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Απιθμόρ 318
Ο ΠΔΡΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΧΡΧΝ ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΝΟΜΟ 2007-2013
_________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3(2)
Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ
παξέρνληαη ζε απηφλ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ πεξί Γηαρείξηζεο Υψξσλ
Διιηκεληζκνχ θαθψλ Αλαςπρήο Νφκνπ 2007-2013, εθδίδεη ηα θξηηήξηα, ηα νπνία θαίλνληαη
ζηνλ πην θάησ πίλαθα, κε βάζε ηα νπνία ε Αξκφδηα Αξρή εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο.
_________________

46(Η) ηνπ 2007
63(Η) ηνπ 2010
136(Η) ηνπ 2013.

ΠΗΝΑΚΑ
Α. ΓΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
1.

1

Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 150 (κέρξη
15.000 η.κ. ζαιάζζηνπ ρψξνπ).

2.
(α)

Ο ρψξνο ειιηκεληζκνχ ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη ζηε ζάιαζζα απφ:
πξνζήλεκνπο θαη ππήλεκνπο θπκαηνζξαχζηεο κε εζσηεξηθά θξεπηδψκαηα θαζψο θαη πισηέο
πξνβιήηεο γηα ηελ αζθαιή πξφζδεζε ησλ ζθαθψλ θαηάιιεια κειεηεκέλνπο θαη
θαηαζθεπαζκέλνπο ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελα πξφηππα,
(β) ηφζν ηα θξεπηδψκαηα ησλ θπκαηνζξαπζηψλ φζν θαη νη πισηέο πξνβιήηεο ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ θσηηζκφ θαη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ αζθαιή πξφζδεζε ησλ ζθαθψλ θαη δχλαηαη
λα έρνπλ δηεπθνιχλζεηο φπσο λεξφ, ειεθηξηθφ ξεχκα, ζχζηεκα απνρέηεπζεο, ζχζηεκα
ζπιινγήο ζθπβάισλ θαη κέζα ππξφζβεζεο,
(γ) ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχγρξνλεο ππνδνκέο γηα ηελ παξάδνζε ιπκάησλ θαη πεηξειαηνεηδψλ
θαηαινίπσλ,
2
(δ) δχλαηαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε ιήςε θαπζίκσλ θαζψο θαη ηερληθήο εμππεξέηεζεο,
(ε) ζηνπο θπκαηνζξαχζηεο ζα ππάξρεη πεδφδξνκνο πιάηνπο 3 κ πεξίπνπ, κε ρψξν επαλαζηξνθήο
ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νρήκαηα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο,
(ζη) θάξνπο εηζφδνπ / εμφδνπ,
(δ) θαηάιιειν ζχζηεκα αγθπξνβνιίαο.
(ε) επί ησλ θπκαηνζξαπζηψλ / ιηκελνβξαρηφλσλ, πέξαλ ησλ πην πάλσ βαζηθψλ θαη αλαγθαίσλ
ππνδνκψλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ, επηηξέπεηαη:
(i) ε αλέγεξζε κίαο κφλν εκπνξηθήο αλάπηπμεο (ελφο εζηηαηνξίνπ, ή κίαο θαθεηέξηαο, ή ελφο
θαθεζηηαηνξίνπ) ηεο νπνίαο ην ζχλνιν απνηππψκαηνο νηθνδνκήο λα κελ μεπεξλά ηα 450 η.κ.,
ήηνη ην εκβαδφλ ηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ δελ ζα μεπεξλά ηα 250 η.κ. (θχξηα θαη βνεζεηηθή ρξήζε),
ην εκβαδφλ ηνπ εκηθαιπκκέλνπ ρψξνπ (βεξάληα) δελ ζα μεπεξλά ηα 100 ηκ θαη ην ζχλνιν ηνπ
αλνηθηνχ ρψξνπ (βεξάληα) δελ ζα μεπεξλά ηα 100 η.κ., θαη
(ii) ε αλέγεξζε ελφο γξαθείνπ, γηα ρξήζε απφ θχιαθα / ππεχζπλν γηα έιεγρν, κέγηζηνπ εκβαδνχ
15 η.κ.
3.
(α)

