογία, 

δασολογία, γεωλογία, γεωγραφία ή άλλο ανάλογο θέμα κατά την κρίση της 

επιτροπής.

(β) Εμπειρία σε ένα ή περισσότερα σχετικά θέματα:

Τριετή εμπειρία σε πεδίο/ πεδία που σχετίζονται με υπηρεσίες διαχείρισης του 

περιβάλλοντος, όπως προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντική 

παρακολούθηση και έλεγχοι, επιθεωρήσεις, διαχείριση εκπομπών ρύπων, 

διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, περιβαλλοντική 

νομοθεσία, περιβαλλοντική έρευνα, γεωγραφία.

(γ) Εμπειρία και γνώση τεχνικών και μεθόδων εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον: 

Τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως μέλος ομάδας ειδικών σε θέματα άμεσα 

σχετιζόμενα με την εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα ή/ και σχέδια ή 

προγράμματα ή/ και πολιτικές και στρατηγικές, περιλαμβανομένου του συντονισμού 

ή/ και της έρευνας ή/ και της αξιολόγησης ή/ και της ανάλυσης ή/ και της συγγραφής 

δέκα τουλάχιστον σχετικών μελετών διαφόρων μορφών που κάλυψαν 

εξειδικευμένους τομείς ανάλυσης που αναφέρονται στο σημείο (4).

(δ) Επαγγελματική εκπαίδευση:

Τουλάχιστον τριάντα ώρες επαγγελματικής κατάρτισης/ βελτίωσης μέσα στα 

τελευταία πέντε χρόνια, που συναρτώνται άμεσα με την εκτίμηση επιπτώσεων στο 

περιβάλλον:

Νοείται ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν θα είναι απαραίτητη κατά τον 

καταρτισμό του πρώτου Μητρώου.

4. Κατηγορίες εγγραφής:

Αιτητής δύναται να αιτηθεί εγγραφή του μέχρι και σε έξι από τις ακόλουθες θεματικές 

κατηγορίες:

(α) Περιβαλλοντική υγεία, τοξικολογία.

(β) Οικολογία και βιοποικιλότητα (πανίδα και χλωρίδα- χερσαία και θαλάσσια),
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προστατευόμενες περιοχές, οικοσυστήματα).

(γ) Έδαφος (εδαφολογία, γεωλογία, γεωμορφολογία) .

(δ) Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα.

(ε) Νερά (υδρολογία, γλυκά νερά, εξοικονόμηση νερού).

(στ) Ρύπανση των νερών (ποιότητα, παρακολούθηση, πρόληψη, έλεγχος, μοντέλα 

μετακίνησης).

(ζ) Αέρας (οσμή και ατμοσφαιρική ρύπανση/ παρακολούθηση, πρόληψη, έλεγχος, 

μοντέλα διασποράς/συγκεντρώσεων, προβλέψεις).

(η) Φωτισμός, θερμότητα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

(θ) Θόρυβος και κραδασμοί/δονήσεις.

(ι) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(ια) Κλίμα, περιλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής.

(ιβ) Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, διαχείριση κινδύνων.

(ιγ) Τοπίο.

(ιδ) Κυκλοφοριακές παράμετροι/ επιπτώσεις.

(ιε) Πολεοδομικές/χωροταξικές πτυχές.

(ιστ) Αρχιτεκτονική κληρονομιά.

(ιζ) Αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά.

5. Υποβολή αιτήσεων:

(α) Για έγκριση εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο 

Διευθυντή σε σχετικό έντυπο που ετοιμάζεται από το Τμήμα. Τα σχετικά 

πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τα προσόντα του Μελετητή υποβάλλονται 

μαζί με την αίτηση και συνοδεύονται από σχετικές πιστοποιήσεις όπως από το 

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) ή από το 

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σε περίπτωση μηχανικού 

που είναι εγγεγραμμένος με ισχύουσα άδεια, στον αντίστοιχο κλάδο της 

μηχανικής.

(β) Με την πάροδο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής δημοσιεύει στην Επίσημη 

Εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος ανακοίνωση για την διαδικασία και 

έναρξη υποβολής των αιτήσεων.

(γ) Μετά τη δημοσιοποίηση του πρώτου Μητρώου, αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν 

από νέους ενδιαφερόμενους οποτεδήποτε, η δε εξέτασή τους και η ανάλογη
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διαφοροποίηση του Μητρώου γίνεται ανά εξάμηνο.

