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4.-(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,  σε 
περιπτώσεις όπου· 
 

(α) Η Πολεοδομική Αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησης 
εκ των υστέρων Πολεοδομικής  Άδειας σε έργο που 
περιλαμβάνεται στο Πρώτο ή το Δεύτερο Παράρτημα, το 
οποίο  αποδεδειγμένα είχε υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς χωρίς 
άδεια, όταν η χορήγηση της άδειας κρίνεται ως πολεοδομικά 
αποδεκτή και χωρίς παρέκκλιση, η Πολεοδομική Αρχή δεν θα 
εκδίδει την άδεια προτού ζητήσει και λάβει τις απόψεις του 
Διευθυντή για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 
ολοκλήρωση της κατασκευής ή/ και τη συνέχιση της λειτουργίας 
του έργου· 

  

 (β) Ένα έργο που περιλαμβάνεται στο Πρώτο ή το Δεύτερο 
Παράρτημα υλοποιήθηκε και λειτουργεί πριν την έναρξη ισχύος 
του παρόντος Νόμου ή των καταργηθέντων Νόμων και είναι 
αδειοδοτημένο, και έχει εντοπιστεί ότι η λειτουργία του έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν μπορούν να 
τύχουν διαχείρισης μέσω των όρων της υφιστάμενης άδειας του· 

  

 (γ) Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από τον κύριο του έργου 
περιβαλλοντική διαχειριστική μελέτη όσον αφορά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής ή/και τη  λειτουργία του έργου και 
να υποβάλει συγκεκριμένους όρους για το μετριασμό ή την 
απάλειψη των επιπτώσεων που αφορούν μεταξύ άλλων τη 
τεχνολογία και την παραγωγική διαδικασία, καθώς και την τυχόν 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος από επιπτώσεις από την 
ύπαρξη του έργου, όπου αυτές είναι εύλογα δυνατό και εφικτό να 
γίνουν·  

  

 (δ) Μετά την υποβολή των όρων, ο Διευθυντής παρακολουθεί τις 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από το έργο καθώς και 
τους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν κατά τη φάση 
λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 41, 42, 43, και 
ασκεί εποπτεία συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους 
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46. Τυχόν 
παραβάσεις του άρθρου αυτού υπόκεινται στις διατάξεις του 
άρθρου 47 για αδικήματα και ποινές. 

 


