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Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµος
του 2005 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Συνοπτικός

τίτλος.

Ερµηνεία.

Αριθµός  του 2005

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΡΧΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ

ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκτίµησης

των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα

Νόµος του 2005.

2. (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο

προκύπτει διαφορετική έννοια,

"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

από τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο"

"αρχή τοπικής διοίκησης" σηµαίνει συµβούλιο δήµου ή

κοινοτικό

"δηµόσιο έργο" σηµαίνει έργο που εκτελείται από κρατική

"εγκατάσταση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
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 του 2002.

Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµο του

2002·

"Επιτροπή" σηµαίνει την επιτροπή που ιδρύεται µε βάση το

άρθρο 5 του παρόντος

"έργο" σηµαίνει έργο που εµπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία

έργων του Πρώτου Παραρτήµατος ή του ∆εύτερου

Παραρτήµατος και αφορά την υλοποίηση κατασκευαστικών

εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων που αναµένεται να έχουν

επιπτώσεις στο περιβάλλον ή το τοπίο,

συµπεριλαµβανοµένης και της εκµετάλλευσης των φυσικών

πόρων

"κοινό" σηµαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά

"κύριος του έργου" σηµαίνει πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση

για εξασφάλιση άδειας για την υλοποίηση ιδιωτικού έργου ή

την κρατική υπηρεσία που έχει την ευθύνη για την προώθηση

ενός

"κρατική υπηρεσία" σηµαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπά,

γεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωµατούχο της

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και περιλαµβάνει τµήµα ή κλάδο

"Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον" ή "Μελέτη"

σηµαίνει έγγραφο ή σειρά εγγράφων που καταρτίζονται σύµ,

φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  του παρόντος

"οργανισµός δηµόσιου δικαίου" σηµαίνει οργανισµό που

ιδρύθηκε µε νόµο για σκοπούς δηµόσιου

"περιβαλλοντική αρχή" σηµαίνει το διευθυντή της Υπηρεσίας

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων

και

"περιβαλλοντική έγκριση" σηµαίνει την έγκριση που

χορηγείται µε βάση το άρθρο  του παρόντος

"πολεοδοµική άδεια" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο

αυτό από τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας

"πολεοδοµική αρχή" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
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αυτό από τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας

"Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον" ή

"Έκθεση" σηµαίνει έγγραφο ή σειρά εγγράφων που

καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του

παρόντος

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ο όρος

"περιβάλλον"  ότι περιλαµβάνει τα νερά, την

ατµόσφαιρα και το έδαφος µε τους ζώντες σ' αυτά

οργανισµούς του ζωικού και φυτικού βασιλείου και ο όρος

"επιπτώσεις στο περιβάλλον" περιλαµβάνει επιπτώσεις

 και αρνητικές, άµεσες ή έµµεσες, µόνιµες ή

προσωρινές, βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες ή

µακροπρόθεσµες, σωρευτικές ή δευτερεύουσες, βιοφυσικές,

κοινωνικές και άλλες:

(α) σε οποιοδήποτε φυσικό

(β) στην πανίδα ή στη χλωρίδα

(γ) στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακά

ανθρωπογενές

(δ) στο έδαφος, στα νερά, στην ατµόσφαιρα και στο

(ε) σε οποιαδήποτε υλικά

(στ) στην αρχιτεκτονική

(ζ) στην πολιτιστική

(η) στην αρχαιολογική

(θ) στις αλληλοεπιδράσεις που οι παράγοντες των

παραγράφων (α) µέχρι (ε) ανωτέρω έχουν µεταξύ

τους.



1093

Πεδίο εφαρµογής

του Νόµου.

Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

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

παρών Νόµος εφαρµόζεται για κάθε έργο που εµπίπτει σε

κατηγορία έργων του Πρώτου Παραρτήµατος ή του ∆εύτερου

Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου, περιλαµβανοµένων

δηµόσιων έργων και έργων για την εκτέλεση των οποίων

απαιτείται ή δεν απαιτείται η χορήγηση πολεοδοµικής ή άλλης

άδειας ή έγκρισης µε βάση  διατάξεις οποιουδήποτε νόµου.

(2) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται για έργο το οποίο:

(α) προορίζεται για την εξυπηρέτηση αµυντικών αναγκών

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, εξαιρουµένων έργων

στρατωνισµού ή  έργων ή άλλων έργων τα οποία δεν

έχουν άµεση σχέση µε την άµυνα του κράτους, εκτός αν το

Υπουργικό Συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά:

Νοείται ότι κατά το σχεδιασµό ή την εκτέλεση οποιου,

δήποτε έργου αµυντικής φύσης στο οποίο δεν εφαρµόζεται ο

παρών Νόµος ειδική επιτροπή, που  από το

διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή

του, εκπρόσωπο του Υπουργείου Άµυνας και εκπρόσωπο

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, εξετάζει τις πιθανές

επιπτώσεις του στο περιβάλλον και εισηγείται τη λήψη

κατάλληλων µέτρων, ώστε να µειωθούν ή εξαλειφθούν οι εν

λόγω επιπτώσεις, ιδιαίτερα αν αυτές επηρεάζουν:

 προστατευόµενης άγριας πανίδας και

χλωρίδας·

 παράκτιες περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής

 προστατευόµενες φυσικές περιοχές"

 τοπία ιστορικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής ή

αρχαιολογικής σηµασίας·

(β)  εκτελεστεί ή  λειτουργήσει µε βάση τις διατάξεις

νόµου ειδικού για το εν λόγω έργο ή

(γ) είναι δηµόσιο έργο και έχει κηρυχθεί µε διάταγµα του

Υπουργικού Συµβουλίου ως έργο εξαιρετικώς ιδιάζουσας

φύσης:
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Τέταρτο Παράρτηµα.

Πρόσθετες

προϋποθέσεις για

χορήγηση

πολεοδοµικής άδειας ή

για έγκριση εκτέλεσης

έργου.

Νοείται ότι το πιο πάνω διάταγµα µπορεί να εκδοθεί,

µόνον όταν το Υπουργικό Συµβούλιο ικανοποιηθεί ότι η

εκτέλεση ή η λειτουργία του έργου δεν επιφέρουν σηµαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους.

(3)  περιπτώσεις έργων που εξαιρούνται των προνοιών

του παρόντος Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο, τηρουµένων

των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2)

του παρόντος άρθρου, µπορεί:

(α) να αναθέσει στην περιβαλλοντική αρχή όπως, σε

συνεργασία µε την κρατική υπηρεσία_που

εκτελέσει το έργο, προβεί σε τέτοιας εξειδικευµένης

µορφής εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον,

ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο,

λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται

στο Τέταρτο

(β) να καθορίσει τη διαδικασία και τον τρόπο

ενηµέρωσης του κοινού αναφορικά µε το αποτέλεσµα

της πιο πάνω εκτίµησης.

(4)  διάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου για εξαίρεση

έργου από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου δηµοσιεύεται

από την περιβαλλοντική αρχή στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες

εφηµερίδες που εκδίδονται και κυκλοφορούν στη ∆ηµοκρατία

και στο διαδίκτυο.

(5) Η απόφαση για την εξαίρεση έργου σύµφωνα µε το

εδάφιο (2) κοινοποιείται από την περιβαλλοντική αρχή, χωρίς

καθυστέρηση και πριν από την έναρξη της κατασκευής του

έργου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4.  από τις διατάξεις του περί Πολεοδοµίας και

Χωροταξίας Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου ή

διοικητικής πρακτικής, σε  κατά την οποία,
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Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

(α) η πολεοδοµική αρχή εξετάζει αίτηση για χορήγηση

πολεοδοµικής άδειας ή

(β) το Υπουργικό Συµβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη κρατική

υπηρεσία εξετάζει  παροχής έγκρισης για

εκτέλεση δηµόσιου έργου

και η άδεια ή η έγκριση αφορά έργο που εµπίπτει σε

οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Πρώτου

Παραρτήµατος ή του ∆εύτερου Παραρτήµατος του παρόντος

Νόµου, 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, αναλόγως

της περιπτώσεως:

 τη γνωµάτευση της περιβαλλοντικής αρχής, η οποία

ετοιµάζεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις

του παρόντος Νόµου,

 οποιεσδήποτε παραστάσεις υποβάλλονται από άλλο

κράτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του

παρόντος Νόµου,

(iii) οποιεσδήποτε παραστάσεις υποβάλλονται από

πρόσωπα ή αρχές που σύµφωνα µε τον παρόντα

Νόµο έχουν δικαίωµα υποβολής τέτοιων

παραστάσεων

και να αναφέρουν στην  τους ότι έλαβαν υπόψη την

εν λόγω γνωµάτευση ή τις παραστάσεις.

5. (1) Ιδρύεται επιτροπή µε την ονοµασία "Επιτροπή

 Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", αποτελούµενη

από εννέα µέλη ως ακολούθως:

(α)  διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος ή  ο οποίος ενεργεί ως

πρόεδρος της επιτροπής,

(β) το διευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως

ή

Ίδρυση Επιτροπής και

αρµοδιότητες.
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(γ) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή  του"

(δ) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου,

Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή  του και

(ε) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου  και

Έργων ή  του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε

από τα πιο πάνω µέλη της Επιτροπής αναθέτει σε

 του να συµµετάσχει στη συνεδρία, ο εν λόγω

εκπρόσωπος πρέπει να είναι καλός γνώστης και πλήρως

ενηµερωµένος από τεχνική και επιστηµονική άποψη επί των

 της ηµερήσιας

(στ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Οµοσπονδία

Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων

(ζ) έναν εκπρόσωπο του ΕΤΕΚ και

(η) δύο µέλη µε εξειδικευµένες γνώσεις στα  που

ρυθµίζει ο παρών Νόµος, που ορίζονται από τον

Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος.

(2) Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

(α) Να εξετάζει το περιεχόµενο κάθε Μελέτης Εκτίµησης

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και Προκαταρκτικής

Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και να

συµβουλεύει την περιβαλλοντική αρχή αναφορικά µε

τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή η λειτουργία του

έργου ενδέχεται να επιφέρουν στο περιβάλλον

(β) να εξετάζει κατά πόσο επιβάλλεται να υποβληθεί

Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σε

οποιαδήποτε περίπτωση υποβλήθηκε και µελετήθηκε

Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

ή ζητήθηκαν οδηγίες µε βάση τα εδάφια (1) ή (6) του

άρθρου  του παρόντος Νόµου και να συµβουλεύει

γι' αυτέ την περιβαλλοντική αρχή και
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Εξουσίες και

υποχρεώσεις της

Επιτροπής.

Συνεδρίες της

Επιτροπής και

διαδικασία.

(γ) να συµβουλεύει την περιβαλλοντική αρχή, ύστερα

από  της, αναφορικά µε οποιοδήποτε

εµπίπτει στις  της σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος Νόµου.

6. (1) Η Επιτροπή µπορεί, µέσω του προέδρου της, να

καλέσει σε οποιαδήποτε συνεδρία οποιοδήποτε λειτουργό

κρατικής υπηρεσίας ή οργανισµού δηµόσιου ή ιδιωτικού

δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι

απόψεις ή οι εξειδικευµένες γνώσεις σε συγκεκριµένο

δυνατόν να κριθούν χρήσιµες ή αναγκαίες για το έργο της.