(δ) Το έντυπο της αίτησης περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση η οποία υπογράφεται από 

τον αιτητή για τα προσόντα και την εμπειρία του, η οποία συνοδεύεται με 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υποστηρικτικά στοιχεία, όπως ακαδημαϊκοί 

τίτλοι, πιστοποιητικά επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής κατάρτισης, 

πιστοποιήσεις εργασίας, εκθέσεις, εκδόσεις, παραπομπές, συνέδρια, σεμινάρια, 

παρουσιάσεις, κλπ., με τα οποία να καθίσταται δυνατή η διακρίβωση κατά πόσον 

ο αιτητής δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο για την/τις συγκεκριμένη/ες 

θεματική/ες κατηγορία/ες που ενδιαφέρεται.

(ε) Η αίτηση συνοδεύεται από το ανάλογο τέλος εξέτασής της, το οποίο καθορίζεται 

από τον Υπουργό με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 50, ο οποίος 

καθορίζει, επίσης και τέλος εξέτασης αίτησης για ανανέωση εγγραφής.

(στ) Μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα μητρώα κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλου 

τρίτου κράτους, δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο.

6. Εξέταση αιτήσεων:

(α) Η επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις εγγραφής και καταρτίζει κατάλογο των 

προσώπων τα οποία, κατά την άποψή της, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο. 

(β) Η επιτροπή δύναται να κρίνει ένα πρόσωπο ως κατάλληλο για εγγραφή στο 

Μητρώο, εφόσον έχει πεισθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει τα κατάλληλα 

ακαδημαϊκά προσόντα, γνώση και εμπειρία στους σχετικούς τομείς που αιτείται ο 

αιτητής, με βάση τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που απαιτούνται στην 

παράγραφο 3.

(γ) Η εγγραφή εγκρίνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και σε περίπτωση που 

οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αυτή 

ανανεώνεται για άλλα πέντε (5) έτη εάν ο εγγεγραμμένος μελετητής το ζητήσει 

τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία 

εγκρίθηκε η εγγραφή του και αποδείξει ότι κατά το χρονικό διάστημα που 

διέρρευσε ήταν ενεργός στον τομέα ή τους τομείς που η εγγραφή του είχε εγκριθεί. 

(δ) Ανεξαρτήτως της παραγράφου 3 του παρόντος Παραρτήματος, πρόσωπο 

εγγράφεται, επίσης, στο Μητρώο μετά από αίτησή του, αν αποδείξει στην 

επιτροπή ότι-

(i) έχει δικαίωμα να ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα της ετοιμασίας
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Μελετών σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5, σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

(ii) έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο εθνικό ή διεθνές σύστημα 

πιστοποίησης για τη διενέργεια επαγγελματικής εργασίας σε θέματα εκτίμησης 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

(ε) Η απόφαση της επιτροπής για την εγγραφή ή την απόρριψη ή την παράταση 

εγγραφής αίτησης στο Μητρώο κοινοποιείται εγγράφως στον αιτούντα με την 

αιτιολογία της απόφασης.

(στ) Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής ή παράτασής της εγγραφής στο μητρώο, ο 

αιτητής ο οποίος διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής δύναται να υποβάλει 

αιτιολογημένο αίτημα στην επιτροπή για επανεξέταση, εντός τριάντα ημερών από 

την ημερομηνία παραλαβή της σχετικής επιστολής.

(ζ) Η επιτροπή εξετάζει το αίτημα που υπέβαλε ο αιτητής και κοινοποιεί την απόφασή 

της στον αιτητή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβή της 

αίτησης για επανεξέταση.

(η) Σε περίπτωση που ο αιτητής διαφωνεί με την απόφαση της επιτροπής, ο αιτητής 

δύναται να προσφύγει στον Υπουργό εναντίον της απόφασης της επιτροπής 

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής 

επιστολής.

(θ) Ο Υπουργός εξετάζει το αίτημα και κοινοποιεί την απόφασή του στον αιτητή εντός 

τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της αίτησης για επανεξέταση.

7. Διαγραφή από το Μητρώο:

(α) Η επιτροπή δύναται, έπειτα από εξέταση που αρχίζει είτε αυτεπάγγελτα είτε 

κατόπιν επώνυμων και γραπτών παραστάσεων τρίτου προσώπου, να προχωρεί 

με την διαγραφή μελετητή από το Μητρώο ή την αναστολή της καταχώρησής του 

στο Μητρώο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν διαπιστώσει ότι-

(i) η εγγραφή του στο Μητρώο έγινε στη βάση πληροφοριών που δόθηκαν από 

τον ίδιο οι οποίες διαπιστώθηκε ότι ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές, ή

(ii) παρείχε εν γνώσει του εσφαλμένη και εσκεμμένα παραπλανητική εκτίμηση σε 

Μελέτη, ή

(iii) έχει κριθεί ένοχος από δικαστήριο για οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε διαταγμάτων ή οδηγιών που



971

εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή

(iv) έχει κατά επανάληψη υποβάλει χαμηλού επιπέδου εργασία σε Μελέτη, ή

(v) αδυνατεί να καταβάλει το τέλος αρχικής εγγραφής ή το ετήσιο τέλος 

ανανέωσης που θα καθορίζεται από καιρού εις καιρόν με διάταγμα του 

Υπουργού:

Νοείται ότι η Επιτροπή χειρίζεται τις καταγγελίες με εχεμύθεια τηρώντας την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.

