
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ  

  
Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-  
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ.:  

L 175, 5.7.1985, 

σ. 40· 

L 73, 14.3.1997, 

σ. 5· 

L 156, 

25.6.2003, σ. 

17. 

«Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για 

την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», όπως τροποποιήθηκε από την 

«Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί 

τροποποιήσεως της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον» και την «Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά 

με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την 

τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ 

του Συμβουλίου», 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
 
 
140(Ι) του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισμένα Έργα Νόμο του 2005 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμοι του 2005 και 2007.   
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Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με ως ακολούθως 

- 

 (α) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «εδαφίων» (πρώτη γραμμή), της λέξης «(1Α),»· 
   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων: 
   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

Δεύτερο 

Παράρτημα. 

«(1Α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα του 

Υπουργού Άμυνας και λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις του διευθυντή της Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος, μπορεί να αποφασίσει, 

εξετάζοντας την κάθε περίπτωση χωριστά, να 

εξαιρέσει από τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου 

οποιοδήποτε έργο, το οποίο  περιλαμβάνεται στο 

Πρώτο ή το Δεύτερο Παράρτημα και το οποίο 

προορίζεται να εξυπηρετήσει τις αμυντικές ανάγκες 

της Δημοκρατίας, εφόσον πεισθεί ότι η εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με το πιο 

πάνω έργο, θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο 

σκοπό για τον οποίο προορίζεται το εν λόγω έργο. 
   
    (1Β) Κατά το σχεδιασμό ή την εκτέλεση 

οποιουδήποτε έργου το οποίο εξαιρείται δυνάμει των 

προνοιών του εδαφίου (1Α),  ειδική επιτροπή, η 

οποία αποτελείται από το διευθυντή της Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του, 
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εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας και εκπρόσωπο 

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, και αυτή 

εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στο 

περιβάλλον και εισηγείται τη λήψη κατάλληλων 

μέτρων, ώστε να μειωθούν ή εξαλειφθούν οι εν λόγω 

επιπτώσεις, ιδιαίτερα αν αυτές επηρεάζουν: 

(i) βιοτόπους προστατευόμενης άγριας 

πανίδας και χλωρίδας· 

(ii) παράκτιες περιοχές ιδιαίτερης 

περιβαλλοντικής αξίας· 

(iii) προστατευόμενες φυσικές περιοχές· 

(iv) τοπία ιστορικής, πολιτιστικής, 

αρχιτεκτονικής ή αρχαιολογικής 

σημασίας·»· 
  
 (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού 

και την αναρίθμηση των παραγράφων (β) και (γ) αυτού σε 

παραγράφους (α) και (β), αντίστοιχα· και 
   
 (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης 

«το εδάφιο (2)» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση 

«τα εδάφια (1Α), (1Β) και (2)». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως -  

 (α) με την αντικατάσταση της λέξης «εννέα» (τρίτη γραμμή) με 

τη λέξη «δέκα». και 
   
 (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) αυτού της άνω 
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και κάτω τελείας (δεύτερη γραμμή)  με κόμμα και την 

προσθήκη αμέσως, μετά της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 
   
  «(στ) το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ή 

εκπρόσωπό του:». 
   
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως - 

 (α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το 

ακόλουθο  νέο εδάφιο: 
   
  «(5) Με την πιο πάνω γνωμάτευση, η περιβαλλοντική 

αρχή μπορεί -  
   
  (α) να απαιτήσει την υποβολή Μελέτης Εκτίμησης 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η οποία εξετάζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13· 
    
  (β) αν πρόκειται για έργο για το οποίο είναι αναγκαία η 

χορήγηση πολεοδομικής άδειας, να εισηγηθεί όπως  

η πολεοδομική αρχή επιβάλει στην εν λόγω άδεια 

συγκεκριμένους όρους που θα αποσκοπούν στη 

μείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον· 

ή 
    
  (γ) αν πρόκειται για δημόσιο έργο, να εισηγηθεί όπως η 

κρατική υπηρεσία που θα εκτελέσει το έργο λάβει  
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συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση ή 

εξάλειψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον.». και 

 
     (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (6) αυτού, με την 

αντικατάσταση σ’ αυτό της φράσης «της γνωμάτευσης που 

αναφέρεται στα εδάφια (4) και (5)» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή) με τη φράση «των εισηγήσεων που αναφέρονται 

στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (5)». 
  

