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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Επιλογή του θέµατος
Στην απόφαση για τη διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου για την παραγωγή και διάθεση λατοµικών υλικών
συνέβαλαν τα ακόλουθα:
-Ο ζωτικός ρόλος που διαδραµατίζει στην εθνική οικονοµία ο τοµέας κατασκευών (οδοποιία και
οικοδοµές), ο οποίος απορροφά την παραγωγή αδρανών υλικών.
-Τα προβλήµατα και αδυναµίες που αφορούν την ποιότητα των υλικών και, κατ' επέκταση, των
κατασκευών, που παρατηρούνται κατά τη διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου από την Ελεγκτική Υπηρεσία.
-Οι διάφορες κατά καιρούς καταγγελίες και δηµοσιεύµατα στον τύπο για χρήση ακατάλληλων υλικών σε
διάφορα έργα, τα οποία εκτελούνται από Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Αρχές Τοπικής ∆ιοίκησης και
Ηµικρατικούς Οργανισµούς.
-Η Κρατική ευθύνη και η ευαισθησία του κοινού στο θέµα της ποιότητας και ασφάλειας των οικοδοµών,
που αποτελούν και τη µεγαλύτερη επένδυση του Κύπριου πολίτη.
-Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις λατοµεύσεις.

1.2 Στόχοι του ελέγχου
Οι κύριοι στόχοι του ελέγχου καθορίστηκαν ως ακολούθως:
-Κατά πόσο η υφιστάµενη νοµοθεσία είναι επαρκής και εφαρµόζεται.
-Κατά πόσο τα υφιστάµενα πρότυπα, διαδικασίες, αποφάσεις Υπουργικού Συµβουλίου και συστήµατα
ελέγχου διασφαλίζουν την παραγωγή και διάθεση κατάλληλων λατοµικών υλικών, τόσο σε ποιότητα όσο
και ποσότητα.
-Κατά πόσο λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

1.3 'Εκταση του Ελέγχου
Ο έλεγχος κάλυψε την περίοδο 1991-1994 και επικεντρώθηκε κυρίως στην παραγωγή και διάθεση
θραυστών σκύρων και άµµου, που αποτελούν περίπου το 50% της ολικής παραγωγής λατοµικών
υλικών.
Κάλυψε επίσης τη νοµοθεσία, Κανονισµούς και σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού
Συµβουλίου. Λήφθηκαν πληροφορίες µε συνεντεύξεις και µε ερωτηµατολόγια που υποβλήθηκαν στα
αρµόδια Κυβερνητικά Τµήµατα. Πληροφορίες και απόψεις λήφθηκαν επίσης µε τον ίδιο τρόπο και από
τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Σκυροποιών, το ΕΤΕΚ, το Σύνδεσµο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων,
το Σύνδεσµο Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, το Σύνδεσµο Καταναλωτών και την Οµοσπονδία
Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Για να σχηµατιστεί γνώµη για την ποιότητα
των υλικών που παράγονται, λήφθηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων
των κυβερνητικών εργαστηρίων για τα τελευταία δύο χρόνια (1993 και 1994). Επίσης λήφθηκαν για
εργαστηριακό έλεγχο επιπρόσθετα δείγµατα κατά τις επισκέψεις της οµάδας ελέγχου, τόσο στα λατοµεία
όσο και στις µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, τα αποτελέσµατα των οποίων αναφέρονται
στην παράγραφο 5.5 της έκθεσης.

