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

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
 
 
140(Ι) του 2005 
42(Ι) του 2007. 
 

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

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισμένα Έργα Νόμους του 2005 και 2007 (που στο εξής θα 

αναφέρονται 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 μέχρι 2008.   
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

εδαφίου (1Γ).  

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1Β) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (1Γ): 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«(1Γ) (α) Κατά το σχεδιασμό και/ ή την εκτέλεση 

κινητού σταθμού αφαλάτωσης θαλάσσιου ή 

υφάλμυρου νερού, δυναμικότητας ίσης ή μικρότερης 

των 500 κυβικών μέτρων ημερησίως, για τις ανάγκες 

υφιστάμενων ξενοδοχείων και τουριστικών 

αναπτύξεων, για δική τους χρήση, μέχρι και την 31 

Δεκεμβρίου 2008, ειδική επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από – 

(i)  το διευθυντή της Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή 
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εκπρόσωπό του,  

(ii)  εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας και 

Θαλάσσιων Ερευνών, και  

(iii)  εκπρόσωπο του Τμήματος Αναπτύξεως 

Υδάτων,  

εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στο 

περιβάλλον και καθορίζει όρους, ώστε να μειωθούν ή 

εξαλειφθούν οι εν λόγω επιπτώσεις, οι οποίοι 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικοδομικής 

άδειας που εκδίδεται από την κατά περίπτωση 

αρμόδια αρχή. 
   
       (β) Η ειδική επιτροπή δύναται να ζητήσει 

επιπλέον πληροφορίες ή να απαιτήσει την υποβολή 

Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου.». 
  
Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το σημείο 33 του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο σημείο:   

  «33. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, σταθμοί αφαλάτωσης 

θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού, δυναμικότητας 

μεγαλύτερης των 500 κυβικών μέτρων ημερησίως.». 
   
Τροποποίηση 

του Δεύτερου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το σημείο 10 του Δεύτερου Παραρτήματος τροποποιείται με 

την προσθήκη στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου υποσημείου 

(ιη):   
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  «(ιη)(i) Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008, κινητοί 

σταθμοί αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλμυρου 

νερού, δυναμικότητας μεγαλύτερης των 500 

μέχρι και 1500 κυβικών μέτρων ημερησίως: 

                          

                   Νοείται ότι, δικαιούχοι είναι μόνο υφιστάμενα 

ξενοδοχεία και τουριστικές αναπτύξεις για δική 

τους χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 

σταθμοί αφαλάτωσης εγκαθίστανται εντός των 

ορίων του ξενοδοχείου ή της τουριστικής 

ανάπτυξης, όπως αυτή καθορίζεται στην 

πολεοδομική της άδεια·  

 

      (ii) Από την 1η Ιανουαρίου 2009, σταθμοί 

αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού, 

δυναμικότητας μέχρι και 500 κυβικών μέτρων 

ημερησίως.». 
   

 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.049.066.2008 
ΙΧ/ΝΑ 
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