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 17 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως -  

 (α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο  νέο εδάφιο: 
  
  

 
 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

 

«(1) Κάθε πρόσωπο ή κρατική υπηρεσία που 

προτίθεται να υποβάλει Μελέτη Εκτίμησης 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 

12 και το Τρίτο Παράρτημα μπορεί, προτού υποβληθεί 

η εν λόγω μελέτη, να ζητήσει γραπτώς γνωμοδότηση 

από την περιβαλλοντική αρχή, αναφορικά με τις 

πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με: 

(α) την αίτηση για τη χορήγηση πολεοδομικής 

άδειας αναφορικά με ανάπτυξη με βάση το 

άρθρο 9, ή 

(β) την αίτηση για έγκριση αναφορικά με την 

εκτέλεση δημοσίου έργου με βάση το άρθρο 10,  

ή 

(γ) την αίτηση για περιβαλλοντική έγκριση 
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αναφορικά με έργα μη υποκείμενα σε 

πολεοδομική άδεια, με βάση το άρθρο 11,  

 

και η περιβαλλοντική αρχή διαβουλεύεται με το 

πρόσωπο ή  την κρατική υπηρεσία πριν την έκδοση 

της γνωμοδότησής της.»· και 
  
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η 

περιβαλλοντική αρχή δύναται να απαιτήσει οποτεδήποτε 

την υποβολή επιπρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων, 

ως μέρος της Μελέτης.».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως - 

 (α) με την αντικατάσταση των παραγράφων (α), (β) και (γ) του 

εδαφίου (2) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 
   
  «(α) την αίτηση σε σχέση με την οποία εξετάζονται οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
   
   (β) δήλωση του γεγονότος ότι το έργο υπόκειται σε 

διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον και, ανάλογα με την περίπτωση, του 

γεγονότος ότι εφαρμόζονται οι πρόνοιες του 

παρόντος άρθρου.   
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   (γ) την ημερομηνία υποβολής της Μελέτης Εκτίμησης 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και το όνομα του 

προσώπου ή της κρατικής υπηρεσίας που την 

υπέβαλε·»· 
   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του 

εδαφίου (2) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 
   
   «(δ) αντίγραφο της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων  στο 

Περιβάλλον, η οποία υποβλήθηκε αναφορικά με το 

έργο· 
   (ε) ενημέρωση αναφορικά με οποιεσδήποτε πρόσθετες 

πληροφορίες που ενδεχομένως υποβλήθηκαν, 

σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 17·  
   (στ) δήλωση αναφορικά με τη φύση των πιθανών 

αποφάσεων ή το σχέδιο απόφασης, στην περίπτωση 

που αυτό είναι διαθέσιμο· 
   (ζ) πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία προβλέπεται 

στον παρόντα Νόμο, συμπεριλαμβανομένων των 

προθεσμιών  και του τρόπου παροχής όλων των 

διαθέσιμων  πληροφοριών· και  
   (η) πληροφορίες αναφορικά με τη δημοσίευση 

γνωστοποίησης και την υποβολή παραστάσεων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.»· και 
   
 (γ) με την προσθήκη στο τέλος, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  «(7)(α) Στην περίπτωση που η Δημοκρατία μετέχει σε 

διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από 

εκτέλεση έργου σε άλλο κράτος μέλος, η περιβαλλοντική 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4120, 5/4/2007 42(I)/2007



 8 

αρχή δημοσιεύει σε δυο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες 

εφημερίδες στη Δημοκρατία ανακοίνωση και καταχωρεί 

στο διαδίκτυο πληροφορίες, αναφορικά με τις διαδικασίες 

που ακολουθούνται και τις διαβουλεύσεις που γίνονται.  
   
       (β) Με την ανακοίνωση και καταχώρηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο (α), η περιβαλλοντική αρχή 

ενημερώνει το κοινό ότι όλες οι πληροφορίες που 

ενδεχομένως απεστάλησαν από το άλλο κράτος μέλος 

προς την περιβαλλοντική αρχή είναι καταχωρημένες στο 

αρχείο, που τηρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 

23 και είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση.». 
  
  

 

 

 

 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.280.2006 

/ΦΜ 
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