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Πιο κάτω παραθέτονται σε συντοµία οι πιο σηµαντικές παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο.
2.1 Τουλάχιστο το 50% των λατοµικών υλικών που παράγονται και πωλούνται είναι ακατάλληλα λόγω
λειτουργίας παράνοµων λατοµείων, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανένα ποιοτικό έλεγχο, και της
παραγωγής υλικών από τα νόµιµα λατοµεία εκτός προτύπων. Υπολογίζεται ότι η παραγωγή λατοµικών
υλικών από τα παράνοµα λατοµεία κυµαίνεται µεταξύ 20% και 30% της ολικής παραγωγής. Η δίωξη και
αναστολή των εργασιών τους είναι δύσκολη, γιατί η νοµοθεσία είναι ανεπαρκής, οι νοµικές διαδικασίες
είναι χρονοβόρες και οι ποινές που τους επιβάλλονται είναι πολύ χαµηλές. Το Υπουργείο Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υποστηρίζει ότι, σύµφωνα µε δικά του στοιχεία, η παραγωγή υλικών
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από τα παράνοµα λατοµεία κυµαίνεται µεταξύ 5% και 10% και το ποσοστό παραγωγής εκτός προτύπων
υλικών µεταξύ 20% και 25%.
Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που εξασκείται στα νόµιµα λατοµεία δεν είναι ικανοποιητικός:
-Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι περιορισµένος και δε διεξάγεται σε όλα τα στάδια παραγωγής και
διάθεσης των υλικών.
-Τα εργαστήρια δεν είναι κατάλληλα εξοπλισµένα και επανδρωµένα και οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι
ακατάλληλες και προβληµατικές. Η θέση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
για τα δικά του εργαστήρια (Τµήµα Γεωλογικής Επισκοπήσεως και Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων) είναι ότι
δεν υπάρχει ανάγκη για αγορά επιπρόσθετου εξοπλισµού και πρόσληψη νέου προσωπικού, εκτός αν
αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των δειγµάτων που θα λαµβάνονται για έλεγχο.
-Τα µέτρα που λαµβάνονται στις περιπτώσεις όπου τα υλικά είναι εκτός προτύπων δεν είναι ουσιαστικά
(το ποσοστό των εκτός προτύπων αποτελεσµάτων των εργαστηριακών ελέγχων είναι αρκετά ψηλό πέρα από το 20%).
-Οι λατόµοι δεν κάνουν κατάλληλη διαλογή των πετρωµάτων, αρκετά από τα οποία είναι οριακά και
ουσιαστικά δεν εξασκούν από µόνοι τους ικανοποιητικό ποιοτικό έλεγχο των υλικών.
-Το οικονοµικό όφελος από την παραγωγή και διάθεση ακατάλληλων υλικών είναι συγκριτικά ασήµαντο,
σε συσχετισµό µε τη ζηµιά που προξενεί στον τοµέα κατασκευών και στην εθνική οικονοµία, γενικότερα,
η χρήση ακατάλληλων υλικών.
-∆εν εξασκείται ικανοποιητικός έλεγχος των υλικών στις µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, µε
αποτέλεσµα περίπου το 50% των υλικών που χρησιµοποιούνται να είναι εκτός προτύπων.
2.2 ∆εν εξασκείται κανένας ουσιαστικός έλεγχος στις αποθήκες εµπορίας αµµοχαλίκων (µάντρες), µέσω
των οποίων διακινούνται µεγάλες ποσότητες υλικών, γιατί δεν καλύπτονται επαρκώς από το νόµο, δεν
εκδίδεται άδεια για τη λειτουργία τους και υπάρχουν σοβαρές πρακτικές δυσκολίες στη διεξαγωγή
οποιουδήποτε ελέγχου στα υλικά που εµπορεύονται.
2.3 Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου σχετικά µε την παραγωγή και διάθεση υλικών εκτός
προτύπων χωρίς ειδική άδεια, την αγορά υλικών για κυβερνητικά έργα µόνο από σκυροθραυστικές
µονάδες, τη δηµοσίευση µονάδων των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται κλπ παραµένουν, σε µεγάλο
βαθµό, ανεφάρµοστες. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τα
ονόµατα των µονάδων που καταδικάζονται για παραγωγή και εµπορία αµµοχαλίκων εκτός προτύπων
δίνονται στη δηµοσιότητα µε επίσηµη ανακοίνωση του. Σηµειώνεται όµως ότι δεν κοινοποιούνται στο
Υπουργείο όλες οι σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου.
2.4 Ο έλεγχος από την Υπηρεσία Μεταλλείων για διαπίστωση της τήρησης των όρων έκδοσης των
ερευνητικών αδειών και των προνοµίων λατοµείων είναι ανεπαρκής. Σε ορισµένες περιπτώσεις γίνονται
κανονικές λατοµεύσεις, κάτω από την κάλυψη ερευνητικών αδειών, ενώ αυτό απαγορεύεται ρητά στο
νόµο. Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αναστολή τέτοιων εργασιών δεν είναι αποτελεσµατικά.
2.5 ∆εν τηρούνται επαρκή στοιχεία από την Υπηρεσία Μεταλλείων σχετικά µε τις επιθεωρήσεις
λατοµείων, τις καταγγελίες παρανόµων, τις καταγγελίες για παραγωγή υλικών εκτός προτύπων κλπ,
γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τον έλεγχο. Η σχετική µηχανογράφηση των στοιχείων για τα προνόµια
λατοµείου, την είσπραξη των δικαιωµάτων για τα λατοµικά υλικά, τις δειγµατοληψίες και τους
εργαστηριακούς ελέγχους παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση.
2.6 Ο πολεοδοµικός έλεγχος που εξασκείται για διαπίστωση ότι τηρούνται οι όροι της πολεοδοµικής
άδειας και ότι οι λατοµικές εργασίες διεξάγονται σωστά, χωρίς να προκαλείται οχληρία και µε τις
ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον, είναι ανεπαρκής. 'Ενα σηµαντικό περιοριστικό στοιχείο στη
διεξαγωγή ελέγχου είναι το γεγονός ότι ο νόµος δεν προνοεί για άµεση αναστολή εργασιών στις
περιπτώσεις παράνοµων λατοµεύσεων. Στις περιοχές των Βρεττανικών Βάσεων δεν εξασκείται καθόλου
έλεγχος, γιατί ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος δεν τυγχάνει εφαρµογής στις περιοχές αυτές.
2.7 ∆εν υπάρχουν σαφή κριτήρια για την έκδοση προνοµίου λατοµείου, µε τα οποία να διασφαλίζεται η
δυνατότητα των λατόµων να παράγουν υλικά καλής ποιότητας. Επίσης δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια για
την αναστολή των εργασιών των λατοµείων που δεν παράγουν υλικά εντός των προτύπων.
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2.8 Η ανανέωση της πολεοδοµικής άδειας και του προνοµίου λατοµείου δε γίνεται σε όλες τις
περιπτώσεις έγκαιρα, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας στην εξέταση της σχετικής αίτησης, ειδικά στις
περιπτώσεις ιεραρχικών προσφυγών, ή/και λόγω µη έγκαιρης υποβολής της αίτησης για ανανέωση από
τους ενδιαφεροµένους. Η απαιτούµενη ανανέωση της άδειας και του προνοµίου κάθε δύο χρόνια οξύνει
το πρόβληµα.
2.9 Η νοµοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι ανεπαρκής. Οι σχετικοί όροι που
επιβάλλονται στην έκδοση πολεοδοµικής άδειας και προνοµίου λατοµείου δεν παρακολουθούνται, για
διακρίβωση ότι τηρούνται σωστά. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει γίνει επαναφορά του φυσικού
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τους πιο πάνω όρους, ενώ ένα µικρό µόνο µέρος των εισπράξεων από το
περιβαλλοντικό τέλος, που επιβάλλεται από το 1990, έχει δαπανηθεί µέχρι σήµερα για το σκοπό αυτό.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των λατοµικών υλικών που παράγονται και διαθέτονται στην αγορά,
υποβάλλονται τα ακόλουθα:
3.1 Τροποποίηση του περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµου, έτσι ώστε:
Να προνοείται άµεση κατάσχεση των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται για παράνοµες λατοµεύσεις
και να επιβάλλονται ποινές, οι οποίες να λαµβάνουν υπόψη την τεράστια ζηµιά που προκαλεί στην
οικονοµία γενικά η χρήση ακατάλληλων υλικών.
Να προνοείται άµεση αναστολή των εργασιών των νόµιµων λατοµείων που παρανοµούν, κυρίως στις
σοβαρές περιπτώσεις της παραγωγής υλικών εκτός προτύπων, µε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων.
Να ρυθµίζεται η λειτουργία των αποθηκών εµπορίας αµµοχαλίκων (µάντρες) µε την έκδοση ειδικής
άδειας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εξάσκησης ποιοτικού ελέγχου των υλικών που αποθηκεύουν και
πωλούν, και την επιβολή ποινών παρόµοιων µε τις ποινές που θα επιβάλλονται στις περιπτώσεις των
νόµιµων λατοµείων που παρανοµούν.
3.2 Λήψη των αναγκαίων µέτρων από όλα τα αρµόδια Τµήµατα για εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων
του Υπουργικού Συµβουλίου και κυρίως της απαγόρευσης παραγωγής και διάθεσης υλικών εκτός
προτύπων χωρίς ειδική άδεια.
3.3 Αναβάθµιση και βελτίωση του ελέγχου σε όλους τους τοµείς και από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη µε:
-Συχνότερες επιθεωρήσεις από τα Κυβερνητικά Τµήµατα, οι οποίες να µην περιορίζονται µόνο στις
κανονικές ώρες εργασίας, µε άµεση λήψη µέτρων, εκεί όπου επιβάλλεται.
-Ετοιµασία νοµοθεσίας που να διέπει την άδεια λειτουργίας των µονάδων παραγωγής έτοιµου
σκυροδέµατος και τον έλεγχο τους.
-Συχνότερες επιθεωρήσεις των υλικών στις µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος και λήψη
δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο, µε σοβαρές κυρώσεις εκεί όπου τα δείγµατα είναι εκτός προτύπων.
-Στελέχωση και εξασφάλιση κατάλληλου εξοπλισµού για τα Κυβερνητικά Εργαστήρια.
-Εξάσκηση ποιοτικού ελέγχου των υλικών από τους ίδιους τους λατόµους και εφαρµογή των προνοιών
των προτύπων περί Αµµοχαλίκων, δηλαδή CYS 14, CYS 64, CYS 99, για την έκδοση "πιστοποιητικού
καταλληλότητας", το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει πάντοτε όλα τα υλικά, µέχρι την τελική τους χρήση.
-Συστηµατικός έλεγχος των όρων έκδοσης ερευνητικών αδειών και προνοµίων λατοµείου, καθώς και των
πολεοδοµικών αδειών.
3.4 Προώθηση της ετοιµασίας και θεσµοθέτησης των Οικοδοµικών Κανονισµών, βάσει των οποίων οι
Μηχανικοί, χρήστες κλπ θα φέρουν ευθύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών στον τόπο χρήσης τους.
3.5
Τροποποίηση του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, έτσι ώστε να µπορούν να
αναστέλλονται άµεσα οι παράνοµες λατοµεύσεις.
3.6 Εφαρµογή σαφών κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται για την έκδοση προνοµίου
λατοµείου. Επίσης, εφαρµογή κριτηρίων µε βάση τα οποία να αποφασίζεται η αναστολή της λειτουργίας
των λατοµείων που δεν παράγουν υλικά εντός προτύπων, και κριτηρίων για άρση της αναστολής
5