(2) Η Επιτροπή µπορεί να ορίζει ειδικές τεχνικές

επιτροπές, για να µελετούν εξειδικευµένα περιβαλλοντικά

 που εγείρονται κατά την εξέταση οποιασδήποτε

Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, να

καθορίζει τους όρους εντολής τους και να λαµβάνει υπόψη τα

σχετικά πορίσµατα που ετοιµάζουν.

(3) Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής κατά την οποία

εξετάζονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εκτέλεση

ή τη λειτουργία συγκεκριµένου έργου καλείται από την

Επιτροπή και εκφράζει τις απόψεις του εκπρόσωπος της

αρχής τοπικής διοίκησης στην περιοχή της οποίας το έργο

εκτελεστεί ή  λειτουργήσει και,

(α) αν πρόκειται για δηµόσιο έργο, καλείται εκπρόσωπος

της κρατικής υπηρεσίας η οποία  το εκτελέσει και

εκπρόσωπος του Γραφείου

(β) αν πρόκειται για έργο που  εκτελεστεί από

οργανισµό δηµόσιου δικαίου, καλείται εκπρόσωπος

του οργανισµού αυτού και εκπρόσωπος του Γραφείου

Προγραµµατισµού.

7. (1) Ο πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της,

καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και

µεριµνά, ώστε αυτή να κοινοποιείται µε γραπτή πρόσκληση

σε κάθε µέλος της Επιτροπής τουλάχιστον επτά µέρες

από τη συνεδρίαση.
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Γραµµατέας της

Επιτροπής.

Έργα που υπόκεινται

σε πολεοδοµική

άδεια.

Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

(2) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν

παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο πρόεδρος ή

του και τέσσερα τουλάχιστο µέλη.

(3) Οποιοδήποτε  αφορά την εσωτερική λειτουργία

της Επιτροπής µπορεί να ρυθµιστεί µε σχετική  της.

8. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει λειτουργό ή

λειτουργούς της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως

γραµµατείς της Επιτροπής και οποιοσδήποτε εξ αυτών

παρευρίσκεται σε  της τηρεί συνοπτικά πρακτικά

της διαδικασίας.

9. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Πολεοδοµίας

και Χωροταξίας Νόµου, όταν υποβάλλεται αίτηση στην

πολεοδοµική αρχή για εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας για

ανάπτυξη η οποία αφορά εκτέλεση έργου που εµπίπτει σε

οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Πρώτου

Παραρτήµατος ή του ∆εύτερου Παραρτήµατος του παρόντος

Νόµου, ο κύριος του έργου υποβάλλει, ως αναπόσπαστο

µέρος της αίτησης του:

(α) Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, αν το

έργο εµπίπτει σε κατηγορία έργων του Πρώτου

Παραρτήµατος, ή

(β) Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον,

αν το έργο εµπίπτει σε κατηγορία έργων του ∆εύτερου

Παραρτήµατος:

Νοείται ότι κατά την υποβολή της αίτησης η πολεοδοµική

αρχή µπορεί να αξιώσει από τον κύριο του έργου να

καταθέσει περισσότερα του ενός αντίγραφα της Μελέτης ή

της Έκθεσης.

(2) Μετά την υποβολή της αίτησης σύµφωνα µε το

εδάφιο (1), η πολεοδοµική αρχή αποστέλλει στην

περιβαλλοντική αρχή, εντός ενός µηνός, αντίγραφο της

Μελέτης ή της Έκθεσης µαζί µε οποιεσδήποτε πρόσθετες

πληροφορίες ή στοιχεία έχει στη  της και κατά τη
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∆ηµόσια έργα.

Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

Έργα µη υποκείµενα

σε πολεοδοµική άδεια.

Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

γνώµη της είναι χρήσιµα ή αναγκαία για σκοπούς

αξιολόγησης των επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρουν

στο περιβάλλον η εκτέλεση ή η λειτουργία του έργου για το

οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

 (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου

νόµου ή διοικητικής πρακτικής,  χορηγηθεί έγκριση από

το Υπουργικό  ή από οποιαδήποτε άλλη κρατική

υπηρεσία για την εκτέλεση δηµόσιου έργου το οποίο εµπίπτει

σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Πρώτου

Παραρτήµατος ή του ∆εύτερου Παραρτήµατος, η κρατική

υπηρεσία η οποία  προβεί στην εκτέλεση του έργου οφείλει

όπως ετοιµάσει και υποβάλει στην περιβαλλοντική αρχή,

αναφορικά µε το εν λόγω έργο:

(α) Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, εάν

το έργο εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες

έργων του Πρώτου Παραρτήµατος, ή

(β) Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον,

εάν το έργο εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις

κατηγορίες έργων του ∆εύτερου Παραρτήµατος.

(2)  Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει διάταγµα,

που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,

µε το οποίο καθορίζονται οποιεσδήποτε αναγκαίες

λεπτοµέρειες ή διαδικασίες αναφορικά µε την υποβολή στην

περιβαλλοντική αρχή των στοιχείων που αναφέρονται στο

εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

 (1) Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να εκτελέσει έργο το

οποίο:

(α) εµπίπτει σε κατηγορία έργων του Πρώτου

Παραρτήµατος ή του ∆εύτερου Παραρτήµατος του

παρόντος Νόµου, αλλά

(β) η  του δεν αποτελεί ανάπτυξη µε βάση τις

διατάξεις του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας

Νόµου



1100

Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

οφείλει, πριν αρχίσει οποιεσδήποτε εργασίες εκτέλεσης του

έργου, να εξασφαλίσει περιβαλλοντική έγκριση, η οποία

χορηγείται από την περιβαλλοντική αρχή σύµφωνα µε τις

επόµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής έγκρισης η

οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου

υποβάλλεται στην περιβαλλοντική αρχή σχετική αίτηση, η

οποία συνοδεύεται από:

(α) Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, εάν

το έργο εµπίπτει σε κατηγορία έργων του Πρώτου

Παραρτήµατος, ή

(β) Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον,

εάν το έργο εµπίπτει σε κατηγορία έργων του

∆εύτερου Παραρτήµατος:

Νοείται ότι κατά την υποβολή της αίτησης η

περιβαλλοντική αρχή µπορεί να αξιώσει από τον κύριο του

έργου να καταθέσει περισσότερα του ενός αντίγραφα της

Μελέτης ή της Έκθεσης.

(3) Ο τύπος, το περιεχόµενο και οι διαδικασίες υποβολής

και εξέτασης της αίτησης για χορήγηση της περιβαλλοντικής

έγκρισης η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος

άρθρου καθορίζονται µε διάταγµα του Υπουργού Γεωργίας,

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που δηµοσιεύεται στην

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(4) Η περιβαλλοντική αρχή µπορεί κατά την εξέταση της

' πιο πάνω αίτησης:

(α) να αρνηθεί τη χορήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης,

λόγω του ότι η εκτέλεση ή η λειτουργία του έργου

επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον οι

οποίες δεν µπορούν να εξαλειφθούν ή να µειωθούν µε

τη λήψη οποιωνδήποτε µέτρων

(β) να χορηγήσει την έγκριση χωρίς την επιβολή

οποιωνδήποτε όρων ή

(γ) να χορηγήσει την έγκριση, αλλά να επιβάλει
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συγκεκριµένους όρους αναφορικά µε την εκτέλεση του

έργου, οι οποίοι να αποσκοπούν στην εξάλειψη ή

µείωση των  η εκτέλεση ή η

λειτουργία του έργου δυνατόν να επιφέρουν στο

περιβάλλον:

Νοείται ότι η περιβαλλοντική αρχή δεν µπορεί να επιβάλει

οποιοδήποτε όρο µπορεί να επιβληθεί µε βάση τον περί

Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµο ή τον περί

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµο.

(5) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) ή

οποιωνδήποτε όρων επιβάλλονται µε βάση το εδάφιο 4(γ)

του παρόντος άρθρου συνιστά αδίκηµα και τιµωρείται µε

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή µε χρηµατική

ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες λίρες

 ή και µε τις δύο ποινές.

(6) Επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε ποινή επιβάλλεται µε

βάση το εδάφιο  το δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει

όπως το έργο αναφορικά µε το οποίο διαπράχθηκε το

ποινικό αδίκηµα ή οποιοδήποτε τµήµα του έργου

κατεδαφιστεί ή µετακινηθεί ή διαµορφωθεί κατάλληλα, ώστε

να συµµορφώνεται µε τους όρους που τυχόν συνοδεύουν την

περιβαλλοντική έγκριση, και να καθορίσει το χρόνο εντός του

οποίου ο καταδικασθείς οφείλει να συµµορφωθεί.

(7) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου

εκδόθηκε διάταγµα µε βάση το εδάφιο (6) του παρόντος

άρθρου παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε αυτό εντός

της περιόδου που καθορίζεται στο διάταγµα, είναι νόµιµο για

την περιβαλλοντική αρχή να εκτελεί το διάταγµα αυτό και οι

δαπάνες για την εκτέλεση βαρύνουν το πιο πάνω πρόσωπο.

(8) Οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε

διάταγµα µε βάση το εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου

αρνείται ή αµελεί να συµµορφωθεί µε το διάταγµα είναι ένοχο

 του 1991

94(Ι)του 1992.

69 του 1991

 του
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Περιεχόµενο

Μελέτης.

Τρίτο Παράρτηµα.

ποινικού αδικήµατος, ανεξαρτήτως του αν η περιβαλλοντική

αρχή έχει προβεί σε εκτέλεση του διατάγµατος, και τιµωρείται

µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή µε

χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες

λίρες  ή και µε τις δύο ποινές.

(9) Οποιοδήποτε πρόσωπο υπέβαλε αίτηση  περιβαλ,

λοντική έγκριση σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του παρόντος

άρθρου διαφωνεί µε απόφαση της περιβαλλοντικής αρχής

που λαµβάνεται µε βάση το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου

δύναται να υποβάλει αιτιολογηµένη ιεραρχική προσφυγή σε

Υπουργική Επιτροπή, αποτελούµενη από τους Υπουργούς

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσω,

τερικών, η οποία αποφασίζει οριστικά σε σχέση µε την

προσφυγή.

12. (1) Η Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

αποτελείται από έγγραφο ή σειρά εγγράφων σε µια από τις

επίσηµες γλώσσες της ∆ηµοκρατίας και σε επίσηµη γλώσσα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί

και το αίτηµα εγκριθεί από την περιβαλλοντική αρχή, στο

οποίο ή στα οποία περιέχονται πληροφορίες σχετικές µε το

έργο και ειδικότερα:

(α)  πληροφορίες που αναφέρονται στο Τρίτο

Παράρτηµα, σε έκταση και βαθµό λεπτοµέρειας τέτοιο,

ώστε να καθιστούν λογικά δυνατή την εκτίµηση των

επιπτώσεων που η εκτέλεση ή η λειτουργία του έργου

ενδέχεται να επιφέρουν στο περιβάλλον

(β) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή στοιχεία δυνατόν

η περιβαλλοντική αρχή να αξιώσει όπως περιληφθούν

στη Μελέτη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος

(γ) απλή και χωρίς τεχνικούς όρους περίληψη των

πληροφοριών που αναφέρονται  παραγράφους (α)

 (β) ανωτέρω, η οποία να είναι κατανοητή από

πρόσωπα που δεν κατέχουν ειδικές γνώσεις επί των
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∆ιαδικασία

εξέτασης

Μελέτης.

