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Λευκωσία, 9 Μαΐου 2022 

 
 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Οι περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμοι του 2018 έως 2021 – Διάταγμα για τα τέλη και επιβαρύνσεις με βάση το 
άρθρο 47  

 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 47 των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων 
(2018 έως 2021) ετοιμάστηκε σχετικό Διάταγμα που αναφέρεται ως «το περί Εκτίμησης των 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τέλη και επιβαρύνσεις) Διάταγμα του 2022». 
 
Σύμφωνα με το Διάταγμα, ο κύριος του έργου καταβάλλει στο Λογιστήριο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος αντίστοιχα τέλη και επιβαρύνσεις, κατά την υποβολή και πριν την εξέταση αίτησης 
που αφορά την έκδοση οδηγιών για την ετοιμασία ΜΕΕΠ (Έντυπο 6), την εξέταση αίτησης που 
αφορά την έκδοση οδηγιών για το εύρος και το περιεχόμενο ΜΕΕΠ (Έντυπο 11), την υποβολή της 
ΜΕΕΠ, την υποβολή Έκθεσης Πληροφοριών (Έντυπο 7), τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης και τη 
σύναψη συμφωνίας για εξωτερικό ελεγκτή.  
 
Σημειώνετε ότι, το Διάταγμα τέθηκε ήδη σε ισχύ, επομένως, όλες οι ΜΕΕΠ ή οι Εκθέσεις 
Πληροφοριών (Έντυπο 7), καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα που τυχόν υποβλήθηκαν στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος μετά τις 8 Απριλίου 2022, χρειάζεται άμεσα να υποβληθούν αποδεικτικά για 
την καταβολή των αντίστοιχων τελών.  
 
Επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και η Κ.Δ.Π. 152/2022. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος 
για Γενικό Γραμματέα. 
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    Κ.Δ.Π. 152/2022Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)    
Αρ. 5688, 8.4.2022

Αριθμός  152
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2018 ΚΑΙ 2021 
_________________ 

Διάταγμα με βάση το άρθρο 47 

127(Ι) του 2018 
23(Ι) του 2021. 

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που 
του παρέχονται από το άρθρο 47 των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 
Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 και 2021, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τέλη και Επιβαρύνσεις) Διάταγμα του 2022. 

Ερμηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια, οι όροι «δημόσια ακρόαση», «κύριος του έργου», και «Μελέτη Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον» ή «Μελέτη», έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς 
το άρθρο 2(1) του Νόμου. 

Τέλη και 
επιβαρύνσεις. 

3. Το παρόν Διάταγμα καθορίζει τέλη και επιβαρύνσεις για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εξέταση αίτησης που αφορά την έκδοση οδηγιών για την υποχρέωση ετοιμασίας 
Μελέτης για έργο του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου ή Έκθεσης Πληροφοριών για 
έργο του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 
του Νόμου· 

(β) εξέταση αίτησης που αφορά την έκδοση οδηγιών για το εύρος και το περιεχόμενο 
Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Νόμου· 

(γ) αξιολόγηση Μελέτης και έκδοση Γνωμοδότησης που υποβάλλεται για έργο του Πρώτου 
Παραρτήματος του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 του 
Νόμου·  

(δ) αξιολόγηση Έκθεσης Πληροφοριών και έκδοση Αιτιολογημένης Διαπίστωσης που 
υποβάλλεται για έργο του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου· 

(ε) διενέργεια δημόσιας ακρόασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου· 

(στ) καθορισμός εξωτερικού ελεγκτή περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 43. 

Καταβολή τελών. 4.-(1) Οι αιτήσεις και τα αντίγραφα της υποβολής των Μελετών και Εκθέσεων Πληροφοριών 
όπως υποβλήθηκαν στην Πολεοδομική Αρχή ή άλλη κρατική υπηρεσία, υποβάλλονται στο αρχείο 
του Τμήματος Περιβάλλοντος και τα τέλη καταβάλλονται στο λογιστήριο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος ή μέσω του κυβερνητικού λογαριασμού πληρωμών (IBAN) ή μέσω της 
εφαρμογής JCCsmart, για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω. Ο 
κύριος του έργου παραλαμβάνει σχετική απόδειξη. 

(2) Τα τέλη για εξέταση αίτησης και αξιολόγησης Μελετών και Εκθέσεων Πληροφοριών δεν
επιστρέφονται. 

Παράρτημα. 
(3) Το ύψος των τελών για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθορίζεται

στο Παράρτημα. 

__________________ 

 Έγινε στις 11  Μαρτίου 2022. 
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ, 

  Υπουργός Γεωργίας,  
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράγραφος 4(3) 

Α/Α Περιγραφή Τέλη 

(α) εξέταση αίτησης που αφορά την έκδοση οδηγιών για την υποχρέωση ετοιμασίας 
Μελέτης για έργο του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου ή Έκθεσης Πληροφοριών για 
έργο του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 
του Νόμου· 

€100 

(β) εξέταση αίτησης που αφορά την έκδοση οδηγιών για το εύρος και το περιεχόμενο 
Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Νόμου· 

€250 

(γ) αξιολόγηση Μελέτης και έκδοση Γνωμοδότησης που υποβάλλεται για έργο του Πρώτου 
Παραρτήματος του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 του 
Νόμου·  

€1.500 

(δ) αξιολόγηση Έκθεσης Πληροφοριών και έκδοση Αιτιολογημένης Διαπίστωσης που 
υποβάλλεται για έργο του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου· 

€700 

(ε) διενέργεια δημόσιας ακρόασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου, για 
την οποία χρειάζονται: 

(i) Χώρος διεξαγωγής, σχετικές δημοσιεύσεις για το έργο σε δύο ευρείας
κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία, αναρτήσεις στα γραφεία της
ενδιαφερόμενης αρχής τοπικής διοίκησης και, σε περιπτώσεις μεγάλων έργων με
πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις, με ανακοινώσεις σε τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς,

(ii) μεταφράσεις ή διερμηνείς που τυχόν απαιτούνται κατά τη διαδικασία για την
αξιολόγηση των διασυνοριακών επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Νόμου·

€1.100 

Επιπρόσθετο 
τέλος €500 του (i) 

πιο πάνω 

(στ) καθορισμός εξωτερικού ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Νόμου. Καθορίζεται από 
τον Διευθυντή 

βάσει της 
εκάστοτε χρέωσης 

του εξωτερικού 
ελεγκτή 
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