(γ)
(δ)
(ε)

Ο ρψξνο ειιηκεληζκνχ ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη ζηελ μεξά απφ:
θαηάιιειε νδηθή πξφζβαζε ε νπνία λα ζπλδέεηαη κε ην δεκφζην νδηθφ δίθηπν (ε πξφζβαζε ζα
δηεπθνιχλεη ηφζν ηα ηξνρνθφξα πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα ζθάθε φζν θαη ηνπο πεδνχο επηβάηεο
ησλ ζθαθψλ),
ρψξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (λα ππνινγηζηεί έλαο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα θάζε δχν ζθάθε). Ο
ρψξνο ζηάζκεπζεο ζα εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά ηνπο ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ ειιηκεληζκνχ θαη ζα
πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε απφ δεκφζην νδηθφ δίθηπν,
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο,
3
θηήξην γηα θχιαθα ,
4
γξαθείν δηνίθεζεο .

4.

Ο ρψξνο ειιηκεληζκνχ λα πξνσζεί ζπζηήκαηα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο.

5.

Όιεο νη θαηαζθεπέο εληφο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ (θπκαηνζξαχζηεο, επηρσκαηψζεηο θ.ιπ.) ζα
5
πξέπεη λα απνηππσζνχλ κε αθξίβεηα .

(β)

1

Ννείηαη φηη ζε αηηήζεηο γηα απνβάζξεο θαη / ή άιιεο θαηαζθεπέο παξφκνηαο θχζεσο ηα πην πάλσ θξηηήξηα ηζρχνπλ θαη ζα εμεηάδνληαη
απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαη΄ αλαινγία (mutatis mutandis).
2
Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία πξαηεξίνπ θαπζίκσλ.
3
Ο θχιαθαο, κεηαμχ άιισλ, ζα είλαη ππεχζπλνο λα ειέγρεη φηη ε αθφινπζε πξφλνηα ηνπ Νφκνπ 46(Η)/2007 εθαξκφδεηαη: «ν ρψξνο δελ
απνηειεί ζεκείν εηζφδνπ ζηε Γεκνθξαηία. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη θαηά πφζν ζθάθε αλαςπρήο πνπ εηζέξρνληαη ζην
ρψξν έρνπλ εηζέιζεη λφκηκα ζηε Γεκνθξαηία θαη λα πιεξνθνξεί ηηο Αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, εάλ γλσξίδεη φηη νπνηνδήπνηε ζθάθνο δελ
έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία».
4
ην γξαθείν δηνίθεζεο ζα ηεξείηαη ην κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αθφινπζε πξφλνηα ηνπ Νφκνπ 46(Η)/2007: «Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη
λα ηεξεί κεηξψν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζθαθψλ, ησλ θπξίσλ ησλ ζθαθψλ, ν ρξφλνο εηζφδνπ θαη ε δηάξθεηα
παξακνλήο φισλ ησλ ζθαθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην ρψξν».

1980

Β.

6.

Πάλσ ζηνπο θπκαηνζξαχζηεο δελ επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε άιισλ θαηαζθεπψλ, πέξαλ απηψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 πην πάλσ.

7.

Ο αηηεηήο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη
πφξνπο γηα λα πινπνηήζεη ην πξνηεηλφκελν έξγν.

6

ηνπο απαηηνχκελνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Γηα δηεπθφιπλζε ησλ αηηεηψλ/κειεηεηψλ, ζην παξφλ κέξνο πεξηγξάθνληαη ζε γεληθέο γξακκέο (Β1) ε δηαδηθαζία
εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαζψο θαη (Β2) ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ
έθδνζε ηεο πνιενδνκηθήο θαη ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. Παξαηίζεληαη επίζεο (Β3) ζπλαθή ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα,
θαζψο θαη (Β4) ζρεηηθέο λνκνζεζίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο αηηεηέο / κειεηεηέο.
Β1. Γηαδηθαζία Δμαζθάιηζεο Αδεηψλ
1.