τεχνικών  που εξετάζονται στη Μελέτη'

(δ) πληροφορίες και στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιµα,

λαµβάνοντας υπόψη  υπάρχουσες γνώσεις και

µεθόδους εκτίµησης.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), η

Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εντοπίζει,

περιγράφει και αξιολογεί κατάλληλα τις άµεσες και έµµεσες

επιπτώσεις τις οποίες το έργο ενδέχεται να επιφέρει:

(α) σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο"

(β) στην πανίδα ή στη

(γ) στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακό ανθρωπογενές

(δ) στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, στην ατµόσφαιρα,

στο έδαφος, στη  και στο

(ε) σε οποιαδήποτε υλικά

(στ) στην αρχιτεκτονική

(ζ) στην πολιτιστική

(η) στην αρχαιολογική

(θ) στις αλληλοεπιδράσεις που υπάρχουν µεταξύ των

παραγόντων (α) µέχρι (ε) ανωτέρω.

 M(1) Όταν η περιβαλλοντική αρχή παραλάβει τη Μελέτη

Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σύµφωνα µε τις

προηγούµενες διατάξεις του παρόντος Νόµου, αποστέλλει

 της στην Επιτροπή εντός τριάντα ηµερών από την

παραλαβή της.

(2) (α) Η Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση κατά

πόσο οι πληροφορίες που περιέχονται στη Μελέτη είναι

επαρκείς και, αν κρίνει ότι δεν είναι επαρκείς, µπορεί, µέσω

του προέδρου της, να ζητήσει από το πρόσωπο ή την κρατική

υπηρεσία που υπέβαλε τη Μελέτη όπως δώσει, µέσα σε

εύλογη προθεσµία που ορίζει η Επιτροπή, οποιεσδήποτε

πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά µε το έργο που  ·—

εκτελεστεί ή τις επιπτώσεις που αυτό ενδέχεται να επιφέρει

στο περιβάλλον
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(β) Σε περίπτωση που  πληροφορίες αυτές δε δοθούν

στην Επιτροπή µέσα στην καθορισµένη προθεσµία, η

Επιτροπή µπορεί να αρνηθεί να προβεί σε αξιολόγηση της

Μελέτης:

Νοείται ότι, αν το έργο αποτελεί εγκατάσταση, η

περιβαλλοντική αρχή µπορεί, µε τη σύµφωνη γνώµη του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να ζητήσει

επιπρόσθετα τη διενέργεια µελέτης εκτίµησης της

επικινδυνότητας.

(3) Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που

βρίσκονται  της αναφορικά µε το έργο είναι επαρκείς,

προχωρεί, το συντοµότερο δυνατό, σε αξιολόγηση της

Μελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις

οποιωνδήποτε προσώπων, επιτροπών, οργανώσεων, αρχών

ή άλλων κρατών οι οποίες έχουν υποβληθεί σ' αυτήν ή στην

περιβαλλοντική αρχή σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο και

προβαίνει σε αιτιολογηµένη εισήγηση προς την

περιβαλλοντική αρχή στην οποία αναφέρονται οι απόψεις των

µελών της αναφορικά µε την αξιολόγηση και τις επιπτώσεις

που η εκτέλεση ή η λειτουργία του έργου ενδέχεται να

επιφέρουν στο περιβάλλον.

(4) Η περιβαλλοντική αρχή, αφού λάβει υπόψη την

εισήγηση της Επιτροπής, ετοιµάζει σχετική γνωµάτευση

πλήρως αιτιολογηµένη, την οποία διαβιβάζει στην

πολεοδοµική αρχή που είναι αρµόδια για τη χορήγηση της

πολεοδοµικής άδειας για εκτέλεση του έργου ή, αν πρόκειται

για δηµόσιο έργο, στην κρατική υπηρεσία η οποία

εκτελέσει το έργο.

(5) Με την πιο πάνω γνωµάτευση της η περιβαλλοντική

αρχή µπορεί να εισηγηθεί,

(α) το έργο να µην εκτελεστεί, λόγω των σηµαντικών

επιπτώσεων που η εκτέλεση ή η λειτουργία του

επιφέρουν στο περιβάλλον οι οποίες είναι αδύνατο να

µειωθούν ή εξαλειφθούν µε την επιβολή όρων στην
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Περιεχόµενο

Έκθεσης.

πολεοδοµική άδεια ή µε τη λήψη οποιωνδήποτε

µέτρων, ή

(β) η πολεοδοµική αρχή η οποία  χορηγήσει

πολεοδοµική άδεια για εκτέλεση του έργου (εφόσον

πρόκειται για έργο που υπόκειται σε πολεοδοµική

άδεια) επιβάλει στο πρόσωπο ή στον οργανισµό που

 εκτελέσει το έργο συγκεκριµένο όρο ή όρους η

τήρηση των οποίων  διασφαλίσει την εξάλειψη ή

µείωση των επιπτώσεων που η εκτέλεση ή η

λειτουργία του έργου  επιφέρει στο περιβάλλον ή

(γ) η κρατική υπηρεσία η οποία  εκτελέσει το έργο

(εφόσον πρόκειται για δηµόσιο έργο) εφαρµόσει

συγκεκριµένα µέτρα που να καθορίζονται στη

γνωµάτευση, µε τα οποία  µειωθούν ή εξαλειφθούν

 επιπτώσεις που η εκτέλεση ή η λειτουργία του έργου

 επιφέρει στο περιβάλλον:

Νοείται ότι η περιβαλλοντική αρχή µπορεί να καθορίσει

στη  της κατά πόσο  ουσιώδη

οποιοδήποτε όρο ή µέτρο που εισηγείται µε βάση τις

παραγράφους (β) και (γ) ανωτέρω.

(6) Αν οι αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους έλαβαν

µέρος στη διαδικασία εξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο 24, η

περιβαλλοντική αρχή µεριµνά ώστε να αποσταλεί  αρχές

αυτές η γνωµάτευση που αναφέρεται πιο πάνω.

(7) Η περιβαλλοντική αρχή µεριµνά ώστε η

της να καταχωρισθεί στο αρχείο που προβλέπεται στο άρθρο

23 και σχετική γνωστοποίηση να δηµοσιευθεί σε δύο

τουλάχιστο καθηµερινές εφηµερίδες που κυκλοφορούν στην

Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

 Η Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή από το Τµήµα

Πολεοδοµίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και
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∆ιαδικασία

εξέτασης

της Έκθεσης.

Τέταρτο Παράρτηµα.

περιλαµβάνει κατά τρόπο συνοπτικό πληροφορίες που

αφορούν το έργο που  εκτελεστεί και που κρίνονται

αναγκαίες για τη διακρίβωση της έκτασης και της διάρκειας

των επιπτώσεων που  επιφέρει στο περιβάλλον η εκτέλεση

ή λειτουργία του έργου.

15. (1) Όταν η περιβαλλοντική αρχή παραλάβει την

Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον,

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 ή  διαβιβάζει στην

Επιτροπή, το ταχύτερο δυνατό, αντίγραφο της Έκθεσης και η

Επιτροπή συνέρχεται και εξετάζει κατά πόσο οι πληροφορίες

που περιέχονται σ' αυτή είναι εκ πρώτης όψεως πλήρεις και

ακριβείς.

(2) Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που

περιέχονται στη Έκθεση είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, µπορεί

µέσω του Προέδρου της να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες

ή διευκρινίσεις ,

(α) από την πολεοδοµική αρχή ή µέσω αυτής από το

πρόσωπο που υπέβαλε την Έκθεση, αν αυτή αφορά

έργο που υπόκειται σε πολεοδοµική  ή

(β) από την κρατική υπηρεσία που  την Έκθεση,

αν αυτή αφορά δηµόσιο έργο,

και η πολεοδοµική αρχή ή το πρόσωπο ή η κρατική υπηρεσία

που υπέβαλε την Έκθεση, αναλόγως της περιπτώσεως, οφεί,

λει να παραχωρήσει τις εν λόγω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

(3) Όταν η Επιτροπή ικανοποιηθεί ως προς το ότι όλες οι

αναγκαίες πληροφορίες βρίσκονται  της, προχωρεί

σε  τους µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται

στο Τέταρτο Παράρτηµα και εισηγείται στην περιβαλλοντική

αρχή να ετοιµαστεί και υποβληθεί Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώ,

σεων στο Περιβάλλον σχετικά µε το έργο ή, αν κρίνει ότι αυτό

δεν είναι αναγκαίο, να επιβληθούν συγκεκριµένοι όροι ή να

ληφθούν άλλα µέτρα, ώστε να µειωθούν ή εξαλειφθούν οι

επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εκτέλεση ή λειτουργία

του έργου.
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(4) Μετά την υποβολή της  πάνω εισήγησης της

Επιτροπής, η περιβαλλοντική αρχή προβαίνει σε δική της

αξιολόγηση της Έκθεσης  των άλλων πληροφοριών που

βρίσκονται ενώπιον της  αφού λάβει υπόψη το

περιεχόµενο της εισήγησης, ετοιµάζει σχετική γνωµάτευση

την οποία διαβιβάζει στην πολεοδοµική αρχή (αν το έργο

υπόκειται σε πολεοδοµική άδεια) ή στην κρατική υπηρεσία

που  εκτελέσει το έργο (αν πρόκειται για δηµόσιο έργο),

στην οποία διατυπώνει τις απόψεις της αναφορικά µε τις

επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται

να επιφέρει στο περιβάλλον.

(5) Η περιβαλλοντική αρχή µπορεί µε την  πάνω

γνωµάτευση να εισηγηθεί:

(α)  πρόσωπο ή η κρατική υπηρεσία που υπέβαλε την

Έκθεση ετοιµάσει και υποβάλει Μελέτη Εκτίµησης

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η οποία να εξεταστεί

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου

(β) αν πρόκειται για έργο που υπόκειται σε πολεοδοµική

άδεια, η πολεοδοµική αρχή επιβάλει συγκεκριµένους

όρους στην εν λόγω άδεια που  αποσκοπούν στη

µείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων ή

(γ) αν πρόκειται για δηµόσιο έργο, η κρατική υπηρεσία

που  εκτελέσει το έργο προβεί στη λήψη

συγκεκριµένων µέτρων που αποσκοπούν στη µείωση

ή εξάλειψη των επιπτώσεων.

(6) Οποιαδήποτε απόφαση της πολεοδοµικής αρχής ή της

κρατικής υπηρεσίας, αναλόγως της περιπτώσεως, η οποία

λαµβάνεται ως αποτέλεσµα της γνωµάτευσης που

αναφέρεται στα εδάφια (4) και (5), δηµοσιεύεται σε δύο

τουλάχιστο καθηµερινές εφηµερίδες που κυκλοφορούν στην

Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

(7) Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις, η

περιβαλλοντική αρχή δύναται, αφού αποστείλει την Έκθεση

στα µέλη της Επιτροπής  σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
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Αίτηση για

οδηγίες.

Πρώτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

του οποίου οι απόψεις δυνατόν να κριθούν χρήσιµες ή

αναγκαίες, να ζητήσει όπως υποβληθούν γραπτώς, εντός

ενός µηνός, οι σχετικές απόψεις και να προχωρήσει στην

ετοιµασία της  της, σύµφωνα µε το εδάφιο (4)

του παρόντος άρθρου, χωρίς να συγκληθεί συνεδρία της

Επιτροπής:

Νοείται ότι, αν οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής ζητήσει

γραπτώς, εντός µιας εβδοµάδας από την παραλαβή της

Έκθεσης, όπως ένα  εξεταστεί σε συνεδρίαση της

Επιτροπής, η περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται να  το

 ενώπιον της Επιτροπής.

16. ,(1) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του

παρόντος Νόµου, κάθε πρόσωπο που προτίθεται να

υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας για

εκτέλεση έργου που εκ πρώτης όψεως εµπίπτει σε κατηγορία

έργων του Πρώτου και ∆εύτερου Παραρτήµατος µπορεί µε

 του στην περιβαλλοντική αρχή να ζητήσει την έκδοση

οδηγιών αναφορικά µε την ανάγκη ετοιµασίας Μελέτης

Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Προκαταρκτικής

Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, την οποία να

υποβάλει µαζί µε την αίτηση για πολεοδοµική άδεια.

(2) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται µε βάση το εδάφιο (1)

συνοδεύεται ,

(α) από χωροµετρικό σχέδιο στο οποίο υποδεικνύεται η

ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία  εκτελεστεί το έργο

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

έκτασης και του όγκου του έργου, καθώς και του

σκοπού για τον οποίο  χρησιµοποιηθεί το έργο και

(γ) από οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ο κύριος

του έργου κρίνει χρήσιµες ή αναγκαίες αναφορικά µε

τις επιπτώσεις που το έργο ενδέχεται να επιφέρει στο

περιβάλλον.

(3) Μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στο

εδάφιο (1), η περιβαλλοντική αρχή µπορεί να ζητήσει από τον
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Τέταρτο Παράρτηµα.

∆εύτερο Παράρτηµα.

Γνωµοδότηση για το

περιεχόµενο

Μελέτης.

κύριο του έργου, εγγράφως, οποιεσδήποτε πρόσθετες

πληροφορίες αναφορικά µε το έργο ή αναφορικά µε

οποιεσδήποτε επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του

δυνατό να επιφέρει στο περιβάλλον  η αίτηση δεν

εξετάζεται εκτός αν ο κύριος του έργου παραχωρήσει τις εν

λόγω πληροφορίες.

(4) Η περιβαλλοντική αρχή εξετάζει την αίτηση µε βάση τα

κριτήρια που αναφέρονται στο Τέταρτο Παράρτηµα

εκδίδει  οδηγίες το αργότερο σε τριάντα ηµέρες από την

παραλαβή της αίτησης ή, σε περίπτωση που ζητούνται

πρόσθετες πληροφορίες, σε τριάντα ηµέρες από τη λήψη των

πληροφοριών αυτών:

Νοείται ότι η περιβαλλοντική αρχή µπορεί, πριν εκδώσει

τις αιτούµενες οδηγίες, να λάβει υπόψη σχετική εισήγηση της

Επιτροπής, ενώπιον της οποίας παραπέµπει προηγουµένως

το  προς εξέταση.

(5) Οι οδηγίες που εκδίδονται µε βάση το παρόν άρθρο

κοινοποιούνται τόσο στον κύριο του έργου όσο και στην

αρµόδια πολεοδοµική αρχή η οποία  χορηγήσει την

πολεοδοµική άδεια για εκτέλεση του έργου στο οποίο

αφορούν.

(6) Η έκδοση οδηγιών από την περιβαλλοντική αρχή

σύµφωνα µε το εδάφιο (1) µπορεί να ζητηθεί γραπτώς και

από 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

∆εύτερου Παραρτήµατος και σε τέτοια περίπτωση

εφαρµόζονται, µε  αναγκαίες προσαρµογές, οι διατάξεις

των προηγούµενων εδαφίων του παρόντος άρθρου.

17. (1) Κάθε πρόσωπο ή κρατική υπηρεσία που προτίθεται

να υποβάλει Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο

Περιβάλλον, µε βάση  διατάξεις του παρόντος Νόµου,

µπορεί να ζητήσει γραπτώς από την περιβαλλοντική αρχή

γνωµοδότηση αναφορικά µε τον τύπο ή τη µορφή της
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Μελέτης και τις πληροφορίες που  αναγκαίο να

περιληφθούν σ' αυτή.

(2) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται µε βάση το εδάφιο

συνοδεύεται από:

(α) χωροµετρικό σχέδιο, στο οποίο υποδεικνύεται η

ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία  εκτελεστεί το έργσ

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

έκτασης και του όγκου του έργου, καθώς και του

σκοπού για τον οποίο  χρησιµοποιηθεί το  και

(γ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο κύριος

του έργου κρίνει χρήσιµες ή αναγκαίες αναφορικά µε

τις επιπτώσεις που το έργο ενδέχεται να επιφέρει στο

περιβάλλον.

(3) Μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στο

εδάφιο (1), η περιβαλλοντική αρχή µπορεί να ζητήσει από

τον κύριο του έργου οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες

αναφορικά µε το έργο ή αναφορικά µε οποιεσδήποτε

επιπτώσεις που η εκτέλεση ή 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

τη σχετική γνωµοδότηση το αργότερο σε τριάντα ηµέρες από

την παραλαβή της αίτησης ή, σε περίπτωση που ζητούνται

πρόσθετες πληροφορίες, σε τριάντα ηµέρες από τη λήψη των

πληροφοριών αυτών:

Νοείται ότι η περιβαλλοντική αρχή παρέχει την πιο πάνω

γνωµοδότηση, αφού προηγουµένως λάβει υπόψη ,

(α) σχετική εισήγηση της Επιτροπής, ενώπιον της οποίας

δύναται να παραπέµψει προηγουµένως το  προς

εξέταση·

(β) τις απόψεις της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής ή

οποιασδήποτε άλλης αρχής η οποία κρίνεται αρµόδια

να εκφέρει απόψεις επί ουσιωδών  που

σχετίζονται µε το έργο ή της οποίας οι απόψεις
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Υποχρέωση παροχής

πληροφοριών.

 του

∆ιαφωνίες.

κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της

γνωµοδότησης.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το

δικαίωµα της περιβαλλοντικής αρχής να αξιώσει σε

µεταγενέστερο στάδιο τη συµπερίληψη περαιτέρω

πληροφοριών στη Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο

Περιβάλλον.

 (1) Κάθε κρατική υπηρεσία ή οργανισµός δηµόσιου

δικαίου που έχει στην κατοχή του πληροφορίες οι οποίες

µπορούσαν εύλογα να  σχετικές ή αναγκαίες για

σκοπούς ετοιµασίας ή αξιολόγησης Μελέτης Εκτίµησης

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Προκαταρκτικής Έκθεσης

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον οφείλει, εφόσον ζητηθούν και

νοουµένου ότι έχουν καταβληθεί τα τυχόν προβλεπόµενα

δικαιώµατα σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, να τις

παραχωρήσει στον κύριο του έργου, εκτός αν

εµπιστευτικής φύσεως ή δεν µπορούν να παραχωρηθούν

σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί της Ελεύθερης

Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται µε

Θέµατα Περιβάλλοντος Νόµου του 2004.

(2) Η περιβαλλοντική αρχή µπορεί να ενηµερώνει

εγγράφως οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή οργανισµό

δηµόσιου δικαίου αναφορικά µε τη χρησιµότητα

οποιωνδήποτε πληροφοριών που τυχόν βρίσκονται στην

κατοχή τους για σκοπούς ετοιµασίας ή αξιολόγησης Μελέτης

Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Προκαταρκτικής

Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και για την ενέργεια

της αυτή η περιβαλλοντική αρχή µπορεί να πληροφορεί στη

συνέχεια οποιοδήποτε πρόσωπο ή κρατική υπηρεσία που

προτίθεται να ετοιµάσει την εν λόγω Μελέτη ή Έκθεση.

19. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία η πολεοδοµική αρχή η

οποία θα αποφασίσει για τη χορήγηση πολεοδοµικής άδειας

για εκτέλεση του έργου ή η κρατική υπηρεσία η οποία θα

προβεί σε εκτέλεση ή θα εγκρίνει την εκτέλεση δηµόσιου
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έργου δε συµφωνεί µε την εφαρµογή οποιασδήποτε από τις

εισηγήσεις της περιβαλλοντικής αρχής που αναφέρονται στο

εδάφιο (2), τότε παραπέµπει το  στην Υπουργική

Επιτροπή που αναφέρεται στο εδάφιο (3), η οποία

αποφασίζει, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία της

παραποµπής, κατά πόσο η ανωτέρω πολεοδοµική αρχή ή

κρατική υπηρεσία, αναλόγως της περιπτώσεως,

εφαρµόσει την εισήγηση της περιβαλλοντικής αρχής ή κατά

πόσο  εφαρµόσει οποιαδήποτε άλλα µέτρα ή  προβεί σε

οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που  αποσκοπούν στη

µείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων που δυνατό να επιφέρει

στο περιβάλλον η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου.

(2) Οι εισηγήσεις που σύµφωνα µε το εδάφιο (1)

µπορούν να παραπεµφθούν για εξέταση στην Υπουργική

Επιτροπή είναι:

(α) για µη εκτέλεση του  ή

(β)  επιβολή συγκεκριµένων όρων στην πολεοδοµική

άδεια τους οποίους η περιβαλλοντική αρχή

 ή

(γ) σε περίπτωση δηµόσιου έργου,  εφαρµογή

συγκεκριµένων µέτρων κατά την εκτέλεση του έργου τα

οποία η περιβαλλοντική αρχή  ουσιώδη.

(3) Αν η διαφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι

µεταξύ της περιβαλλοντικής αρχής και της πολεοδοµικής

αρχής και αφορά έργο που υπόκειται σε πολεοδοµική άδεια,

τότε η Υπουργική Επιτροπή στην οποία παραπέµπεται η

διαφορά αποτελείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Αν όµως

είναι µεταξύ της περιβαλλοντικής αρχής και κρατικής

υπηρεσίας και αφορά δηµόσιο έργο, τότε αποτελείται από τον

Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τον

υπουργό που προΐσταται της εν λόγω κρατικής υπηρεσίας και

τον Υπουργό Οικονοµικών.
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(4) Οποιαδήποτε απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής,

σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις, είναι οριστική και

δεσµευτική για τα µέρη της διαφοράς.

(5) Αν τα µέλη της ανωτέρω Υπουργικής Επιτροπής δεν

καταλήξουν σε κοινή απόφαση, τότε παραπέµπουν το

στο Υπουργικό Συµβούλιο  λήψη οριστικής και

δεσµευτικής απόφασης.

