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Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Φ/δι κα Ειρήνη Κωνσταντίνου
Λευκωσία

15 Σεπτεμβρίου 2020

Με ηλεκτρονικό μήνυμα: iconstantinou@environment.moa.gov.cy
Θέμα: Μεθοδολογία και αποτελέσματα της δημόσιας παρουσίασης που αφορά τη Μελέτη Εκτίμησης
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού
σκυροδέματος της εταιρείας CYFIELD QUARRIES LTD, στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς, της επαρχίας
Λεμεσού (Αρ. Πολεοδομικής Αίτησης: ΛΕΜ/1247/2019)
Αγαπητή κα Kωνσταντίνου,
Στα πλαίσια εκπόνησης της «Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την κατασκευή
και λειτουργία της μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας CYFIELD QUARRIES LTD στην
Κοινότητα Παρεκκλησιάς της επαρχίας Λεμεσού», και της τήρησης των προνοιών του άρθρου 26(7) του νόμου
(127(Ι)/2018), έχουμε προβεί σε δημόσια παρουσίαση.
Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την πραγματοποίηση της δημόσιας παρουσίασης είναι σύμφωνα με τον
κατευθυντήριο οδηγό του Τμήματος Περιβάλλοντος, με ημερομηνία κοινοποίησης 05/04/2019 (Κατευθυντήριος
Οδηγός για εφαρμογή των άρθρων 26 (7) και 21 (κατά περίπτωση) του περί της εκτίμησης των επιπτώσεων από
ορισμένα έργα νόμο 127 (Ι) / 2018). Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η μέθοδος «Έκθεση Πληροφοριών». Οι ενέργειες
που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου είναι:
• Γνωστοποίηση της εκπόνησης ΜΕΕΠ για το έργο, την 3η Ιουλίου 2020 μέσω 2 ημερήσιων εφημερίδων. Οι
ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι.
• Ανάρτηση της ΜΕΕΠ στην ιστοσελίδα της εταιρείας Π. Νικολαΐδης και Συνεργάτες για ενημέρωση του
ενδιαφερόμενου κοινού με σκοπό την υποβολή σχολίων.
• Οι Σύμβουλοι ενημέρωσαν το Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για
επιπρόσθετες ενέργειες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για σκοπούς της Δημόσιας Παρουσίασης του
προτεινόμενου έργου. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ. Μετά την αποστολή
του ηλεκτρονικού μηνύματος οι Σύμβουλοι επικοινώνησαν τηλεφωνικώς με την κυρία Γιώτα Θεοδώρου,
γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου Παρεκκλησιάς, η οποία ανάφερε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο δε θα
προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για σκοπούς Δημόσιας Παρουσίασης του έργου. Επίσης, ανάφερε ότι οι
απόψεις του Κοινοτικού Συμβουλίου για το αναφερόμενο έργο έχουν ήδη κατατεθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως.
Τα αποτελέσματα της δημόσιας παρουσίασης επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙII.
Με Εκτίμηση,

Πανίκος Νικολαΐδης
Διευθυντής
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Παράρτημα Ι – Αναρτήσεις σε εφημερίδες
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Παράρτημα ΙΙ – Ηλεκτρονικό Μήνυμα προς Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς
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Παράρτημα ΙΙΙ – Αποτελέσματα Δημόσιας Παρουσίασης
Δεν έχουν αποσταλεί οποιαδήποτε σχόλια από το ενδιαφερόμενο κοινό.
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