Ζ δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ πεξηγξάθεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηελ παξνχζα
παξάγξαθν θαη θαίλεηαη ζην Ρντθφ Γηάγξακκα Γηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο/πινπνίεζεο, πνπ αθνινπζεί.

2.

Ζ δεκηνπξγία/αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο σο «Υψξνπ Διιηκεληζκνχ θαθψλ Αλαςπρήο» πξνυπνζέηεη κεηαμχ άιισλ
ηε ρνξήγεζε Πνιενδνκηθήο Άδεηαο θαη Άδεηαο Οηθνδνκήο αθνχ πξνεγεζεί Απφθαζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
σο πξνλνείηαη ζην άξζξν 18 ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ (Κεθ.224).
Καηά ηε κειέηε ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε πνιενδνκηθήο άδεηαο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα:
(α)

Πεξηβαιινληηθή Γλσκάηεπζε / Έγθξηζε απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, ζηε βάζε ηεο Μειέηεο Δθηίκεζεο ησλ
Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ πνπ ππνβάιιεη ν αηηεηήο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ
7
Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνπο 2005 έσο 2012 .

(β)

Απφςεηο απφ δηάθνξα Σκήκαηα/ Αξρέο/ Τπεξεζίεο φπσο ηα Σκήκαηα Γεκνζίσλ Έξγσλ, Αλαπηχμεσο
Τδάησλ, Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ, ηελ νηθεία Σνπηθή Αξρή, ηελ Α.Ζ.Κ. θ.ιπ.

3.

ηελ Άδεηα Γηαρείξηζεο Υψξνπ Διιηκεληζκνχ πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ζα νξίδεηαη κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζν γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα εμαζθάιηζε
ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ φζν θαη γηα ηελ έλαξμε θαη νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπψλ (αθνχ εμαζθαιηζηνχλ νη
απαηηνχκελεο απφ ηνπο Νφκνπο άδεηεο). ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Άδεηα Γηαρείξηζεο Υψξνπ Διιηκεληζκνχ θαθψλ
Αλαςπρήο ζα ηεξκαηίδεηαη.

4.

ηελ Άδεηα Γηαρείξηζεο Υψξνπ Διιηκεληζκνχ πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο, πνπ ζα δηαιακβάλεη φηη, νη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ειιηκεληζκνχ θαη δηακνξθψλνληαη ζε ηδηνθηεζία ηνπ δηαρεηξηζηή (ρψξνη
ζηάζκεπζεο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη πγηεηλήο, θηήξην γηα θχιαθα, γξαθείν δηνίθεζεο), ζα επηβαξπλζνχλ κε δηθαίσκα
επηθαξπίαο πξνο φθεινο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ακέζσο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο
πνιενδνκηθήο άδεηαο γηα ηηο πην πάλσ εγθαηαζηάζεηο, λα θαηαηεζεί ζην αξκφδην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν, ην
εγθξηκέλν κε ηελ πνιενδνκηθή άδεηα ζρέδην, ζην νπνίν λα δείρλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα επηβαξπλζνχλ κε
δηθαίσκα επηθαξπίαο. Σν δηθαίσκα επηθαξπίαο ζα εγγξάθεηαη ακέζσο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο άδεηαο
δηαρείξηζεο. Σν δηθαίσκα επηθαξπίαο ζα ελεξγνπνηείηαη φηαλ ν δηαρεηξηζηήο παξαβαίλεη ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ή ηηο
πξφλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο θαη ε Αξκφδηα Αξρή απνθαζίζεη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Νφκνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο δειψζεη ζηελ αξκφδηα αξρή φηη δελ ελδηαθέξεηαη λα αζθεί ηα
δηθαηψκαηα ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άδεηα.