(6) Η λήψη απόφασης από την Υπουργική Επιτροπή ή το

Υπουργικό Συµβούλιο γνωστοποιείται από την

περιβαλλοντική αρχή σε δυο τουλάχιστο

εφηµερίδες που κυκλοφορούν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και

µέσω του διαδικτύου.

20. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του παρόντος

Νόµου, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος, αφού διαβουλευθεί κατάλληλα µε τους

ενδιαφερόµενους φορείς, µπορεί να εκδίδει διατάγµατα που

να καθορίζουν:

(α) τα απαιτούµενα προσόντα των µελετητών που

υπογράφουν τη Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο

Περιβάλλον, ή

(β) τις λεπτοµέρειες που πρέπει να περιέχουν οι Μελέτες

Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

21 .,(1) Κάθε πρόσωπο και κάθε κρατική υπηρεσία που

προτίθενται να υποβάλουν Μελέτη Εκτίµησης των

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

παρόντος Νόµου, οφείλουν, ταυτόχρονα µε την υποβολή της

Μελέτης, να προβούν σε δηµοσίευση γνωστοποίησης σε δύο

τουλάχιστο καθηµερινές εφηµερίδες που κυκλοφορούν στην

Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µε την οποία να ανακοινώνονται τα

ακόλουθα:

(α) Η αίτηση για αδειοδότηση ή συγκατάθεση ανάπτυξης'

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

των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, ανάλογα µε την

περίπτωση, το γεγονός ότι εφαρµόζεται το άρθρο

∆ηµοσίευση

γνωστοποίησης

και υποβολή

παραστάσεων.

Έκδοση διαταγµάτων.
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Ενηµέρωση για τη

λήψη απόφασης.

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

προσώπου ή της κρατικής υπηρεσίας που την

(δ) η φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση που

υφίσταται, το σχέδιο απόφασης·

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

οποία αυτό πρόκειται να

(στ) η µελέτη µπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της περιβαλλοντικής

αρχής ή 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

εκτελεστεί από οργανισµό δηµόσιου δικαίου, στα γραφεία του

οργανισµού αυτού:

Νοείται ότι η Μελέτη µπορεί να τύχει επιθεώρησης και στα

γραφεία της οικείας τοπικής  και

(ζ) οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να υποβάλει στην

περιβαλλοντική αρχή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά µε

το περιεχόµενο της Μελέτης ή αναφορικά µε τις επιπτώσεις

που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει

στο περιβάλλον.

(2)  αργότερο σε τριάντα ηµέρες από την πιο πάνω

δηµοσίευση, οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να υποβάλει

στην περιβαλλοντική αρχή απόψεις ή παραστάσεις

αναφορικά µε το περιεχόµενο της Μελέτης ή αναφορικά µε τις

επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται

να επιφέρει στο περιβάλλον και οι εν λόγω απόψεις ή παρα,

στάσεις λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή και την περι,

βαλλοντική αρχή κατά την αξιολόγηση της Μελέτης και την

ετοιµασία της γνωµάτευσης που αναφέρεται στο άρθρο

22. (1) Μετά την αποστολή της γνωµάτευσης της

περιβαλλοντικής αρχής, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 ή 15,

λαµβάνεται απόφαση από την πολεοδοµική αρχή για

χορήγηση ή µη πολεοδοµικής άδειας ή από την αρµόδια

κρατική υπηρεσία για εκτέλεση ή µη δηµόσιου έργου, η
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πολεοδοµική αρχή ή η αρµόδια κρατική υπηρεσία ενηµερώνει

την περιβαλλοντική αρχή σχετικά µε,

(α) το περιεχόµενο της απόφασης και τους όρους που

ενδεχοµένως τη συνοδεύουν

(β) τον τρόπο µε τον οποίο έλαβε υπόψη κατά τη

διαδικασία λήψης απόφασης τους προβληµατισµούς

και τις γνώµες που έχει εκφράσει το κοινό, τους

κύριους λόγους και τις εκτιµήσεις στους οποίους

βασίστηκε η απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης και της

πληροφόρησης σχετικά µε τη διαδικασία συµµετοχής

του

(γ) όπου είναι αναγκαίο, περιγραφή των κύριων µέτρων που

χρειάζονται για να αποφευχθούν, µειωθούν και, αν είναι

εφικτό, αντισταθµιστούν οι κυριότερες δυσµενείς

επιπτώσεις.

(2) Αφού λάβει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο

εδάφιο (1), η περιβαλλοντική αρχή τις κοινοποιεί στα µέλη της

Επιτροπής και ενηµερώνει το  καθώς και κάθε κράτος

µέλος µε το οποίο διεξήχθησαν διαβουλεύσεις, σύµφωνα µε

το άρθρο 24, δηµοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης σε δύο

ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία

και µέσω του διαδικτύου και γνωστοποιεί ότι  παραπάνω

πληροφορίες είναι καταχωρισµένες στο αρχείο που τηρείται

σύµφωνα µε το άρθρο 23 και γνωστοποιεί τον τόπο και το

χρόνο που µπορούν να πάρουν τις πληροφορίες αυτές.

(3) (α) Η πολεοδοµική αρχή αποστέλλει την απόφαση στην

περιβαλλοντική αρχή και την ενηµερώνει για τον τρόπο

συµπερίληψης των περιβαλλοντικών όρων που τέθηκαν στη

γνωµάτευση της περιβαλλοντικής αρχής στην πολεοδοµική

άδεια που τυχόν εκδόθηκε.

(β) Η απόφαση καταχωρίζεται από την περιβαλλοντική

αρχή στο αρχείο, σύµφωνα µε το άρθρο 23.

23. (1) Η περιβαλλοντική αρχή τηρεί αρχείο στο οποίο

καταχωρίζονται ,

Τήρηση αρχείου.
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(α) όλες οι Μελέτες Εκτίµησης Επιπτώσεων στο

Περιβάλλον και όλες οι Προκαταρκτικές Εκθέσεις

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον οι οποίες υποβάλλονται

µε βάση τον παρόντα

(β) κάθε έγγραφο που υποβάλλεται ή αποστέλλεται από

άλλο κράτος µε βάση το άρθρο 24"

(γ) όλες οι γνωµατεύσεις που η περιβαλλοντική αρχή

υποβάλλει προς την πολεοδοµική αρχή ή προς

οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία σύµφωνα µε τον

παρόντα

(δ) οι απόψεις οποιουδήποτε οργανισµού, φορέα ή

προσώπου που υποβάλλονται στην περιβαλλοντική

αρχή αναφορικά µε  που αφορά οποιαδήποτε

Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή

Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

(ε) η απόφαση της πολεοδοµικής αρχής ή της κρατικής

υπηρεσίας που λαµβάνεται µετά τη γνωµάτευση που

αναφέρεται στο άρθρο

(στ) τα πρακτικά των συνεδριάσεων της

(ζ) οι απόψεις οποιουδήποτε οργανισµού, φορέα ή

προσώπου που υποβάλλονται στην περιβαλλοντική

αρχή αναφορικά µε  που αφορά οποιαδήποτε

Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο

(η) αντίγραφα των πληροφοριών που αναφέρονται στο

άρθρο  και

(θ) πληροφορίες για έργα που τυχόν εξαιρέθηκαν από τις

διατάξεις του παρόντος Νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο

3:

Νοείται ότι, αν η περιβαλλοντική αρχή ενηµερωθεί

για το ότι οποιαδήποτε από τα αναφερόµενα στις

παραγράφους (α) µέχρι  (η) πιο πάνω περιλαµβάνουν

εµπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν µπορεί να βρίσκονται

στη διάθεση του κοινού, ενεργεί κατάλληλα, ώστε να

διασφαλιστεί η εµπιστευτικότητα των στοιχείων αυτών.
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∆ιασυνοριακές

επιπτώσεις.

 του 1999.

(2)  αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και µπορεί

να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

(3) Χωρίς να επηρεάζονται οι προηγούµενες διατάξεις του

παρόντος άρθρου, η περιβαλλοντική αρχή δηµοσιεύει µέσω

του διαδικτύου σχετική ανακοίνωση σε κάθε περίπτωση κατά

την οποία υποβάλλονται από την ίδια ή προς την ίδια ,

(α) Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

(β) οποιοδήποτε έγγραφο από άλλο κράτος σύµφωνα µε

το άρθρο

(γ) γνωµάτευση προς την πολεοδοµική αρχή ή προς

οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία σύµφωνα µε τις

διατάξεις του

(δ) οποιεσδήποτε απόψεις οργανισµού, φορέα ή

προσώπου σχετικά µε  που αφορά Μελέτη

Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

24. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία περιέρχεται σε γνώση

της περιβαλλοντικής αρχής ότι η εκτέλεση συγκεκριµένου

έργου στη ∆ηµοκρατία δυνατό να επιφέρει σηµαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους που αποτελεί

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που αποτελεί

Συµβαλλόµενο Μέρος της ∆ιεθνούς Σύµβασης η οποία

κυρώθηκε µε τον περί της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών

για την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε

∆ιασυνοριακό Πλαίσιο (Κυρωτικό) Νόµο του 1999 ή, σε

περίπτωση που το άλλο αυτό κράτος του οποίου το

περιβάλλον δυνατό να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις από

την εκτέλεση τέτοιου έργου, ζητεί να πληροφορηθεί για το

έργο αυτό, τότε η περιβαλλοντική αρχή αποστέλλει στο

κράτος αυτό, το συντοµότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει

όχι αργότερα από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του κοινού

στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία σχετικά µε την εκτέλεση του

έργου, τις ακόλουθες πληροφορίες, δηλαδή ,

(α) περιγραφή του έργου µαζί µε οποιεσδήποτε

διαθέσιµες πληροφορίες αναφορικά µε τις σηµαντικές
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επιπτώσεις που το έργο δυνατό να επιφέρει στο

περιβάλλον του εν λόγω  και

(β) πλήρη στοιχεία αναφορικά µε τη φύση της απόφασης

που δυνατό να ληφθεί,

και παρέχει στο κράτος αυτό εύλογη προθεσµία για να

γνωστοποιήσει στην περιβαλλοντική αρχή κατά πόσο

συµµετάσχει στη διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων στο

περιβάλλον η οποία προβλέπεται στον παρόντα Νόµο.

(2) Αν το κράτος στο οποίο αποστάλθηκαν πληροφορίες,

σύµφωνα µε το εδάφιο (1), γνωστοποιήσει την επιθυµία του

να συµµετάσχει στη διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων

στο περιβάλλον από την εκτέλεση του έργου, η

περιβαλλοντική αρχή αποστέλλει σ1 αυτό, το συντοµότερο

δυνατό, τα ακόλουθα, εφόσον δεν αποστάλθηκαν ήδη

σύµφωνα µε το εδάφιο (1), δηλαδή ,

(α) αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε για χορήγηση

πολεοδοµικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας

εκτέλεσης του

(β) αντίγραφο της Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων στο

Περιβάλλον η οποία υποβλήθηκε αναφορικά µε το

 και

(γ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία

εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία

προβλέπεται στον παρόντα

(3) Όταν η περιβαλλοντική αρχή ενεργεί µε βάση τα εδάφια

(1) και (2), µεριµνά επίσης ώστε ,

(α) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αποστέλλει να δια,

τεθούν µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα τόσο στις

αρχές του άλλου κράτους οι οποίες είναι αρµόδιες σε

 περιβάλλοντος όσο και στο κοινό του άλλου

κράτους η περιοχή του οποίου είναι δυνατό να υποστεί

σηµαντικές επιπτώσεις από την εκτέλεση του  και

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

δυνατότητα, προτού χορηγηθεί η πολεοδοµική ή άλλη
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Πρόσβαση στη

δικαιοσύνη.

