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Κ.Δ.Π. 133/2021

ΟΙ ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟY ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ 2021
OΙ ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2021
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Κανονισμός
1.

Συνοπτικός τίτλος.

2.

Ερμηνεία.

3.

Σκοπός και αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης.

4.

Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, παραστάσεις, παράταση.

5.

Δημοσιοποίηση των απόψεων ή παραστάσεων.

6.

Δήλωση Πολιτικής και εκπόνηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

7.

Δημοσίευση της Δήλωσης Πολιτικής και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

8.

Ένδικη προστασία των φορέων.

9.

Πρόσβαση σε πληροφορίες.

10.

Τήρηση αρχείου διαβουλεύσεων, ηλεκτρονική πληροφόρηση.

11.

Προσωρινή αναστολή δημόσιας διαβούλευσης.
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Αριθμός 133
Oι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι
εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 8, 18 και 26 του περί Θαλάσσιου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και
εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του
άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με
Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του
2010).
OΙ ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ 2021
_____________________
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 8, 18 και 26

144(Ι) του2017
.....(Ι) του 2021.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 8, 18
και 26 του περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου,
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού
(Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2021.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια
«δημόσια διαβούλευση» ή «διαβούλευση» σημαίνει τη δημόσια διαβούλευση με τους φορείς,
η διεξαγωγή της οποίας προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 18 του Νόμου˙
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως αναφέρεται
στις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου˙
«Νόμος» σημαίνει τον περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών
Θεμάτων Νόμο˙
«φορείς» σημαίνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις αρχές και το κοινό.
(2) Στους παρόντες Κανονισμούς, η αναφορά σε διαμόρφωση ή κατάρτιση Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδίου και Δήλωσης Πολιτικής περιλαμβάνει και την αναθεώρηση αυτών.
(3) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την έννοια
που τους αποδίδει ο Νόμος.

Σκοπός και αντικείμενο
της δημόσιας
διαβούλευσης.

3.-(1) Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης που
αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας, σύμφωνα με τις
αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας, κατά τη διαδικασία
ενημέρωσης, πληροφόρησης και λήψης συναφών αποφάσεων από τα Αρμόδια Θεσμικά
Όργανα.
(2) Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης αποσκοπεί κατά κύριο λόγο-

Έναρξη της δημόσιας
διαβούλευσης,
παραστάσεις,
παράταση.

(α)

στο σχηματισμό ακριβούς εικόνας και στην πληρέστερη και ακριβέστερη
ενημέρωση των Αρμόδιων Θεσμικών Οργάνων, ώστε να έχουν την
δυνατότητα να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη, καλά πληροφορημένη και
επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση, και

(β)

στο να δώσει τη δυνατότητα στους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους
επί συγκεκριμένων ζητημάτων, σχετικών με τη Δήλωση Πολιτικής και το
Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο.

4.-(1) Η Επιτροπή, παρέχει, κατά τη διαμόρφωση της Δήλωσης Πολιτικής και κατά το
αρχικό/πρώιμο στάδιο κατάρτισης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, τη δυνατότητα
συμμετοχής σε δημόσια διαβούλευση των φορέων.
(2) Η Επιτροπή, με γνωστοποίηση της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο,
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ενημερώνει τους φορείς για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την διαμόρφωση της
Δήλωσης Πολιτικής ή για την κατάρτιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου και τους
παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και για το γεγονός ότι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, απόψεις και
παραστάσεις στην Επιτροπή.
(3) Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την διαμόρφωση της Δήλωσης Πολιτικής ή την
κατάρτιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, διατίθενται στους φορείς κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες, στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής.
(4) Οι φορείς μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή απόψεις ή παραστάσεις που
σχετίζονται με την διαμόρφωση της Δήλωσης Πολιτικής ή την κατάρτιση του Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδίου εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
γνωστοποίησης έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης.
(5) Η Επιτροπή δύναται να παρατείνει τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης κατόπιν
έγγραφων αιτιολογημένων αιτημάτων από τους φορείς, τα οποία αιτήματα πρέπει να
κατατίθενται στην Επιτροπή το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
λήξης της δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (4).
(6) Η τυχόν απόφαση της Επιτροπής για παράταση της χρονικής διάρκειας της δημόσιας
διαβούλευσης, καθώς και η νέα χρονική διάρκειά της, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο
διαδίκτυο, το συντομότερο και ειδικά πριν την λήξη της αρχικής ημερομηνίας της δημόσιας
διαβούλευσης.
Δημοσιοποίηση των
απόψεων ή
παραστάσεων.