λειτουργίας τους.
3.7 Αναθεώρηση των διαδικασιών έκδοσης/ανανέωσης πολεοδοµικής άδειας, ώστε να καταστούν πιο
σύντοµες. Η πολεοδοµική άδεια να δίνεται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και οι όροι έκδοσης της να
παρακολουθούνται στενά.
3.8 Τήρηση πλήρων και σωστών στοιχείων για τις επιθεωρήσεις των λατοµείων, τις καταγγελίες για
παράνοµες λατοµεύσεις και για πώληση υλικών εκτός προτύπων και άλλων στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την παρακολούθηση και έλεγχο των λατοµείων. Επίσης, τήρηση των µηνιαίων
καταστάσεων σχετικά µε τις εργασίες των λατοµείων και κατάλληλη συµπλήρωση του εντύπου για την
εξόρυξη και πώληση υλικών (ΥΜ35) από τους λατόµους. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η
µηχανογράφηση όλων των πιο πάνω στοιχείων, η οποία παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση.
3.9 Τροποποίηση του Νόµου και Κανονισµών έτσι ώστε:
-Να µπορούν να εισπράττονται δικαιώµατα σε όλες τις περιπτώσεις εξόρυξης και πώλησης υλικών.
-Να απαγορεύεται η έκδοση και χρήση εκρηκτικών υλών σε λατοµεία των οποίων η λειτουργία καθίσταται
παράνοµη.
-Να απαιτείται η διεξαγωγή περιβαλλοντικής µελέτης για την έκδοση προνοµίου λατοµείου ή ερευνητικής
άδειας.
-Να θεσπιστούν κριτήρια µε βάση τα οποία να ετοιµάζεται και αξιολογείται η περιβαλλοντική µελέτη.
-Να αναστέλλονται άµεσα όλες οι παράνοµες εργασίες που επηρεάζουν το περιβάλλον.
-Να λαµβάνονται µέτρα για αυστηρή εφαρµογή των όρων που έχουν σχέση µε την προστασία του
περιβάλλοντος και για την επαναφορά του χώρου στην αρχική του µορφή εντός τακτού χρονικού
διαστήµατος.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

4.1

Εισαγωγή

Ο όρος λατοµικά υλικά, σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµο (Κεφ.270),
περιλαµβάνει άµµο, πέτρα, γρανίτη, κιµωλία, άργιλο, πυρίτη, χαλίκια, γύψο, ασβεστόλιθους, µάρµαρο,
αργιλάσβεστο και πυριτόλιθο. Στην Κύπρο σήµερα λατοµεύονται διάφορα υλικά, κυρίως αµµοχάλικα,
που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται, περίπου, οι ετήσιες ποσότητες
παραγωγής λατοµικών υλικών.
Ετήσια
παραγωγή
(τόνοι)

%

Αµµοχάλικα

6 300 000

48

Αµµοχώµατα (χαβάρες)

3 500 000

27

'Αργιλος (για παραγωγή τούβλων)

450 000

4

Μάργα (για παραγωγή τσιµέντου)

2 000 000

15

Ογκόλιθοι και πέτρα οικοδοµής

450 000

4

∆ιάφορα (πεντονίτης,µάρµαρο, γύψος, ούµπρα)

300 000

2

13 000 000

100

Υλικά

Σύµφωνα µε το Νόµο, όλα τα λατοµικά υλικά ανήκουν στο Κράτος και για την εξόρυξη τους χρειάζεται η
έκδοση προνοµίου λατοµείου. Τα προνόµια χωρίζονται σε δύο τάξεις, στην τάξη Α (για λατοµεία µε
έκταση πέρα από 20 σκάλες και για λατοµεία παραγωγής υλικών για εξαγωγή) και στην τάξη Β (για
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λατοµεία µε έκταση κάτω των 20 σκαλών).
Ο αριθµός των προνοµίων λατοµείου και των ερευνητικών αδειών που ήταν σε ισχύ κατά την περίοδο
1991-94 ήταν όπως πιο κάτω:
1991

1992

1993

1994

388

297

210

196

Ερευνητικές άδειες Α (µεταλλεύµατα)

31

22

11

6

Ερευνητικές άδειες Β (λατοµικά υλικά)

12

19

33

39

Προνόµια λατοµείου

Τo προνόµια λατοµείου αναλύονται κατά κατηγορία υλικού στο Παράρτηµα 1.
Σηµειώνεται ότι, πριν από την τουρκική εισβολή, τα αµµοχάλικα προέρχονταν κυρίως από την οροσειρά
του Πενταδακτύλου, όπου τα πετρώµατα είναι καλύτερης ποιότητας, σε σύγκριση µε εκείνα της
ελεύθερης Κύπρου, τα οποία είναι οριακά και χρειάζονται περισσότερη επεξεργασία για να καταστούν
κατάλληλα. Τα αµµοχάλικα που παράγονται χρησιµοποιούνται περίπου κατά 85% στην παραγωγή
σκυροδέµατος και κατά 15% στην οδοποιία. Σήµερα υπάρχουν γύρω στα 30 λατοµεία σε ολόκληρη την
Κύπρο που ασχολούνται µε την παραγωγή αµµοχαλίκων (Παράρτηµα 2).
Ο άµµος και τα σκύρα είναι ελεγχόµενα υλικά και η ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης τους καθορίζεται µε
∆ιάταγµα από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού σε κυβ.µέτρα ενώ οι πωλήσεις
γίνονται σε τόνους. Οι τρέχουσες τιµές (από £2,75-£5,00 το κυβικό µέτρο) καθορίστηκαν στις 27.5.94 µε
την Κ.∆.Π.129/94 (Παράρτηµα 3). Σηµειώνεται ότι αρκετές πωλήσεις υλικών γίνονται σε πιο χαµηλές
τιµές (γίνονται εκπτώσεις µέχρι και 30%) λόγω ανταγωνισµού, κυρίως σε περιόδους χαµηλής ζήτησης.