άδεια ή έγκριση 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) Η περιβαλλοντική αρχή διεξάγει διαβουλεύσεις µε τις

αρµόδιες αρχές του άλλου κράτους αναφορικά µε τις

ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του από

την εκτέλεση του έργου και για τα µέτρα µείωσης ή εξάλειψης

των εν λόγω επιπτώσεων και συµφωνεί µε τις αρχές αυτές

για µια εύλογη χρονική διάρκεια των διαβουλεύσεων.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία υπήρξαν διαβουλεύσεις µε

άλλο κράτος, σύµφωνα µε το εδάφιο (4), και στη συνέχεια

λήφθηκε απόφαση από την πολεοδοµική ή άλλη αρχή ή το

Υπουργικό Συµβούλιο, αναλόγως της περιπτώσεως, για

εκτέλεση ή µη εκτέλεση του έργου στο οποίο αφορούσαν

διαβουλεύσεις, η περιβαλλοντική αρχή πληροφορεί το άλλο

κράτος για το περιεχόµενο της εν λόγω απόφασης και του

διαβιβάζει M

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

τυχόν τη συνοδεύουν

(β) τους κυριότερους λόγους και παράγοντες στους

οποίους βασίστηκε η  και

(γ) περιγραφή, όπου κρίνεται αναγκαίο, των κυριότερων

µέτρων που  ληφθούν για µείωση ή εξάλειψη των

σηµαντικών επιπτώσεων που  επιφέρει το έργο.

(6) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας σύµφωνα µε το

παρόν άρθρο, οι χρονικές προθεσµίες που προβλέπονται

στον παρόντα Νόµο παύουν να ισχύουν, αλλά

προσαρµόζονται ανάλογα,  ώστε να συνάδουν µε

διαβουλεύσεις ή τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που

διενεργούνται µε βάση το εδάφιο (4).

25. (1) Οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο εγγεγραµµένο για

τουλάχιστο πέντε χρόνια, σύµφωνα µε την κυπριακή

νοµοθεσία, και στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό του



1120

οποίου ορίζεται  κύριος σκοπός της ίδρυσης του είναι η

προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος

εφόσον ικανοποιεί οποιουσδήποτε άλλους όρους που

καθορίζονται σε κανονισµούς, ότι έχει συµφέροντα τα οποία

δυνατό να επηρεάζονται από οποιαδήποτε απόφαση η οποία

λαµβάνεται M

(α) από την πολεοδοµική αρχή για χορήγηση πολεοδοµικής

άδειας  εκτέλεση  ή

(β) από το Υπουργικό Συµβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη

κρατική υπηρεσία για παροχή έγκρισης για εκτέλεση

δηµόσιου  ή

(γ) από την περιβαλλοντική αρχή για χορήγηση

περιβαλλοντικής έγκρισης µε βάση το εδάφιο (4) του

άρθρου

και µπορεί να ασκήσει προσφυγή µε βάση το άρθρο  του

συντάγµατος για αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(2) Για τη µεγιστοποίηση της εφαρµογής των διατάξεων

του παρόντος άρθρου η περιβαλλοντική αρχή µεριµνά, µέσω

ανακοινώσεων στο διαδίκτυο και τον ηµερήσιο τύπο, ώστε να

τίθενται στη διάθεση του κοινού πρακτικές πληροφορίες

σχετικά µε τον τρόπο πρόσβασης στις διοικητικές και

δικαστικές διαδικασίες αναθεώρησης.

26. (1)  Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει

κανονισµούς για τον καθορισµό ή τη ρύθµιση οποιουδήποτε

 το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού και

γενικά για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του

εδαφίου (1), οι κανονισµοί αυτοί µπορούν να προβλέπουν για

όλα ή µερικά από τα ακόλουθα

(α) Πρόσθετες διαδικασίες αναφορικά µε την ετοιµασία

υποβολή Μελετών ή Εκθέσεων και τρόπους υποβολής

τροποποιήσεων ή προσθηκών σ'

(β) τον καθορισµό τελών ή δικαιωµάτων που

καταβάλλονται για την απόκτηση οποιουδήποτε

Κανονισµοί.
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εγγράφου ή πληροφορίας σύµφωνα µε τον παρόντα

(γ) τη ρύθµιση ζητηµάτων που αφορούν γνωστοποιήσεις

οι οποίες δηµοσιεύονται ή κοινοποιούνται µε βάση το

Νόµο'

(δ) τον καθορισµό προθεσµιών εντός των οποίων

διενεργούνται ορισµένες πράξεις ή ενέργειες που

προβλέπονται στο

(ε) τον καθορισµό του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής

ή οποιωνδήποτε τεχνικών επιτροπών που ορίζονται

από την

(στ) τον καθορισµό λεπτοµερειών αναφορικά µε την

τήρηση του

(ζ) τον καθορισµό των διαδικασιών για τη διενέργεια

δηµόσιων συζητήσεων αναφορικά µε τις επιπτώσεις

από την εκτέλεση ή λειτουργία οποιουδήποτε έργου ή

αναφορικά µε το περιεχόµενο οποιασδήποτε

(η) τον καθορισµό των προσώπων ή οργανισµών που

µπορούν να εκφράζουν απόψεις αναφορικά µε

που ρυθµίζονται στον παρόντα Νόµο και τη ρύθµιση

ζητηµάτων που αφορούν την πληροφόρηση τους.

27. (1) Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο

Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµος του

καταργείται.

(2) Αιτήσεις για έργα η εξέταση των οποίων εκκρεµεί

ενώπιον της Περιβαλλοντικής Αρχής ή οι οποίες έχουν

υποβληθεί προς την Πολεοδοµική Αρχή πριν από την έναρξη

της ισχύος του παρόντος Νόµου και δεν έχουν παραπεµφθεί

για εξέταση από την Περιβαλλοντική Αρχή εξετάζονται

σύµφωνα µε τις διαδικαστικές διατάξεις του παρόντος Νόµου

αλλά µε βάση το Πρώτο και ∆εύτερο Παράρτηµα του

καταργηθέντος νόµου.

Κατάργηση του

του 2001. .
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 9)

ΕΡΓΑ ΠΑ ΤΑ  ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 ∆ιυλιστήρια αργού πετρελαίου, περιλαµβανοµένων επιχειρήσεων που παράγουν

λιπαντικά από αργό πετρέλαιο, και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και

υγροποίηση άνθρακα ή ασφαλτούχων

2. Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσης µε θερµική ισχύ από

50 MW και άνω και πυρηνικοί σταθµοί  άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες,

συµπεριλαµβανοµένης της διάλυσης ή του παροπλισµού τους:

Νοείται ότι οι πυρηνικοί σταθµοί και οι άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες παύουν

να χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι, όταν αφαιρεθούν µόνιµα από τον τόπο της

εγκατάστασης όλα τα πυρηνικά καύσιµα και τα άλλα στοιχεία που είναι

ραδιενεργώς µολυσµένα.

3. (α) Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ακτινοβοληµένων πυρηνικών

(β) Εγκαταστάσεις:

 για την παραγωγή ή τον εµπλουτισµό πυρηνικών καυσίµων,

(ϋ) για την επεξεργασία ή επανεπεξεργασία ακτινοβοληµένων πυρηνικών

καυσίµων ή πολύ ραδιενεργών αποβλήτων,

(iii) για την τελική διάθεση ακτινοβοληµένων πυρηνικών καυσίµων,

 αποκλειστικά για την τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων,

(ν) 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.

4. (α) Ολοκληρωµένες µεταλλουργικές βιοµηχανίες για την παραγωγή ακατέργαστου

χυτοσιδήρου, χαλκού και χάλυβα.

(β) Εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων µη σιδηρούχων µετάλλων από

µεταλλεύµατα, συµπυκνώµατα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, µε

µεταλλουργικές, χηµικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες.

5. ∆ιάλυση εργοστασίων ή αποθηκών που επεξεργάζονται ή περιέχουν επικίνδυνες

χηµικές ουσίες ή και επικίνδυνα απόβλητα.

6. Γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων.
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7. Εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης ή/και τελικής διάθεσης αποβλήτων

αµιάντου.

8. Ολοκληρωµένες χηµικές εγκαταστάσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις για την παραγωγή

σε βιοµηχανική κλίµακα ουσιών µε µεθόδους χηµικής µετατροπής, στις οποίες

παρατάσσονται πολλές µονάδες που συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους και

προορίζονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

(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

(ε) την παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων µε χηµικές ή βιολογικές

µεθόδους,

(στ) την παραγωγή εκρηκτικών υλών.

9. (α) Έργα κατασκευής σιδηροδροµικών γραµµών µεγάλων αποστάσεων.

 Αερολιµένες, δηλαδή καθορισµένες εκτάσεις ξηράς ή νερών,

περιλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε κτιρίων, εγκαταστάσεων και

εξοπλισµού, που προορίζονται για ολική ή µερική χρήση για την άφιξη,

αναχώρηση και επίγεια διακίνηση αεροσκαφών, περιλαµβανοµένων

ελικοπτέρων.

(γ) Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόµων, δηλαδή δρόµων ειδικά σχεδιασµένων

και κατασκευασµένων για οδική κυκλοφορία που δεν εξυπηρετούν παρόδιες

ιδιοκτησίες, είναι εφοδιασµένοι, εκτός από ειδικά σηµεία ή προσωρινά, µε

χωριστές λωρίδες για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, οι οποίες

διαχωρίζονται µεταξύ τους από διαχωριστική λωρίδα που δεν προορίζεται για

κυκλοφορία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από άλλα µέσα, δε

διασταυρώνονται στο ίδιο επίπεδο µε άλλο δρόµο, σιδηροδροµική γραµµή,

γραµµή τραµ ή πεζόδροµο και σηµατοδοτούνται ως αυτοκινητόδροµοι.

(δ) Οδοί ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή οδοί που είναι προορισµένες για οδική

κυκλοφορία και είναι προσβάσιµες µόνο από ειδικές διασταυρώσεις ή

ελεγχόµενες συνδέσεις και στις οποίες, ειδικά, απαγορεύεται η στάθµευση στο

οδόστρωµα.
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(ε) 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  συνεχές µήκος 4  µέτρων ή µεγαλύτερο.

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

πλωτές οδούς που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών άνω των 1 350

(β) Εµπορικοί λιµένες, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται µε την

ξηρά και εξωτερικοί λιµένες (εκτός των  για τα πορθµεία) όπου

µπορούν να προσεγγίσουν σκάφη άνω των 1 350 τόνων.

 Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίες

αφορούν οποιαδήποτε εγκατάσταση διάθεσης ή/και ανάκτησης, σύµφωνα µε τα

Παραρτήµατα  και  αντίστοιχα του περί Στερεών και Επικίνδυνων

Αποβλήτων Νόµου [Νόµος  του 2002].

 Έργα 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.

13. (α) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια υδρολογική λεκάνη σε

άλλη, 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  νερού υπερβαίνει το 5 % της ροής αυτής:

Νοείται ότι η εκτροπή πόσιµου νερού µέσω αγωγών δεν εµπίπτει στις

διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

14. Φράγµατα και ταµιευτήρες.

15. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων δυναµικότητας άνω των 2 000

ισοδύναµου πληθυσµού, δηλαδή έχουν αποικοδοµήσιµο οργανικό φορτίο που

παρουσιάζει βιοµηχανικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ηµερών  ίσες προς

 Έργα διαχείρισης και χρήσης επεξεργασµένων λυµάτων.

17. ΕγκαταστάσειςM
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(α) άντλησης πετρελαίου για εµπορικούς σκοπούς, δυναµικότητας άνω των

τόνων την ηµέρα,

(β) άντλησης φυσικού αερίου για εµπορικούς σκοπούς, δυναµικότητας άνω των

 000 κυβικών µέτρων την ηµέρα,

(γ) για την παραγωγή υδρογονανθράκων στη

18. Σωληναγωγοί υδατοπροµήθειας  άρδευσης που έχουν διάµετρο πέραν των

εξήντα εκατοστοµέτρων.

19. Αγωγοί µεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χηµικών ουσιών, µε διάµετρο άνω των

400 χιλιοστοµέτρων και µήκος µεγαλύτερο των  000 µέτρων.

20. Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων µε δυναµικότητα

µεγαλύτερη από,

(α) 85 000  για κοτόπουλα πάχυνσης ή 60 000  για ωοτόκες κότες,

(β)  000  για χοίρους πάχυνσης (άνω των  χγρ.) ή

(γ) 500  για χοιροµητέρες.

 Σφαγεία µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής σφαγίων πέραν των 50 τόνων.

22. Ιχθυοκαλλιέργειες µε παραγωγή µεγαλύτερη των 50 τόνων ψαριών το χρόνο.

23. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις:

(α) παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόµοια ινώδη υλικά,

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

των 25 τόνων την ηµέρα.

24. Κατασκευή και συναρµολόγηση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και κατασκευή

κινητήρων οχηµάτων.

25. Ναυπηγεία και καρνάγια.

26. Εργοστάσια κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών.

27. Μεταλλεία, ορυχεία και εξόρυξη τύρφης.

28.  Λατοµεία σε έκταση µεγαλύτερη των δύο εκταρίων.

29. Κατασκευή εναέριων αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση 100 kV

και άνω και µήκος άνω των 2 000 µέτρων και υποσταθµοί µεταφοράς ηλεκτρικής

ενέργειας.

30. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχηµικών ή χηµικών προϊόντων

µε συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 2 500 τόνων.

31. Ανεµογεννήτριες µε ισχύ πάνω από 1 MW και φωτοβολταϊκά µε ισχύ πάνω από

 KW.
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32. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

33. Σταθµοί αφαλάτωσης  ή υφάλµυρου νερού.

34. Λιµενοβραχίονες και κυµατοθραύστες.

35. Χιονοδροµικές πίστες, µηχανισµοί ανάβασης και σχετικά έργα υποδοµής.

36. Μαρίνες σκαφών αναψυχής και αλιευτικοί λιµένες και καταφύγια.

37. Γήπεδα γκολφ, εξαιρουµένων των «µίνι» γκολφ.

38. Εγκαταστάσεις στις οποίες παράγονται ή χρησιµοποιούνται ή προγραµµατίζεται

να παράγονται ή χρησιµοποιούνται γενετικά διαφοροποιηµένοι οργανισµοί.

39. Κτιριακές εγκαταστάσεις επίγειων δορυφορικών σταθµών οι οποίες

περιλαµβάνουν και τις κατασκευές δορυφορικών σταθµών ραδιοεπικοινωνίας

που βρίσκονται στο χώρο των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων.

40. Κτιριακές εγκαταστάσεις ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών σταθµών οι οποίες

περιλαµβάνουν και τις κατασκευές ραδιοσταθµών εκποµπής ραδιοφωνικού ή/και

τηλεοπτικού σήµατος από το χώρο των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων,

καθώς και τις κατασκευές ραδιοσταθµών εκποµπής ραδιοφωνικού ή/και

τηλεοπτικού αναλογικού σήµατος.

 Ελαιοτριβεία.

42. Σκοπευτήρια.

43. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/ και τελικής διάθεσης ζωικών αποβλήτων.

44. Εγκαταστάσεις συµπαραγωγής ενέργειας.

45. Κάθε µεταβολή ή επέκταση των έργων που απαριθµούνται στο παρόν

Παράρτηµα, όταν η επέκταση καθεαυτήν εµπίπτει στα κατώτατα όρια, αν τυχόν

υπάρχουν, και τα οποία καθορίζονται στο παρόν Παράρτηµα.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 9)

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Γεωργία, δασοκοµία και υδατοκαλλιέργεια

(α) Έργα αγροτικού αναδασµού.

(β) Έργα για τη χρησιµοποίηση ακαλλιέργητης γης ή  περιοχών για

εντατικές γεωργικές

(γ) Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων για τη γεωργία, συµπεριλαµβανοµένων των

αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων.

(δ) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια υδρολογική λεκάνη σε άλλη.

(ε) Σωληναγωγοί υδατοπροµήθειας και άρδευσης, όταν τοποθετούνται εντός

προστατευόµενων

(στ) Αρχική δάσωση και αποδάσωση µε σκοπό τη µετατροπή σε άλλο τύπο

χρήσης γης.

(ζ) Εγκαταστάσεις εντατικής κτηνοτροφίας (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο

Πρώτο

(η) Εντατική ιχθυοκαλλιέργεια (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στο Πρώτο

Παράρτηµα).

2. Εξορυκτική βιοµηχανία

(α) Λατοµεία (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο

(β) Υπόγεια µεταλλεία και ορυχεία.

(γ) Εξόρυξη ορυκτών µε βυθοκόρηση ποταµών και της

(δ) Γεωτρήσεις βάθους ως ακολούθως:

(i) Γεωθερµικές γεωτρήσεις,

 γεωτρήσεις για ύδρευση (υδρογεωτρήσεις),

εξαιρουµένων των γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της σταθερότητας του

(ε) Εγκαταστάσεις επιφανείας της βιοµηχανίας εξόρυξης λιθάνθρακα, πετρελαίου,

φυσικού αερίου και µεταλλευµάτων και πετρωµάτων, καθώς και ασφαλτούχων

σχιστολίθων.
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3. Ενεργειακή βιοµηχανία

(α) Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατµού

και  ύδατος (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο

(β) Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για τη µεταφορά αερίου, ατµού και

ύδατος, µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µε εναέρια καλώδια (εφόσον δεν

περιλαµβάνονται στο Πρώτο

(γ) Επιφανειακή αποθήκευση φυσικού

(δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες

(ε) Επιφανειακή αποθήκευση ορυκτών

(στ) Βιοµηχανική µπρικετοποίηση λιθάνθρακα και

(ζ) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων

(εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο

(η) Ανεµογεννήτριες µε ισχύ πέραν των  KW και λιγότερο από 100 KW.

(θ) Κατασκευή εναέριων αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση

µικρότερη των 100 KV και υποσταθµοί µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Παραγωγή και επεξεργασία µετάλλων

(α) Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή

δευτερογενούς), συµπεριλαµβανοµένων των χυτηρίων συνεχούς

(β) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων µετάλλων, µε έλαση εν

σφυρηλάτηση ή επίθεση προστατευτικών στρωµάτων τηγµένων

(γ) Χυτήρια σιδηρούχων

(δ) Εγκαταστάσεις τήξης µη σιδηρούχων µετάλλων και κραµάτων, εξαιρουµένων

των πολύτιµων µετάλλων και συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων

ανάκτησης (εξευγενισµός, χύτευση κ.λπ.).

(ε) Εγκαταστάσεις επιφανειακής κατεργασίας µετάλλων και πλαστικών υλών µε

ηλεκτρολυτικές ή χηµικές

(στ) Κατασκευή σιδηροδροµικού

(ζ) Βαθιά κοίλανση µε χρήση

(η) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης µεταλλευµάτων.

5. Βιοµηχανία ορυκτών

(α) Εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του

(β) Εγκαταστάσεις παραγωγής τσιµέντου.
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(γ) Εγκαταστάσεις παραγωγής αµιάντου και κατασκευής προϊόντων µε βάση τον

αµίαντο (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο

(δ) Υαλουργία, περιλαµβανοµένης της κατασκευής ινών

(ε) Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής

ορυκτών ινών.

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

πυρίµαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης.

6. Χηµική βιοµηχανία (έργα που δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο Παράρτηµα)

(α) Επεξεργασία ενδιάµεσων προϊόντων και παρασκευή χηµικών

(β) Παρασκευή φυτοφαρµάκων και φαρµακευτικών προϊόντων, χρωµάτων και

βερνικιών, ελαστοµερών και υπεροξιδίων.

(γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχηµικών και χηµικών προϊόντων.

7» Βιοµηχανία τροφίµων

(α) Βιοµηχανία φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών.

(β) Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.

(γ) Παρασκευή γαλακτοκοµικών προϊόντων.

(δ) Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.

(ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή

(στ) Σφαγεία.

(ζ) Βιοµηχανίες παραγωγής αµύλου.

(η) Εργοστάσια παραγωγής ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου.

(θ) Ζαχαρουργεία.

8. Κλωστοϋφαντουργία, βιοµηχανία δέρµατος, ξύλου και χαρτιού

(α) Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού (εφόσον δεν

περιλαµβάνονται στο Πρώτο

(β) Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης,

µερσερισµού) ή βαφής ινών και

(γ) Εγκαταστάσεις δέψης

(δ) Εργοστάσια παραγωγής  κατεργασίας κυτταρίνης.

 Βιοµηχανία

 και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από ελαστοµερή.

10. Έργα υποδοµής

(α) Έργα ανάπτυξης βιοµηχανικών περιοχών.
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(β) Έργα αστικής ανάπτυξης:

(i) Εµπορικά κέντρα και µεγάλες υπεραγορές µε επιφάνεια πέραν των

2 500 τ.µ.

(ϋ) Αυτόνοµοι χώροι στάθµευσης µε χωρητικότητα µεγαλύτερη των 300

(iii) Γήπεδα ποδοσφαίρου και στάδια µε χωρητικότητα µεγαλύτερη των

2 000 καθήµενων

 Συγκρότηµα κινηµατογραφικών οθονών αιθουσών µε περισσότερες

των έξι

(ν) Σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε δυναµικότητα µεγαλύτερη των

500

 Πανεπιστηµιουπόλεις.

 Ναοί και άλλοι χώροι  λατρείας.