Β2. Βαζηθά Κξηηήξηα Έθδνζεο Πνιενδνκηθήο θαη Οηθνδνκηθήο Άδεηαο

5

Οη θαηαζθεπέο εληφο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ζα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ απφ ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο σο θξαηηθή γε,
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
6
Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ μέλα ή ίδηα θεθάιαηα. ε πεξίπησζε δαλεηνδφηεζεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ
ίδξπκα ή ηδξχκαηα, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ππνγεγξακκέλε δήισζε απφ θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ νπνία λα
δειψλεηαη απφ ην ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα φηη πξνηίζεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ην έξγν ζηε βάζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ
πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ παξνχζα αίηεζε θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο. ε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
έξγνπ κε μέλα θεθάιαηα ηα νπνία φκσο δελ ζα πξνέξρνληαη κέζσ δαλεηνδφηεζεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, ν αηηεηήο ζα πξέπεη
λα ππνβάιεη ππνγεγξακκέλε δήισζε απφ θάζε εηαηξεία/νξγαληζκφ πνπ πξνηίζεηαη λα ππνζηεξίμεη νηθνλνκηθά ην έξγν ζηελ νπνία λα
δειψλεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία/νξγαληζκφ φηη πξνηίζεηαη λα ππνζηεξίμεη νηθνλνκηθά ην έξγν ζηε βάζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ
πνπ ππνβάιιεηαη κε ηελ παξνχζα αίηεζε θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο. Ζ δήισζε απηή ζα πξέπεη λα
πηζηνπνηεζεί απφ εγθεθξηκέλν ινγηζηή. ε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ κε ίδηα θεθάιαηα ζα πξέπεη λα ππνβάιεη
ππνγεγξακκέλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ. Ζ
δήισζε απηή ζα πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί απφ εγθεθξηκέλν ινγηζηή.
7
ηελ άδεηα ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα πνξίζκαηα θαη ε γλσκάηεπζε/έγθξηζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αξρήο, αλαθνξηθά κε ηε Μειέηεο
Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ πνπ έρεη ππνβάιεη ν αηηεηήο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην
Πεξηβάιινλ απφ νξηζκέλα Έξγα Νφκν (Ν.140(Η)/2005).

1981
Σα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ έθδνζε ηεο πνιενδνκηθήο θαη ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, είλαη ηα
αθφινπζα:
Υσξνηαμηθά θξηηήξηα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Να ππάξρεη ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ µε ηηο πξφλνηεο ρεδίσλ Αλάπηπμεο θαη θπθινθνξηαθψλ ή άιισλ κειεηψλ πνπ
ηζρχνπλ ή εηνηκάδνληαη γηα ηελ ππφ κειέηε πεξηνρή.
Να ππάξρεη ζπκβαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο ρξήζεο κε πθηζηάκελεο γεηηληάδνπζεο ρξήζεηο θαη έξγα ππνδνκήο
(ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο).
Να κελ επεξεάδνληαη νη πεξηνρέο ησλ ινπνκέλσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ, ζηξαηησηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη κνλάδσλ ζαιάζζηαο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη εθθνιαπηήξηα.
Να κελ επεξεάδνληαη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ή πξνγξακκαηηδφκελεο εγθαηαζηάζεηο ιηκέλσλ, καξίλσλ,
αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ, ηρζπφζθαιαο θαη ρψξσλ θφξησζεο/ εθθφξησζεο.
Να κελ πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα γεληθά ζηε λαπηηιία θαη εηδηθφηεξα ζηηο γξακκέο επηβαηηθήο λαπζηπινΐαο.
Να κελ επεξεάδνληαη νη πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ.
Να κελ επεξεάδεηαη ην Δλεξγεηαθφ Κέληξν ζην Βαζηιηθφ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηε
δηέιεπζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
Να κελ επεξεάδνληαη νη πεξηνρέο φπνπ πθίζηαληαη ή πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή ηερλεηψλ πθάισλ.

Γεσινγηθά, αθηνκεραληθά θαη πδξνινγηθά θξηηήξηα
9.
10.
11.
12.

Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο αθηήο θαη ηνπ βπζνχ.
Ζ ζεηζκηθφηεηα πεξηνρήο.
Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη κε θαηάιιεια έξγα νη εθβνιέο ρεηκάξξσλ ηεο πεξηνρήο ζηε ζαιάζζηα δψλε.
Σα θπκαηνγελή ξεχκαηα θαη ε παξάθηηα θπκαηνγελή θπθινθνξία.

Πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα
(ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αξρηθή κειέηε ηεο αίηεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο αιιά ζα εμεηαζηνχλ
αλαιπηηθφηεξα θαηά ηελ εμέηαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο)
13. Να ζπλεθηηκάηαη ην πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ νθέινπο ηνπ έξγνπ.
14. Να ζπλεθηηκάηαη ν ζπζζσξεπηηθφο/ ζπλεξγηζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηα
πθηζηάκελα θαη πξνγξακκαηηδφκελα έξγα ηεο νηθείαο Δπαξρίαο.
15. Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ ρψξνπ ειιηκεληζκνχ δελ επηηξέπεηαη εληφο παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ
Natura 2000, εθηφο θαη αλ απηφ αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ή ην Γηάηαγκα Εψλεο Δηδηθήο
Γηαηήξεζεο.
16. Γελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνληαη δπζκελψο νη πεξηνρέο µε εηδηθή πεξηβαιινληηθή ζεκαζία (π.ρ. ρψξνη θπζηθήο
θαιινλήο, πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, θ.α.) θαη ηα ζεκαληηθά ζαιάζζηα θαη ρεξζαία είδε θαη νηθνζπζηήκαηα ηεο
πεξηνρήο.
17. Θα πξέπεη λα ππάξμεη ειαρηζηνπνίεζε ησλ επεκβάζεσλ ζηελ αθηνγξακκή θαη ην βπζφ, ησλ επηπηψζεσλ ζε
πνηάκηνπο ζρεκαηηζκνχο, ησλ νριήζεσλ απφ ζφξπβν, ηεο πηζαλφηεηαο πξφθιεζεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη
ζνιφηεηαο λεξνχ, ηνπ επεξεαζκνχ απφ ηδεκαηνκεηαθνξά θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα.
18. Θα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν επεξεαζκφο απφ πλένληεο αλέκνπο ζηελ πεξηνρή.
19. Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο κε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο / ζελάξηα.
20. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (π.ρ. επηπηψζεηο ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ ζηε
δεκφζηα πγεία θαη ζην ηνπίν, επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο δξάζεο ζην έδαθνο, ζηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηνπ
λεξνχ, ζηηο αξραηφηεηεο, θ.ιπ.) θαη ησλ θηλδχλσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, θαη κέηξα κεηξηαζκνχ.
Β3. πλαθή ρέδηα θαη Πξνγξάκκαηα
Πέξαλ ησλ φζσλ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, νη αηηεηέο/ κειεηεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε φια ηα ζπλαθή ελ ηζρχ
ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα θαη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα:
-

Σα ρέδηα Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ην Νφκν πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο, θαη νπνηνδήπνηε άιιν Ρπζκηζηηθφ
ρέδην ηζρχεη ή εηνηκάδεηαη γηα ηελ αλάινγε πεξηνρή,
Σηο παξάθηηεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πξνζηαηεπφκελεο, θαη εληάρζεθαλ ζην
Δπξσπατθφ Γίθηπν Natura 2000,
Σν πξφγξακκα CAMP – Cyprus, πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο Κχπξνπ,
Σελ εθάζηνηε Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξάθηησλ Πεξηνρψλ,
Σν ηξαηεγηθφ ζρέδην κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
Σε ηξαηεγηθή γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή,
Σν εθάζηνηε Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αιηείαο,
Σν εθάζηνηε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο (ΔΠΑΛ),
Σελ εθάζηνηε Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα Πνιηηηθή θαη ην Θαιάζζην Υσξνηαμηθφ
ρεδηαζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαθψλ ζρεδίσλ,
Σνλ εξκελεπηηθφ νδεγφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππφ ηνλ ηίηιν «Γηαρείξηζε ησλ ηφπσλ Natura 2000,
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο νδεγίαο ‘’πεξί Οηθνηφπσλ’’ (92/43/ΔΟΚ).