4.2 Λατοµικές Ζώνες και διαδικασία έκδοσης προνοµίου
Με την εφαρµογή του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, καθορίστηκαν 17 λατοµικές ζώνες
παγκύπρια. Αυτές καθορίστηκαν µε βάση τα υφιστάµενα λατοµεία και τα σύνορα τους συµπίπτουν µε τα
σύνορα των προνοµίων των λατοµείων. Ο κύριος λόγος για τον καθορισµό των ζωνών είναι η ρύθµιση
της ανάπτυξης και η προστασία του περιβάλλοντος. Σε αρκετές όµως περιπτώσεις παραχωρούνται
πολεοδοµικές άδειες και προνόµια λατοµείου εκτός των λατοµικών ζωνών.
Οι αιτήσεις για παραχώρηση προνοµίου λατοµείου εξετάζονται από την Υπηρεσία Μεταλλείων και
λαµβάνονται οι απόψεις άλλων αρµόδιων Τµηµάτων. Ακολούθως γίνεται εισήγηση για παραχώρηση
προνοµίου από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, νοουµένου ότι έχει
εξασφαλιστεί και η απαιτούµενη πολεοδοµική άδεια. Η παραχώρηση προνοµίου γίνεται κάτω από
ορισµένους όρους, οι οποίοι ετοιµάστηκαν µε βάση τη σχετική Νοµοθεσία και Κανονισµούς, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνονται η καταβολή ετήσιου ενοικίου και η κατάθεση εγγύησης, η καταβολή 10 σεντ για
κάθε τόνο υλικού που εξορύσσεται, η δενδροφύτευση του χώρου µετά το τέλος των λατοµικών εργασιών
κλπ. (Παράρτηµα 4).

4.3 Πολεοδοµικές 'Αδειες
Από 1.12.90 απαιτείται πολεοδοµική άδεια για τη λειτουργία λατοµείου, εφόσο αυτό θεωρείται "ανάπτυξη"
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου του 1972. Πολεοδοµική Αρχή,
σύµφωνα µε το Νόµο, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος µε την Κ∆Π 357/90Α εκχώρησε τις
εξουσίες του στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, για λατοµεία της τάξης Α που είναι
εκτός λατοµικών ζωνών, και στους Επαρχιακούς Λειτουργούς του Τµήµατος αυτού για όλα τα λατοµεία
της τάξης Β, καθώς και για τα λατοµεία της τάξης Α που είναι εντός λατοµικών ζωνών.
Κατά την εξέταση της αίτησης, το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως ζητά τις απόψεις διαφόρων
Τµηµάτων, όπως της Υπηρεσίας Μεταλλείων, του Τµήµατος Γεωλογικής Επισκοπήσεως, του Τµήµατος
Αναπτύξεως Υδάτων, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Τµήµατος Αρχαιοτήτων κ.ά.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα ιεραρχικής προσφυγής προς το
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Υπουργικό Συµβούλιο για ανατροπή της απόφασης (άρθρο 31) ή προσφυγής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο
(άρθρο 45).
Η πολεοδοµική άδεια είναι προσωρινή και συνήθως εκδίδεται για 2-3 χρόνια και κάτω από ορισµένους
όρους (Παράρτηµα 5). Ο Νόµος (άρθρα 46 και 47) προνοεί την επιβολή πολεοδοµικού ελέγχου, για
διαπίστωση ότι δε διενεργείται οποιαδήποτε ανάπτυξη χωρίς άδεια και ότι τηρούνται οι όροι της άδειας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 20, οι ερευνητικές άδειες δεν εµπίπτουν στον όρο "ανάπτυξη" και γι' αυτό δε
χρειάζεται η έκδοση πολεοδοµικής άδειας για την έκδοση τους. Επίσης αναφέρεται σχετικά ότι ο περί
Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος δεν έχει ισχύ στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων και έτσι ούτε
και σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται πολεοδοµική άδεια για τις λατοµεύσεις.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στη Νοµοθεσία δεν προνοήθηκαν πολεοδοµικές ζώνες για εγκατάσταση
µονάδων παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα οι πλείστες από τις µονάδες αυτές να
λειτουργούν χωρίς πολεοδοµική άδεια.

4.4 Νοµοθεσία, Κανονισµοί, Αποφάσεις Υπουργικού Συµβουλίου
Η εξόρυξη λατοµικών υλικών διέπεται κυρίως από τον περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµο
(Κεφ.270 και Νόµο 5 του 1965), τους περί Μεταλλείων και Λατοµείων Κανονισµούς του 1958 έως 1990
και τους περί Μεταλλείων και Λατοµείων (Οργανισµός Ασφαλείας) Κανονισµούς του 1973. Η εργασία
αυτή διέπεται επίσης από τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο του 1972, τον περί Εργοστασίων
Νόµο του 1964 και, σε µικρότερο βαθµό, από άλλους Νόµους, καθώς και από τις αποφάσεις του
Υπουργικού Συµβουλίου 33.485 (ηµερ.9.5.90), 35.473 (ηµερ.2.5.91) και 40.491 (ηµερ.26.1.94). Οι
κυριότερες πρόνοιες αυτών αναφέρονται στα συνηµµένα Παραρτήµατα 6,7,8.
Ενοίκια, τέλη, µισθώµατα και δικαιώµατα. Στους Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συµβούλιο µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµο, καθορίζονται τα ενοίκια, τέλη,
µισθώµατα και δικαιώµατα. Η τελευταία αναθεώρηση των πιο πάνω δικαιωµάτων έγινε µε την Κ.∆.Π.
188/90, ηµερ.27.7.90, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 9.
Στους Κανονισµούς γίνεται πρόνοια για την καταβολή δικαιωµάτων εξόρυξης, χρησιµοποίησης ή
πώλησης λατοµικών υλικών (10 σεντ/τόννο). Το 75% των δικαιωµάτων αυτών παραχωρείται στις
κοινότητες, που επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τη λειτουργία των λατοµείων, για την εκτέλεση των
δικών τους αναπτυξιακών έργων, ως αποζηµίωση για την οχληρία στην οποία υπόκεινται. Το υπόλοιπο
25% των δικαιωµάτων καταθέτονται στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας, για σκοπούς βελτίωσης ή
επανόρθωσης του περιβάλλοντος από ζηµιές που προκαλούνται σ' αυτό, ως αποτέλεσµα της λειτουργίας
µεταλλείων ή λατοµείων, νοουµένου ότι οι ζηµιές αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο.
Τα δικαιώµατα που εισπράχθηκαν για την εξόρυξη, πώληση ή χρησιµοποίηση υλικών κατά την περίοδο
27.7.90-31.12.94 ανέρχονται σε £3.004.172, ως ακολούθως:
25%

75%

Σύνολο

'Ε τ ο ς

(£)

(£)

(£)