(β) Η επιτροπή ενημερώνει γραπτώς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για την έναρξη 

διαδικασίας εξέτασης δυνάμει του παρόντος σημείου με την αποστολή γραπτής 

περίληψης των περιστατικών καθώς και για την προθεσμία εντός της οποίας 

δύναται να παράσχει γραπτές εξηγήσεις, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη 

των είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής 

περίληψης.

(γ) Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να ζητήσει όπως ακουστεί από την επιτροπή 

σε ακρόαση και η επιτροπή υποχρεούται να το ακούσει.

(δ) Μετά την λήψη της απόφασής της, η επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση 

στον Υπουργό, ο οποίος αποφασίζει την ανάκληση ή τη μη ανάκληση της 

εγγραφής ή την αναστολή της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εισήγησης της επιτροπής και 

ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για την απόφασή του.

(ε) Μετά την απόφαση της Επιτροπής, ο Διευθυντής προχωρεί σε σχετική διαγραφή ή 

προσωρινή αναστολή της εγγραφής του ενδιαφερόμενου προσώπου από το 

Μητρώο.

8. Προσβασιμότητα Μητρώου:

Ο Διευθυντής τηρεί το Μητρώο συνεχώς ενημερωμένο και ελεύθερα προσβάσιμο στο 

δικτυακό τόπο του Τμήματος.

9. Σύνθεση Ομάδας Μελέτης:

Ο κύριος του έργου επιλέγει τους μελετητές για την ετοιμασία Μελέτης από το Μητρώο 

και η σύνθεση της ομάδας διασφαλίζει ότι η Μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Περιβαλλοντικής Αρχής εφ’ 

όσον αυτές εκδοθούν. Σχετικό Διάταγμα θα καθορίζει την ελάχιστη σύνθεση της
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ομάδας των μελετητών σε σχέση με το είδος του έργου.

10. Συντονιστής και ευθύνες Συντονιστή:

(α) Ο κύριος του έργου υποδεικνύει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο 

Μητρώο ως Συντονιστή του Έργου.

(β) Ο Συντονιστής -

(i) έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση και ενημέρωση των άλλων μελετητών,

(ii) αποτελεί το σύνδεσμο της ομάδας μελέτης με τον κύριο του έργου και την 

ομάδα σχεδιασμού του έργου, την Περιβαλλοντική Αρχή, τις διάφορες 

κρατικές ή άλλες υπηρεσίες και αρχές και το κοινό,

(iii) ετοιμάζει το τελικό κείμενο της Μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

παρόντος Νόμου, τις οδηγίες της Περιβαλλοντικής και άλλων αρχών, τα 

ευρήματα και ερμηνείες από τις εξειδικευμένες αναλύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα μελέτης και από άλλες μελέτες και τα 

έγγραφα που τέθηκαν στη διάθεσή της και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις 

των ενδιαφερόμενων αρχών και του κοινού,

(iv) είναι υπεύθυνος για το τελικό πόρισμα και την εισήγηση της μελέτης προς 

την Περιβαλλοντική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση και τις 

απόψεις της ομάδας μελέτης, τα υφιστάμενα δεδομένα, τις στρατηγικές του 

κράτους και την περιβαλλοντική πολιτική γενικά καθώς και τους στόχους του 

έργου ειδικά.

11 . Πρόσθετη συμβολή:

(α) Στην ομάδα μελέτης, εκτός από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο μελετητές που 

να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, για το περιεχόμενο, το εύρος 

κάλυψης και την ποιότητα και επάρκεια μιας Μελέτης, δύναται να μετέχουν και 

πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, ως εποπτευόμενοι 

καταγραφείς, ερευνητές, συλλέκτες στοιχείων, συγγραφείς ειδικών καθαρά 

περιγραφικών τμημάτων της Μελέτης, χαρτογράφοι, αναλυτές στατιστικών 

δεδομένων ή ως εκπαιδευόμενοι, υπό την προϋπόθεση ότι ο ρόλος και η 

συνεισφορά τους θα αναφέρονται στη Μελέτη μαζί με τις λεπτομέρειες των 

εγγεγραμμένων μελετητών και δεν θα συμβάλλουν στο συντονισμό, την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ή την εκτίμηση των επιπτώσεων.

