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Επείγον - με ηλ. ταχυδρομείο (centraltph@tph.moi.gov.cy)
Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
Θέμα: ΜΕΕΠ κατασκευής και λειτουργίας μονάδας θερμοπυρόλυσης ελαστικών και
πλαστικών, της εταιρείας Skyra Vassa Ltd, στην κοινότητα Βάσα Κελλακίου, της επαρχίας
Λεμεσού- Αρ. Πολεοδομικής Αίτησης: ΛΕΜ/00923/2018
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ταυτάριθμής επιστολής μας,
ημερομηνίας 13/8/2021, να σας πληροφορήσω τα παρακάτω:
1. Όπως έχουμε διαπιστώσει, έχουν παρέλθει πέραν των τριών χρόνων από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης για πολεοδομική άδεια και της ΜΕΕΠ (ΛΕΜ/00923/2018, ημερ. 2/8/2018) και
πέραν των δύο χρόνων από την ημερομηνία της επιστολής μας, για κατάθεση επιπρόσθετων
στοιχείων, για αξιολόγηση (ημερ. 1/7/2019).
2. Το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν θα προχωρήσει σε έκδοση Γνωμοδότησης για την εν λόγω ΜΕΕΠ
που υποβλήθηκε πέραν των 3 χρόνων και σας επιστρέφονται οι περιβαλλοντικές μελέτες και όλα τα
σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
3. Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τον Κύριο του Έργου, ότι σε περίπτωση που επιθυμεί να
προχωρήσει με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου οι
περιβαλλοντικές μελέτες, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές διαδικασίες και απαιτήσεις με βάση τους
περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους 2018 έως 2021.

Αντριάνα Χατζηκυριάκου
για Διευθυντή
Κοιν.
-Έπαρχο Λεμεσού
-Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
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Επείγον - με ηλ. ταχυδρομείο
Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
Θέμα: ΜΕΕΠ κατασκευής και λειτουργίας μονάδας θερμοπυρόλυσης ελαστικών και
πλαστικών, της εταιρείας Skyra Vassa Ltd, στην κοινότητα Βάσα Κελλακίου, της επαρχίας
Λεμεσού- Αρ. Πολεοδομικής Αίτησης: ΛΕΜ/00923/2018
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της αίτησης για πολεοδομική άδεια
και ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε στις 2/8/2020 για το υπό αναφορά έργο, να σας ενημερώσω τα
παρακάτω:
•

Το εν λόγω έργο εξετάστηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον, στις 21/5/2019, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στη ΜΕΕΠ
και ότι απαιτείται η κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων, για αξιολόγηση, πριν την έκδοση
Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης.

•

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, απέστειλε ταυτάριθμή επιστολή, ημερομηνίας 01/07/2019,
ζητώντας την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων, που συμφωνήθηκαν κατά την
εξέταση του έργου στην Επιτροπή.

•

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υποβληθεί από τον μελετητή του έργου τα συμπληρωματικά
στοιχεία που ζητήθηκαν την 1/07/2019.

•

Σύμφωνα με το άρθρο 28 (3) (β), των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 έως 2021, «Σε περίπτωση που απαιτείται η
συμπλήρωση της Μελέτης ή που αυτή κρίνεται ανεπαρκής, η διαδικασία αξιολόγησης της
Μελέτης και έκδοσης Γνωμοδότησης παγοποιείται.».

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν μπορεί να προχωρήσει σε έκδοση
Γνωμοδότησης.
Αντριάνα Χατζηκυριάκου
για Διευθυντή
Κοιν. - Έπαρχο Λεμεσού
- Διευθυντή εταιρείας Μ.S Skyra Vassas
-Νικολαϊδης και Συνεργάτες
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