1990

42.258

126.774

169.032

1991

116.610

349.830

466.440

1992

184.187

552.561

736.748

1993

170.454

511.362

681.816

1994

237.534

712.602

950.136

Σύνολο

751.043

2.253.129

3.004.172
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4.5 Πρότυπα και έλεγχος προτύπων
Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για βελτίωση της ποιότητας των υλικών και άσκηση
αποτελεσµατικού ελέγχου, έχουν θεσµοθετηθεί, σύµφωνα µε τον περί Κυπριακών Προτύπων και
Ελέγχου Ποιότητας Νόµο, τα ακόλουθα υποχρεωτικά πρότυπα:
CYS 64/86 - Αδρανή σκυροδέµατος
CYS 14/86 - 'Αµµος δόµησης και επιχρισµάτων
CYS 99/86 - Αδρανή ασφάλτου και θεµελίου
CYS 111/93 - 'Ετοιµο σκυρόδεµα
'Οσο αφορά τα λατοµικά υλικά, ο έλεγχος εξασκείται µε τη λήψη δειγµάτων από λειτουργούς της
Υπηρεσίας Μεταλλείων και του Τµήµατος Γεωλογικής Επισκοπήσεως, οι οποίοι διορίστηκαν από τον
Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
Τα δείγµατα που λαµβάνονται κωδικοποιούνται και αποστέλλονται για έλεγχο στα κυβερνητικά
εργαστήρια (∆ηµοσίων 'Εργων, Τµήµατος Γεωλογικής Επισκοπήσεως και Τµήµατος Αναπτύξεως
Υδάτων).
'Ολα τα εργαστηριακά αποτελέσµατα αποστέλλονται στην Υπηρεσία Μεταλλείων, η οποία προβαίνει σε
καταγγελίες, µε βάση τους περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόµους του 1975 έως
1983, στις περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα κρίνονται εκτός προτύπων.
Τα αποτελέσµατα κοινοποιούνται επίσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Προτύπων, η οποία τα
µελετά στα πλαίσια εξάσκησης του δικού της ελέγχου (παρακολούθηση των λατοµείων και υποβολή
εισήγησης στον αρµόδιο Υπουργό για αναστολή/άρση αναστολής των εργασιών προβληµατικών
µονάδων).
Ο αριθµός των δειγµάτων που λήφθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια και των καταγγελιών που έγιναν,
καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία, φαίνονται στο Παράρτηµα 10. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, κατά τα
τελευταία τέσσερα χρόνια λήφθηκαν, κατά µέσο όρο ετησίως, από όλες τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 580
δείγµατα.

4.6 Περιβάλλον
Η προστασία του περιβάλλοντος επαφίεται βασικά στην υποβολή περιβαλλοντικής γνωµάτευσης στο
στάδιο της µελέτης και έκδοσης της πολεοδοµικής άδειας και στους όρους που επιβάλλονται για την
έκδοση της πολεοδοµικής άδειας και του προνοµίου λατοµείου και στην παρακολούθηση ότι αυτοί
τηρούνται ικανοποιητικά.
Οι όροι αυτοί προνοούν:
- Τη διεξαγωγή πλήρους περιβαλλοντικής µελέτης των επιπτώσεων από τη λειτουργία του λατοµείου και
πλήρους µελέτης επαναφοράς του χώρου.
- Τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη
λειτουργία του λατοµείου στην περιοχή, και
- Τη διαµόρφωση του χώρου του προνοµίου λατοµείου µετά το τέλος των λατοµικών εργασιών και την
επαναφορά του, κατά το δυνατό, στην αρχική φυσική του κατάσταση. Σύµφωνα µε την απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου αρ.33.500, ηµερ.9.5.90, η περιβαλλοντική µελέτη θα πρέπει να υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόµενο σε περίπτωση που εγκριθεί η κατ' αρχή έκδοση του προνοµίου, µέσα σε τρεις
µένες, και, σε περίπτωση που αποφασιστεί η έκδοση του προνοµίου λατοµείου, ο ενδιαφερόµενος να
δεσµεύεται µε τραπεζική εγγύηση για υλοποίηση των µέτρων που προβλέπονται στην περιβαλλοντική
µελέτη.

5 EΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.1 Παραγωγή και διάθεση ακατάλληλων υλικών
Ως κυριότεροι λόγοι της εξόρυξης, διοχέτευσης και χρήσης στον τοµέα κατασκευών ακατάλληλων υλικών
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εντοπίζονται οι ακόλουθοι:
- Η λειτουργία παράνοµων λατοµείων, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανένα ποιοτικό ή άλλο έλεγχο.
Σύµφωνα µε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο Σκυροποιών, η παραγωγή και διάθεση ακατάλληλων υλικών,
πέρα από τα προβλήµατα που προκαλεί στην ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών, αποτελεί σοβαρό
ανασταλτικό παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας των υλικών που παράγονται από τα νόµιµα
λατοµεία, λόγω αθέµιτου ανταγωνισµού.
- Οι χρονοβόρες διαδικασίες για τη δίωξη των παρανοµούντων, καθώς και η επιβολή µη σωφρονιστικών
ποινών.
- Κενά και αδυναµίες στη νοµοθεσία για άµεση αναστολή εργασιών εκεί όπου οι λατόµοι παρανοµούν,
καθώς και αδυναµία επιβολής σοβαρών κυρώσεων.
- Η εκµετάλλευση ακατάλληλων πετρωµάτων χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία µε κατάλληλη διαλογή,
λόγω του σηµαντικού οικονοµικού οφέλους των λατόµων, που είναι συγκριτικά ασήµαντο, σε σχέση µε
την τεράστια ζηµιά που προκαλεί στον τοµέα των κατασκευών και στην οικονοµία, γενικά, η χρήση
ακατάλληλων υλικών, και των αδυναµιών του όλου συστήµατος να σταµατήσει την παραγωγή
ακατάλληλων υλικών.
- Η ανεκτικότητα που επιδεικνύεται από τα διάφορα Κυβερνητικά Τµήµατα στις περιπτώσεις όπου οι
αδειούχοι λατόµοι παράγουν υλικά εκτός προτύπων, λόγω κυρίως των νοµικών και άλλων αδυναµιών
του συστήµατος να ελέγξει και να σταµατήσει τους παράνοµους λατόµους από την παραγωγή λατοµικών
υλικών, τα οποία, ως γνωστό, δεν υπόκεινται σε κανένα ποιοτικό έλεγχο.
- Η διοχέτευση µεγάλου ποσοστού αµµοχαλίκων στην αγορά µέσω των αποθηκών αµµοχαλίκων
(γνωστών ως µαντρών), η λειτουργία των οποίων δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε έλεγχο.
- Η µη εφαρµογή αρκετών αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου, οι οποίες, αν εφαρµόζονταν, θα
απάµβλυναν σηµαντικά το θέµα της παραγωγής και διάθεσης ακατάλληλων υλικών.
- Ο εφησυχασµός και η απάθεια πολλών µηχανικών και καταναλωτών σε θέµατα ποιότητας υλικών.
Περισσότερη ανάλυση για τα πιο πάνω θέµατα αναφέρεται στις αµέσως επόµενες παραγράφους.