(γ) Κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών και εγκαταστάσεων µεταφόρτωσης

για συνδυασµένες µεταφορές και συνδυασµένων τερµατικών σταθµών

(εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο

(δ) Κατασκευή αεροδροµίων (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο

(ε) Κατασκευή λιµένων και λιµενικών εγκαταστάσεων (εφόσον δεν

περιλαµβάνονται στο Πρώτο Παράρτηµα).

(στ) Κατασκευή εσωτερικών πλωτών οδών (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στον

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 περιλαµβάνονται στο Πρώτο

(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
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 µέσα στη ζώνη προστασίας της παραλίας ή σε περιοχές ή τοπία που

έχουν κηρυχθεί ή χαρακτηριστεί προστατευόµενα σύµφωνα µε

οποιοδήποτε νόµο"

(iii) που εύλογα αναµένεται να επηρεάσουν την κοίτη ή τα πρανή ποταµού

ή 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, αν αυτά  κατασκευαστούν σε ορεινές ή και δασώδεις

περιοχές.

(ι) Έργα διευθέτησης και ρύθµισης της κοίτης ποταµών και

 Τροχιόδροµοι (τραµ), υπερυψωµένοι ή υπόγειοι σιδηρόδροµοι, εναέριοι

σιδηρόδροµοι ή παρεµφερείς σιδηρόδροµοι ειδικού τύπου που

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη µεταφορά

(ιβ) Πετρελαιαγωγοί και αγωγοί αερίου (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο

Παράρτηµα).

 Υδραγωγοί µήκους µεγαλύτερου των 2  µέτρων.

 Παράκτια έργα για την αντιµετώπιση της διάβρωσης και  έργα που

παρέχουν τη δυνατότητα διαµόρφωσης της ακτής, όπως µε την κατασκευή

αναχωµάτων, µόλων και άλλων έργων προστασίας από τη  (εφόσον

δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο Παράρτηµα), εκτός από τη συντήρηση και την

ανακατασκευή των έργων

 Ανάκτηση εδαφών από τη

 Έργα άντλησης υπόγειων νερών και συστήµατα τεχνητής αναπλήρωσης

υπόγειων νερών που δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο

 Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από µια υδρολογική λεκάνη σε άλλη τα

οποία δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο Παράρτηµα.
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11. Τουρισµός  αναψυχή

(α) Παραθεριστικοί οικισµοί και ξενοδοχειακά συγκροτήµατα εκτός οικιστικών

ζωνών και σχετικά έργα υποδοµής.

(β) Μόνιµοι κατασκηνωτικοί χώροι και χώροι στάθµευσης

(γ) Θεµατικά

(δ) Ζωολογικοί κήποι.

 Άλλα έργα

(α) Μόνιµες πίστες αγώνων και δοκιµών µηχανοκίνητων οχηµάτων.

(β) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση αποβλήτων (εφόσον δεν περιλαµβάνονται

στο Πρώτο

(γ) Σταθµοί καθαρισµού λυµάτων (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο

Παράρτηµα).

(δ) Χώροι απόθεσης λάσπης από την επεξεργασία αποβλήτων και

(ε) Αποθήκευση παλαιοσιδήρων, συµπεριλαµβανοµένων των άχρηστων

οχηµάτων.

(στ) Κλίνες δοκιµών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών.

(ζ) Εγκαταστάσεις παραγωγής τεχνητών ορυκτών ινών.

(η) Εγκαταστάσεις ανάκτησης ή καταστροφής εκρηκτικών

(θ) ∆ιαλυτήρια

(ι) Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε προστατευόµενες ή και δασικές περιοχές.

 Μονάδες εµφιάλωσης νερού.

 Εκτροφεία

 ∆ιαχωρισµός πέραν των πενήντα οικοπέδων.

13. 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.

14. Έργα του Πρώτου Παραρτήµατος που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως την

ανάπτυξη και τη δοκιµή νέων µεθόδων ή προϊόντων και δε χρησιµοποιούνται για

περισσότερο από δύο χρόνια.
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 12)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Περιγραφή του έργου και του αντικειµένου του και ειδικότερα:

(α) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου και των

απαιτήσεων αναφορικά µε τη χρήση γης κατά τα στάδια της κατασκευής και της

λειτουργίας,

(β) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών της παραγωγικής διαδικασίας και

των µεθόδων κατασκευής, όπως είναι η φύση και οι ποσότητες των υλικών που

χρησιµοποιηθούν,

(γ) πρόβλεψη του τύπου ή της µορφής και της ποσότητας των καταλοίπων και

εκποµπών (περιλαµβανοµένων ρύπων, αποβλήτων ή υπολειµµάτων στο νερό,

στην ατµόσφαιρα ή στο έδαφος,  δονήσεων, φωτός,  ή

ακτινοβολίας) που αναµένεται να προκύψουν από τη λειτουργία του προτεινόµενου

έργου.

2. Ανάλυση των κυριότερων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν από τον κύριο

του έργου και υπόδειξη των βασικών λόγων της επιλογής σχετικά µε τις

επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να  σηµαντικά

από το προτεινόµενο έργο και τις εναλλακτικές του λύσεις, συµπεριλαµβανοµένων

ειδικότερα του πληθυσµού, της πανίδας, της χλωρίδας, του εδάφους, του νερού,

του αέρα, των κλιµατικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, µεταξύ των οποίων η

ιστορική, αρχιτεκτονική και αρχαιολογική κληρονοµιά, του τοπίου, καθώς και της

περιγραφής της αλληλεπίδρασης των παραγόντων αυτών.

4. Περιγραφή των σηµαντικών άµεσων, έµµεσων, δευτερευουσών, σωρευτικών,

βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων  µακροπρόθεσµων, µόνιµων και

προσωρινών,  και αρνητικών επιπτώσεων που το προτεινόµενο έργο

ενδέχεται να δηµιουργήσει στο περιβάλλον από,

(α) την ίδια την ύπαρξη του όλου έργου,

(β) τη χρήση των φυσικών πόρων,

(γ) την εκποµπή ρυπαντών, τη δηµιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των

αποβλήτων
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και αναφορά από τον κύριο του έργου των µεθόδων πρόβλεψης που ακολούθησε

για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

5. Περιγραφή των προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών και µέτρων που

εξετάστηκαν, λήφθηκαν ή προτείνονται ή πρέπει να ληφθούν, για να

αποφευχθούν, προληφθούν, µειωθούν περιοριστούν στο ελάχιστο, και, αν είναι

δυνατό, αντισταθµιστούν ή αποζηµιωθούν, φυσικά ή χρηµατικά, οποιεσδήποτε

απώλειες ή ζηµιές στο περιβάλλον και οι σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις του

έργου στο περιβάλλον και καθορισµός των αναπόφευκτων, µη αντιστρεπτών και

µόνιµων επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται µε βάση τα παραπάνω

 περιλαµβανοµένης και οπτικής παρουσίασης µε χάρτες, σχέδια,

διαγράµµατα, πίνακες, γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες κ.λπ., όπως αυτό

είναι απαραίτητο.

7. Αναλυτική παράθεση και προσδιορισµός των µεθόδων πρόβλεψης που

ακολουθήθηκαν για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και

των βασικών παραδοχών και υποθέσεων που υιοθετήθηκαν και των σχετικών

περιβαλλοντικών δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν και των µετρήσεων,

µοντέλων και µεθόδων πρόβλεψης και υπολογισµού που ακολουθήθηκαν για την

εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων και την επιµέτρηση των  τους

στο περιβάλλον, καθώς και των στοιχείων και των πηγών τους. Αναφορά στις

ενδεχόµενες δυσκολίες (τεχνικές ελλείψεις, άγνωστα στοιχεία, αµφιβολίες ή

ελλιπείς γνώσεις) που προέκυψαν κατά τη συλλογή και αξιολόγηση των

απαιτούµενων πληροφοριών.

8. Όπου είναι σχετικό, λεπτοµερές και συγκεκριµένο πρόγραµµα παρακολούθησης

και διαχείρισης, καθώς και εισηγήσεις για την ανάλυση της κατάστασης µετά τη

συµπλήρωση του έργου και για την εξέταση των µακροπρόθεσµων

περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων από τις επιπτώσεις που

εντοπιστούν.

9. Εάν η χρονική περίοδος λειτουργίας του έργου προβλέπεται να είναι

περιορισµένη, ακριβής καθορισµός της περιόδου αυτής και πληροφορίες

αναφορικά µε τις συνέπειες από τον τερµατισµό της λειτουργίας του ή την

εγκατάλειψη.
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10. Εάν το έργο  χρησιµοποιείται για φύλαξη ή χρήση γενετικά τροποποιηµένων

οργανισµών ή για φύλαξη, ανάπτυξη ή χρήση µη ενδηµικών ή µη ιθαγενών ειδών

πανίδας ή χλωρίδας, επιστηµονική περιγραφή τους και ανάλυση της προέλευσης

και των αναγκαίων µέσων και µέτρων  τους.

 Περιγραφή των πιθανών άµεσων ή έµµεσων παραγόντων οι οποίοι δυνατόν να

επηρεάσουν τις ανέσεις των περιοίκων από την κατασκευή, λειτουργία,

συντήρηση ή εγκατάλειψη έργου. Η Μελέτη πρέπει να περιλαµβάνει και µέτρα

διαχείρισης των δυνητικών κινδύνων, καθώς και τις πιθανότητες  τους.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 15)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠ1ΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΓΙΑ  ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ Ή ΟΧΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Χαρακτηριστικά του έργου

Τα χαρακτηριστικά του έργου πρέπει να εξετάζονται ιδίως ως προς τα ακόλουθα:

(α)  µέγεθος του έργου,

(β) τη συσσώρευση µε άλλα έργα,

(Υ)  φυσικών πόρων και ενέργειας,

(δ) την παραγωγή αποβλήτων,

(ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις,

(στ) τον κίνδυνο ατυχηµάτων, ιδίως ως προς χρησιµοποιούµενες ουσίες ή

τεχνολογίες.

2.  του έργου

Πρέπει να εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών

που ενδέχεται να  από τα έργα ιδίως ως προς:

(α) την υπάρχουσα χρήση γης,

(β) το σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των

φυσικών πόρων της περιοχής,

(γ) την ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος να δεχτεί την επέµβαση, µε

ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιοχές:

(ι) Υγροτόπους,

(Γι) παράκτιες περιοχές,

(iii) ορεινές και δασικές ή δασωµένες περιοχές,

(ίν) προστατευόµενες φυσικές περιοχές και πάρκα της φύσης,

(ν) διατηρητέες ή προστατευόµενες περιοχές µε βάση οποιαδήποτε

νοµοθεσία σε ισχύ,

 περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την

ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η νοµοθεσία,
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 πυκνοκατοικηµένες περιοχές,

(viii) τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας.

3. Χαρακτηριστικά των ενδεχόµενων επιπτώσεων

Οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις του έργου πρέπει να εξετάζονται σε

συνάρτηση µε κριτήρια που καθορίζονται πιο πάνω, στα σηµεία 1 και 2, ιδίως ως

προς:

(α) την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και µέγεθος του

επηρεαζόµενου πληθυσµού),

(β) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,

(γ) το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,

(δ) την πιθανότητα των επιπτώσεων,

(ε) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την  των επιπτώσεων.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Λευκωσία.




