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        Ημερομηνία: 19/10/2022 

Θέμα: Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία 

φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5.2 ΜW στην Κοινότητα Μένοικο , στην επαρχία Λευκωσίας 

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προγραμματίζει την κατασκευή και 

λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5.2 ΜW, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας 

Μενοίκου στα τεμάχια 10,11, 57 και  841 με Φύλλο/Σχέδιο:29/22.  

Ως εκ τούτου, η εταιρεία Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης 

Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), εφαρμόζοντας και τηρώντας τις πρόνοιες του 

περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 

(Ν.127(Ι)/2018) και του Τροποποιητικού Νόμου του 2021 (Ν.23(Ι)/2021).  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 26 του Ν.127(Ι)/2018) «Προτού υποβάλει Μελέτη, 

ο κύριος του έργου υποχρεούται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση και τουλάχιστον σε μία 

δημόσια παρουσίαση πριν οριστικοποιήσει το περιεχόμενο της, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα 

στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις 

για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον».  

Στα πλαίσια αυτά έχει ετοιμαστεί Έκθεση Πληροφοριών για το Προτεινόμενο Έργο με σκοπό την 

υποβολή σχολίων και απόψεων από το ενδιαφερόμενο κοινό προς την ομάδα μελετητών, πριν την 

ολοκλήρωση και υποβολή της ΜΕΕΠ στις Αρμόδιες Αρχές. Στην Έκθεση αυτή περιγράφονται οι βασικές 

πληροφορίες που αφορούν την ακριβή τοποθεσία χωροθέτησης του Προτεινόμενου Έργου (ΠΕ), τα 

χαρακτηριστικά του ΠΕ και πληροφορίες που αφορούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του ΠΕ.   

Η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύει την αναφερόμενη Έκθεση Πληροφοριών, η οποία βρίσκεται 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. 

(https://www.nanda.com.cy/el/).  

Παρακαλείστε όπως, αποστείλετε τα σχόλια, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις εντός του χρονικού 

διαστήματος 25 ημερών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nicol@nanda.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 

22312519.  

Εκ της διεύθυνσης Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε 
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