5.2 Παράνοµη εξόρυξη/λατόµευση υλικών.
Η υφιστάµενη νοµοθεσία και Κανονισµοί δεν περιέχουν ικανοποιητικές πρόνοιες για τη δίωξη των
παράνοµων λατόµων, ούτε για την άµεση αναστολή των παράνοµων λατοµεύσεων, µε επακόλουθο την
εξακολούθηση τους, σε ευρεία κλίµακα, και τη διοχέτευση στην αγορά υλικών που δεν υπόκεινται σε
κανένα ποιοτικό έλεγχο. Οι παράνοµοι λατόµοι καταγγέλλονται στην Αστυνοµία και προσάγονται στο
δικαστήριο, αλλά τούτο δεν είναι αποτελεσµατικό, καθότι η παραγωγή και διοχέτευση στην αγορά υλικών
συνεχίζεται, η διαδικασία εκδίκασης είναι χρονοβόρα και οι ποινές που επιβάλλονται είναι πολύ χαµηλές,
ενώ το χρηµατικό όφελος από τις παράνοµες λατοµεύσεις είναι τεράστιο, αν και συγκριτικά είναι
ασήµαντο, σε σχέση µε τη ζηµιά που προκαλεί η χρήση ακατάλληλων υλικών. Συναφώς αναφέρεται ότι ο
νόµος προνοεί για φυλάκιση µέχρι ένα έτος ή/και επιβολή προστίµου µέχρι £100 σε όποιο παραβαίνει
οποιαδήποτε πρόνοια του νόµου.
Από στοιχεία της Υπηρεσίας Μεταλλείων φαίνεται ότι κατά την περίοδο 1991-1994 έγιναν συνολικά 77
καταγγελίες για παράνοµη λατόµευση και επιβλήθηκαν ποινές που κυµαίνονταν από £25 µέχρι £100. Ο
χρόνος εκδίκασης των πιο πάνω υποθέσεων διάρκεσε από 6 µήνες µέχρι 2 χρόνια.
Οι παρανοµίες εντοπίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες:
- Εξόρυξη/λατόµευση υλικών χωρίς προνόµιο λατοµείου, κατά παράβαση των άρθρων 4 και 5 του περί
Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµου. Υπολογίζεται ότι η παραγωγή αυτή καλύπτει περίπου το
20%-30% της ολικής παραγωγής αµµοχαλίκων, λαµβάνοντας υπόψη την ολική κατανάλωση, σε σχέση
µε την παραγωγή των νόµιµων λατοµείων. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
υπολογίζει το ποσοστό σε 5%-10%.
Στις περιπτώσεις των παράνοµων λατοµεύσεων δεν µπορούν να εισπραχθούν τα δικαιώµατα, επειδή,
σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία, αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή των δικαιωµάτων για εξόρυξη,
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πώληση ή µεταφορά λατοµικών υλικών (10 σεντ/τόνο) φέρουν οι αδειούχοι λατόµοι. 'Ετσι, στις
περιπτώσεις αυτές, εκτός από το πρόβληµα της παραγωγής λατοµικών υλικών, τα οποία δεν ελέγχονται
ποιοτικά, υπάρχει και σηµαντική απώλεια δηµόσιων εσόδων, επειδή δεν υπάρχει προνόµιο λατοµείου, µε
αποτέλεσµα να µην εισπράττονται τα ανάλογα δικαιώµατα, τέλη, ενοίκια κλπ.
-Εξόρυξη/λατόµευση υλικών χωρίς πολεοδοµική άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 20 του περί
Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου του 1972.
-Εξόρυξη/λατόµευση υλικών µόνο µε ερευνητική άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 16 του περί
Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµου.
-Εξόρυξη/λατόµευση υλικών από αδειούχα λατοµεία που καθίστανται παράνοµα λόγω µη έγκαιρης
έκδοσης/ανανέωσης της πολεοδοµικής άδειας.
∆ιαπιστώθηκε ότι, το 1994, πέρα από το 50% των λατοµείων που λειτουργούσαν δεν είχαν την
απαιτούµενη πολεοδοµική άδεια και δεν είχαν ανανεώσει τα προνόµια τους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι
στις πλείστες αυτές περιπτώσεις η Υπηρεσία Μεταλλείων και το Τµήµα Πολεοδοµίας δεν προβαίνουν σε
καταγγελία για παράνοµη λατόµευση.
Ως αποτέλεσµα όλων των πιο πάνω, παράγονται υλικά που δεν υπόκεινται στον απαιτούµενο έλεγχο,
δεν εισπράττονται όλα τα καθορισµένα τέλη και ενοίκια και, σε ορισµένες περιπτώσεις, γίνονται
εκτεταµένες λατοµεύσεις και πωλούνται υλικά µόνο µε την έκδοση ερευνητικής άδειας. 'Εχοντας υπόψη
ότι η ελεγχόµενη παραγωγή είναι γύρω στο 70% της ολικής παραγωγής και ότι, από την ελεγχόµενη
παραγωγή, ποσοστό γύρω στο 20%-30% δεν πληρεί τα πρότυπα, συµπεραίνεται ότι τουλάχιστο το 50%
της παραγωγής λατοµικών υλικών είναι εκτός προτύπων. Η θέση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος είναι ότι η παραγωγή εκτός προτύπων κυµαίνεται γύρω στο 25%.

5.3 Αποθήκες Εµπορίας Αµµοχαλίκων
'Ενα µεγάλο ποσοστό των παραγόµενων αµµοχαλίκων διοχετεύονται στην αγορά µέσω των αποθηκών
αµµοχαλίκων (γνωστών ως µαντρών) και όχι απευθείας από τα λατοµεία που τα παράγουν. Η
λειτουργία των αποθηκών αυτών δε ρυθµίζεται επαρκώς από την υφιστάµενη νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα
αυτές να αγοράζουν λατοµικά υλικά, τόσο από παράνοµες όσο και από νόµιµες λατοµεύσεις, να τα
αναµιγνύουν και να διοχετεύουν στην αγορά υλικά τα οποία δεν υπόκεινται σε κανένα ποιοτικό έλεγχο. Ο
περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµος δεν περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια, σε σχέση µε την
εµπορία υλικών από τις αποθήκες αυτές, ο αριθµός των οποίων υπολογίζεται σε 100.
Σύµφωνα µε τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο και τη "∆ήλωση Πολιτικής", οι αποθήκες
διαχωρίζονται σε µικρές (µέχρι 200 τ.µ.), για τις οποίες δεν απαιτείται πολεοδοµική άδεια, εκτός αν
προκαλούν οχληρία, και σε µεγάλες (πάνω από 200 τ.µ.), για τις οποίες απαιτείται άδεια. Παρατηρήθηκε
ότι σχεδόν καµιά µεγάλη αποθήκη δεν έχει εξασφαλίσει πολεοδοµική άδεια, χωρίς το Τµήµα Πολεοδοµίας
να λάβει οποιαδήποτε µέτρα εναντίον τους.
Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόµος δεν περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για την
εµπορία υλικών από τις αποθήκες, απαγορεύει όµως την παραγωγή ή πώληση υλικών εκτός προτύπων.
Λόγω των πιο πάνω αδυναµιών, υπάρχουν οι ακόλουθες αντικειµενικές δυσκολίες στην άσκηση ελέγχου
στις αποθήκες αυτές:
-Επειδή οι αποθήκες δεν έχουν πολεοδοµική άδεια και δεν είναι εγγεγραµµένες, είναι σχεδόν αδύνατο να
εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης µιας αποθήκης και να ληφθούν µέτρα εναντίον του για κατοχή/εµπορία
ακατάλληλων υλικών.
-'Εστω και αν αποδειχθεί ότι σε µία αποθήκη υπάρχουν ακατάλληλα υλικά, είναι δύσκολο να καταγγελθεί
βάσει του περί Κυπριακών Προτύπων Νόµου, χωρίς να αποδειχθεί η εµπορία των υλικών.
Για το θέµα αυτό υπάρχει και σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (αρ.40.491, ηµερ.26.1.94),
σύµφωνα µε την οποία, για την ίδρυση και λειτουργία αποθηκών εµπορίας υλικών εκτός των χώρων
παραγωγής, θα πρέπει να εκδίδεται ειδική άδεια από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία όµως δεν έχει εφαρµοστεί.
Το Υπουργείο Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η πιο πάνω απόφαση δεν εφαρµόστηκε, γιατί εκκρεµεί

11

ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα από τις 5.10.94 εισήγηση για τροποποίηση των περί Ελέγχου Ποιότητας
Κανονισµών του 1986, για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της εν λόγω απόφασης.