5.-(1) Μετά την λήξη της υποβολής, των απόψεων ή παραστάσεων, η Επιτροπή, με
γνωστοποίηση της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει τους
φορείς, για τις κύριες απόψεις και παραστάσεις που της υποβλήθηκαν δυνάμει της
παραγράφου (4) του Κανονισμού 4, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της δημόσιας
διαβούλευσης.
(2) Η Επιτροπή δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που καλύπτεται από το
επαγγελματικό απόρρητο ούτε στοιχεία που αποτελούν προσωπικά δεδομένα.
(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) διατίθενται στους φορείς
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής.

Δήλωση Πολιτικής και
εκπόνηση του
Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδίου.

6.-(1) Πριν την λήψη της απόφασης και μετά την αξιολόγηση των σχολίων της δημόσιας
διαβούλευσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις απόψεις και
παραστάσεις που της υποβλήθηκαν δυνάμει της παραγράφου (4) του Κανονισμού 4.
(2) Η Επιτροπή οριστικοποιεί το περιεχόμενο της Δήλωσης Πολιτικής μετά την
ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία
έγκρισης και υιοθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου.
(3) Η Επιτροπή οριστικοποιεί το περιεχόμενο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου
προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία έγκρισης ή/και αναθεώρησής του σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Νόμου.

Δημοσίευση
της Δήλωσης
Πολιτικής και
του Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδίου.

7. Με τη λήψη της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 8, 9 και 10 του Νόμου, η Επιτροπή ενημερώνει τους φορείς, δημοσιοποιώντας τη
Δήλωση Πολιτικής και το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη
Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και θέτει στη διάθεσή τους, τους λόγους και το σκεπτικό στα
οποία βασίστηκε η απόφαση, περιλαμβανομένου του τρόπου που λήφθηκαν υπόψη στην
τελική απόφαση οι τυχόν απόψεις ή και παραστάσεις που υποβλήθηκαν δυνάμει της
παραγράφου (4) του Κανονισμού 4.

Ένδικη
προστασία
των φορέων.
131(Ι) του 2015
72(Ι) του 2018.

8. Οι φορείς έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας
Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου, εναντίον του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου για πράξεις
και/ή παραλείψεις της Επιτροπής που αφορούν θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής τους
κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Δήλωσης Πολιτικής και
την κατάρτιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.
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Πρόσβαση σε
πληροφορίες.

9. Η Επιτροπή διασφαλίζει την πρόσβαση των φορέων στα στοιχεία και πληροφορίες που
αφορούν στην Δήλωση Πολιτικής και στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο κατά το στάδιο της
διαβούλευσης, καθώς και μετά την έγκρισή τους.

Τήρηση
αρχείου
διαβουλεύσεων,
ηλεκτρονική
πληροφόρηση.

10.-(1) Η Επιτροπή τηρεί αρχείο διαβουλεύσεων, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, στο
οποίο καταχωρίζονται-

(α)

όλα τα κείμενα των δημοσίων διαβουλεύσεων, τα αποτελέσματα αυτών,
καθώς και τα συμπεράσματα της Επιτροπής από τις διαβουλεύσεις,

(β)

όλες οι απόψεις και παραστάσεις που υπέβαλαν οι φορείς,

(γ)

η Δήλωση Πολιτικής και οι αναθεωρήσεις της, και

(δ)

το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο και οι αναθεωρήσεις του.

(2) Tο αρχείο βρίσκεται στη διάθεση των φορέων και μπορεί να τύχει επιθεώρησης
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής.
(3) Η λήψη πληροφοριών από το αρχείο διέπεται από τις διατάξεις205(I) του 2015.

(α)

του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα
Νόμου,

119(I) του 2004.

(β)

του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές
με το Περιβάλλον Νόμου,

184(I) του 2017
156(Ι) του 2018.

(γ)

του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου
Τομέα Νόμου.

Προσωρινή αναστολή
δημόσιας
διαβούλευσης.

11. Η Επιτροπή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της οποτεδήποτε να αναστείλει
προσωρινά τη συνέχιση δημόσιας διαβούλευσης, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν βρίσκεται,
μόνον εάν περιέλθουν εις γνώση της νέα ουσιώδη στοιχεία ή στοιχεία που δεν είχαν
γνωστοποιηθεί όταν αποφάσισε τη διεξαγωγή της, που δυνατόν να επηρεάσουν τη Δήλωση
Πολιτικής ή/και το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο.