1982
Β4. ρεηηθνί Νφκνη θαη Καλνληζκνί
Οη αηηεηέο / κειεηεηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φινπο ηνπο ελ ηζρχ Νφκνπο, Σξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο,
Καλνληζκνχο θαη Γηαηάγκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο ηπρφλ έρνπλ θαηά πεξίπησζε ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ
θαη εηδηθφηεξα:
-

Σνλ πεξί Γηαρείξηζεο Υψξσλ Διιηκεληζκνχ θαθψλ Αλαςπρήο Νφκν (46(Η)/2007) θαη ηνπο ζρεηηθνχο
ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα,
Σνλ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηεο Παξαιίαο Νφκν (Κεθάιαην 59),
Σνλ πεξί Απνβάζξσλ Νφκν (Κεθάιαην 78) θαη ηνπο ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο,
Σνλ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ νξηζκέλα Έξγα Νφκν (Νφκνο 140(Η)/2005) θαη ηνπο
ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο,
Σνλ πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ Νφκν (Νφκνο 38/73) θαη ηνπο ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο,
Σνλ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκν ηνπ 1972 θαη ηνπο ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο,
Σνλ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκν,
Σν Νφκν πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ Νεξψλ Κνιχκβεζεο (Νφκνο 57(Η)/2008),
Σνλ πεξί Ρπζκίζεσο Μαξίλσλ Νφκν (Νφκνο 4/77) θαη ηνπο ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο,
Σνλ πεξί Αιηεπηηθψλ Καηαθπγίσλ Νφκν (Νφκνο 171/1990) θαη ηνπο ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο),
Σνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκν (Νφκνο 153(Η)/2003), ηνλ ηξνπνηεηηθφ
Νφκν 131(Η)2006, Κ.Γ.Π. 374/2007 θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 16 ηνπ Ν.153(Η)/2003 γηα ηηο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο,
Σνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκν (152(Η)/2003), θαη ηνπο ζρεηηθνχο
ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο,
Σνλ πεξί ηεο πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ Νφκν (Ν.13(Η)/2004),
Σνλ πεξί Αιηείαο Νφκν (Κεθ. 135) θαη ηνπο ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο,
Σνπο πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ (Λεηηνπξγία Πεξηνρψλ Ληκέλσλ) Καλνληζκνχο (ΚΓΠ 8/76 κέρξη 2011),
Σνπο πεξί Αιηείαο Καλνληζκνχο ηνπ 1990-2010,
Γηαηάγκαηα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5Α ηνπ πεξί Αιηείαο Νφκνπ (Θαιάζζηα Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή Ακαζνχληαο,
λαπάγην Εελνβία θιπ),
Σνλ πεξί Τδαηνθαιιηέξγεηαο Νφκν ηνπ 2000 θαη ηνπο ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο,
Σνπο πεξί Τδαηνθαιιηέξγεηαο Καλνληζκνχο ηνπ 2000 – 2010,
Σηο πξφλνηεο ησλ ελ ηζρχ ρεδίσλ Αλάπηπμεο (Σνπηθά ρέδηα θαη Γήισζε Πνιηηηθήο),
Σνπ εξκελεπηηθνχ νδεγνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππφ ηνλ ηίηιν «Γηαρείξηζε ησλ ηφπσλ Natura 2000-Οη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 6 ηεο νδεγίαο «Πεξί Οηθνηφπσλ’’ (92/43/ΔΟΚ)»,
Σνλ πεξί Αξραηνηήησλ Νφκν (Κεθ. 31) θαη ηνπο ζρεηηθνχο ηξνπνπνηεηηθνχο Νφκνπο.
_________________
Έγηλε ηελ 17 επηεκβξίνπ 2015.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ,
Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.
(Τ.Δ.Δ.Σ. 8.7.01.31.1)

εκ.: Ζ Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε 425/2014 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα, Μέξνο Η, ηεο Δπίζεκεο
Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο, κε αξηζκφ 4820 θαη εκεξ. 12.9.2014 Ο ΠΔΡΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΧΡΧΝ
ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΝΟΜΟ 2007-2013, Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3(2), αληηθαζίζηαηαη
κε ηελ παξνχζα Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο.
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