5.4 Μη εφαρµογή αποφάσεων Υπουργικού Συµβουλίου
Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου 33.485, 35.473 και 40.491, που αφορούν την εφαρµογή
µέτρων για διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος
και την οµαλή λειτουργία των λατοµείων, σε µεγάλο βαθµό παραµένουν ανεφάρµοστες. Κύριοι λόγοι για
τη µη εφαρµογή των αποφάσεων αυτών είναι οι σοβαρές αδυναµίες και ελλείψεις στις διαδικασίες
ελέγχου, αδυναµίες που υπάρχουν στην υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν (η περίπτωση που
ακολουθεί είναι ενδεικτική), καθώς και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ενσωµάτωση των µέτρων
στους σχετικούς όρους του προνοµίου κατά την ανανέωση του.
Λατοµεία φυσικών αµµοχαλίκων στην κοίτη ποταµών. Ενώ σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου 21.114 (ηµερ.26.12.81) απαγορεύεται η εξόρυξη αµµοχαλίκων από την κοίτη των ποταµών
και τερµατίζεται η λειτουργία λατοµείων κατά µήκος των παραλιών, µε νέα απόφαση του το Υπουργικό
Συµβούλιο ενέκρινε στις 26.1.94 τη λειτουργία ενός λατοµείου στην κοίτη ποταµού, µε τη δικαιολογία ότι
στο λατόµο παραχωρήθηκε κυβερνητικό δάνειο.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει την άποψη ότι η νέα απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου για ανανέωση του προνοµίου λατοµείου δεν παραβιάζει την προηγούµενη
απόφαση του, γιατί το λατοµείο δε βρίσκεται σε κοίτη προστατευόµενου ποταµού και το εξορισσόµενο
υλικό προέρχεται από σχηµατισµούς.
Πιο συγκεκριµένα, η µη εφαρµογή τους µπορεί να αποδοθεί στα ακόλουθα:
-Η απαγόρευση στις σκυροθραυστικές µονάδες να αποθηκεύουν και να διαθέτουν υλικά που είναι εκτός
προτύπων (µε εξαίρεση τα υλικά υποθεµελίωσης δρόµων), χωρίς ειδική άδεια, δεν εφαρµόζεται λόγω
έλλειψης στενής παρακολούθησης και ελέγχου, αλλά και ανοχής από τις αρµόδιες Κυβερνητικές
Υπηρεσίες.
-Εκκρεµεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η έγκριση του τροποποιητικού νοµοσχεδίου, που προνοεί για
τον άµεσο τερµατισµό της λειτουργίας παράνοµων µονάδων. Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι το
νοµοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό στις 6.7.95 (Αρ. Αποφ. 42.791) και κατατέθηκε στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για ψήφιση στις 8.8.95.
-Η απόφαση για αύξηση της παραγωγής θραυστού άµµου κυρίως των ζωνών 2 και 3, που είναι
απαραίτητος για την παραγωγή σκυροδέµατος, δεν υλοποιήθηκε πλήρως, λόγω του ύψους της
αναγκαίας επένδυσης και των προβληµάτων που παρουσιάζονται στη διάθεση του, λόγω της
διοχέτευσης στην αγορά φυσικού άµµου από παράνοµες λατοµεύσεις σε πολύ χαµηλότερες τιµές.
-Η διαδικασία έκδοσης ειδικής άδειας αναφορικά µε την ίδρυση και λειτουργία αποθηκών εµπορίας
υλικών δεν εφαρµόζεται ικανοποιητικά, λόγω κενών στη νοµοθεσία.
-Το µέτρο για απαγόρευση στις µονάδες που δεν έχουν σύστηµα αποµάκρυνσης της σκόνης του άµµου
για σκυρόδεµα δεν εφαρµόζεται ικανοποιητικά, γιατί οι αρµόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες δε διαθέτουν το
ανάλογο προσωπικό που να ασκεί αυστηρό και συνεχή έλεγχο.
-Η υποχρέωση των σκυροθραυστικών µονάδων να ασκούν ποιοτικό έλεγχο από µόνες τους, σε δικά τους
ή ιδιωτικά εργαστήρια, δεν εφαρµόζεται ικανοποιητικά, γιατί δεν καθορίστηκε ακόµη από την Τεχνική
Επιτροπή Αµµοχαλίκων ο τρόπος και η συχνότητα των δειγµατοληψιών που πρέπει να γίνονται από τις
σκυροθραυστικές µονάδες.
-Το µέτρο για αγορά υλικών από µέρους των Κυβερνητικών Υπηρεσιών µόνο από αδειούχους λατόµους
δεν τυγχάνει πλήρους εφαρµογής, γιατί δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες.
-Η ενίσχυση και αναβάθµιση των κυβερνητικών εργαστηρίων περιορίστηκε µόνο στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του εργαστηρίου του Τµήµατος ∆ηµοσίων 'Εργων, ενώ για τον εξοπλισµό των
κυβερνητικών εργαστηρίων δεν έγινε, λόγω µη έγκρισης των σχετικών πιστώσεων.
-Εκκρεµεί η αναθεώρηση και εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας και των Κανονισµών, για να καταστεί
δυνατός ο έλεγχος των αποθηκών εµπορίας αµµοχαλίκων.
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- Η ετοιµασία προδιαγραφών για υλικά υποθεµελίωσης εκκρεµεί στην Τεχνική Επιτροπή Προτύπων.
- Η δηµοσίευση των µονάδων των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται ή καταδικάζονται από το
δικαστήριο για παραγωγή και διάθεση ακατάλληλων υλικών δε γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί δεν
κοινοποιούνται όλες οι πιο πάνω αποφάσεις στο Υπουργείο.
- Το µέτρο για υποβολή πλήρων περιβαλλοντικών µελετών, από υφιστάµενα και νέα λατοµεία, για
αξιολόγηση τους από Μόνιµη Τεχνική Επιτροπή, δε συµβάλλει στο βαθµό που θα έπρεπε στην
προστασία του περιβάλλοντος, λόγω κενών στη νοµοθεσία.
- Η ασφαλτόστρωση των δρόµων προσπέλασης προς τα λατοµεία παρουσιάζει προβλήµατα λόγω
αντιδράσεων από µέρους των κοινοτήτων και άλλων οµάδων.
- Η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 21.114 για ακύρωση όλων των προνοµίων λατοµείων, που
βρίσκονται κατά µήκος των παραλιών, δεν εφαρµόζεται στις περιοχές των Αγγλικών Βάσεων. Το
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υποστηρίζει ότι κανένα λατοµείο δε λειτουργεί
σήµερα εντός της παραλιακής ζώνης της ελεύθερης Κύπρου.