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Διευθυντής μπορεί, εφόσον το κρίνει αιτιολογημένο,
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να αποδεχτεί τη συνεισφορά μη εγγεγραμμένου μελετητή σε σχέση με 

συγκεκριμένο τομέα επιπτώσεων ή θεματική κατηγορία που δεν αναφέρεται στο 

σημείο 4, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσόντα του προσώπου αυτού για 

εξειδικευμένη συμβολή ικανοποιούν τον Διευθυντή ο οποίος εγκρίνει γραπτώς την 

συμμετοχή του πριν από πριν από την έναρξη της ετοιμασίας της σχετικής 

Μελέτης μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του κυρίου του έργου.

12. Δήλωση:

(α) Ο συντονιστής και οι υπόλοιποι μελετητές και οι εποπτευόμενοι συνεργάτες στην 

ετοιμασία της Μελέτης υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

η συγκεκριμένη Μελέτη ή μέρος αυτής ετοιμάστηκε αποκλειστικά από τους ίδιους 

και ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιεχόμενό της, στο βαθμό που τους 

αφορά.

(β) Ο συντονιστής και οι υπόλοιποι μελετητές και οι εποπτευόμενοι συνεργάτες 

δηλώνουν, ότι δεν σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε εταιρεία, 

ένωση, ομάδα ή άτομο που έχει άμεσο ή έμμεσο προσωπικό, επαγγελματικό ή 

οικονομικό συμφέρον με το έργο που μελετήθηκε και ότι οι ίδιοι δεν έχουν κανένα 

προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον από την προτεινόμενη ανάπτυξη ή τον κύριο 

του έργου.

(γ) Οι δηλώσεις περιλαμβάνονται στη Μελέτη, η δε απουσία τους θα συνεπάγεται τη 

μη εξέτασή της από την Περιβαλλοντική Αρχή.



974

ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 35 και 36)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΧΩΝ

Επειδή οι υπηρεσίες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον που παρέχω πρέπει να 

είναι στα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και επειδή στις σχετικές δραστηριότητές 

μου πρέπει να ενεργώ κατά τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αντικειμενικό, η δε 

παροχή μιας υπηρεσίας στον πελάτη με τον οποίο έχουμε συμφωνήσει την παροχή της 

γίνεται κάτω από ισότιμη σχέση ομολόγων, δεσμεύομαι όπως, κατά την παροχή αυτών 

των υπηρεσιών -

1. αναγνωρίζω τη σημασία της κοινωνίας μέσα στην οποία ζω, και συμβάλλω θετικά 

σε αυτήν,

2. τοποθετώ την ακεραιότητα του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της 

ασφάλειας πάνω από οποιοδήποτε τμηματικό ή ιδιωτικό συμφέρον,

3. χαρακτηρίζομαι από ακεραιότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια και διαφάνεια στον τρόπο 

που διεξάγω τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες και με τον οποίο αντιμετωπίζω 

τους πελάτες μου, τις κρατικές υπηρεσίες και το κοινό,

4. αρνούμαι την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών όταν μου ζητείται να 

μεροληπτήσω στην ανάλυση ή να παραλείψω ή να διαστρεβλώσω γεγονότα 

προκειμένου να καταλήξω σε προκαθορισμένο συμπέρασμα ή αποτέλεσμα,

5. είμαι υπόλογος για την εγκυρότητα όλων των στοιχείων που συλλέγονται, τις 

αναλύσεις που πραγματοποιούνται ή τις μελέτες που ετοιμάζονται από εμένα ή υπό 

την καθοδήγηση ή τον έλεγχό μου και την αντικειμενικότητα των διαπιστώσεων και 

εισηγήσεών μου,

6. αποθαρρύνω τη διαστρέβλωση ή κακή χρήση της εργασίας που έχω εκτελέσει ή 

που έγινε υπό την καθοδήγησή μου,

7. δεν αναλαμβάνω την προσφορά υπηρεσιών αν έχω οποιαδήποτε οικονομικά, 

επαγγελματικά ή προσωπικά συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

αντικειμενικότητα της δουλειάς μου και που θα μπορούσε εύλογα να εγείρουν 

αμφιβολίες όσον αφορά ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων,

8. προσπαθώ να βελτιώνω συνεχώς τις επαγγελματικές μου γνώσεις και δεξιότητες
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και να μένω συνεχώς ενήμερος σχετικά με την πρόοδο και τις νέες εξελίξεις στην 

εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους συναφείς τομείς των 

ικανοτήτων μου και να ενσωματώνω αυτές τις γνώσεις στις επαγγελματικές μου 

δραστηριότητες,

9. αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε παράβαση των πιο πάνω θα σημαίνει την 

διαγραφή μου από το μητρώο.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

http://www.mof.gov.cy/gpo