5.5 Αδυναµίες στον έλεγχο της ποιότητας των υλικών
Κενά στη διαδικασία ελέγχου ποιότητας υλικών. Γενικά ο έλεγχος που εξασκείται από τα διάφορα
αρµόδια Τµήµατα είναι δειγµατοληπτικός, και γίνεται, κατά το πλείστο, κατά τις εργάσιµες ώρες των
Τµηµάτων, οι οποίες δε συµπίπτουν µε αυτές των σκυροθραυστικών µονάδων. Λαµβάνονται 1-2
δείγµατα το µήνα από κάθε µονάδα, όχι από όλους τους σωρούς, και χωρίς να καταγράφονται οι θέσεις
από τις οποίες γίνονται οι δειγµατοληψίες. Επιπρόσθετα, ο έλεγχος δε διεξάγεται σε όλα τα στάδια, από
την παραγωγή µέχρι την τελική χρήση των υλικών, ενώ ο έλεγχος στις µονάδες παραγωγής έτοιµου
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το Πρότυπο CYS 111/90, είναι πολύ περιορισµένος, σχεδόν ανύπαρκτος.
Συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα στις πιο πάνω µονάδες έγιναν µόνο δύο δειγµατοληψίες σκύρων και άµµου
κατά µονάδα, τα αποτελέσµατα των οποίων δεν αξιολογήθηκαν.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τις πιο πάνω µονάδες δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας και οι
πλείστες δεν έχουν πολεοδοµική άδεια, ενώ ορισµένες δεν µπορούν καν να την εξασφαλίσουν. Επίσης
οι επιπτώσεις για τους λατόµους που παράγουν υλικά εκτός προτύπων είναι, κατά κανόνα, ασήµαντες.
Παραγωγή υλικών εκτός προτύπων. Με βάση τους εργαστηριακούς ελέγχους που διεξήχθηκαν κατά τα
έτη 1993-1994 σε όλες τις µονάδες παραγωγής αµµοχαλίκων, διαπιστώθηκε ότι µεγάλος αριθµός
δειγµάτων ήταν εκτός προτύπων, όπως φαίνεται πιο κάτω:
Αριθµός δειγµάτων
'Ετος

Σύνολο δειγµάτων

εκτός προτύπων

1993

673

221 ή 33%

1994

736

165 ή 22%

Αρκετά δείγµατα, που ήταν εντός προτύπων, ήταν οριακά και, παρόλο που σηµειώθηκε κάποια
βελτίωση, η όλη κατάσταση εξακολουθεί να εµπνέει σοβαρές ανησυχίες. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα
δείγµατα λαµβάνονται από σωρούς, τους οποίους οι λατόµοι θεωρούν ως υλικά εντός προτύπων, και όχι
από οποιοδήποτε σωρό.
Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, λήφθηκαν 47 δείγµατα από 22 µονάδες από κλιµάκιο της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας, από τα οποία τα 18 δείγµατα ήταν εκτός προτύπων, είτε σε µία είτε σε περισσότερες
παραµέτρους (ποσοστό 38%). Τα λεπτοµερή αποτελέσµατα φαίνονται στο Παράρτηµα 11.
Παρά το µεγάλο αριθµό των δειγµάτων που ήταν εκτός προτύπων, το 1993 έγιναν µόνο 16 καταγγελίες
για παραγωγή λατοµικών υλικών εκτός προτύπων και 50 το 1994, από τις οποίες αποσύρθηκαν οι 5,
ύστερα από επανεξέταση.
Σηµειώνεται ότι η τακτική που ακολουθείται από την Υπηρεσία Μεταλλείων είναι να µη γίνεται καταγγελία
όταν η απόκλιση από τις παραµέτρους των προτύπων είναι κάτω του 10%. Για το θέµα αυτό δεν
υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια, βάσει των οποίων να αποφασίζεται πότε πρέπει να γίνεται καταγγελία
για παραγωγή υλικών εκτός προτύπων.
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Μονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος.
Για τη λειτουργία µονάδων παραγωγής έτοιµου
σκυροδέµατος δεν υπάρχουν στη νοµοθεσία καθορισµένα κριτήρια που να διασφαλίζουν την ποιότητα
του παραγόµενου έτοιµου σκυροδέµατος.
Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι, από δειγµατοληψία που έγινε από κλιµάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
από 6 µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος, περιοχής Λευκωσίας, προέκυψε ότι, από τα 12 δείγµατα που
λήφθηκαν, τα 6 (ποσοστό 50%) ήταν εκτός προδιαγραφών σε µία ή δύο παραµέτρους, όπως φαίνεται
στο Παράρτηµα 12. Σηµειώνεται όµως ότι, εκτός από µια περίπτωση, στις βασικές παραµέτρους
(αποσάθρωση, απορροφητικότητα, πλακοειδή και Los Angeles) ήταν εντός προδιαγραφών.
Κατά τα έτη 1994 και 1995 έγιναν 94 και 130 δειγµατοληψίες, ανίστοιχα, από το Τµήµα Γεωλογικής
Επισκοπήσεως. Παρόλο που 50%-60% των δειγµάτων ήταν εκτός προδιαγραφών, εν τούτοις µέχρι
σήµερα δε λήφθηκαν οποιαδήποτε µέτρα εναντίον των ατόµων, λόγω διαφόρων προβληµάτων.
Συναφώς αναφέρεται ότι, από τις 20 σκυροθραυστικές µονάδες, οι 6 έχουν µονάδες παραγωγής έτοιµου
σκυροδέµατος και ορισµένες έχουν ταυτόχρονα και εργοληπτικές εταιρείες κατασκευαστικών έργων.
Υπολογίζεται ότι πέρα από το 75% των λατοµικών υλικών διαθέτονται µέσω των µονάδων παραγωγής
έτοιµου σκυροδέµατος.
∆ιαφορές στα αποτελέσµατα εργαστηριακών ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων
που διεξάγονται από τα κυβερνητικά και ιδιωτικά εργαστήρια σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν
σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους και υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα αποτελέσµατα αµφισβητούνται
από τους σκυροποιούς. 'Οπως αναφέρεται πιο πάνω, από τις 50 καταγγελίες που έγιναν το 1994
εναντίον 15 µονάδων για παραγωγή λατοµικών υλικών εκτός προτύπων, αποσύρθηκαν οι 5, ύστερα από
επανεξέταση των αντιδειγµάτων. Οι περιπτώσεις αυτές, όπως και άλλες περιπτώσεις µεγάλων
διαφορών µεταξύ των αποτελεσµάτων των κυβερνητικών εργαστηρίων, αναφέρονται στο Παράρτηµα
13. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις όπου λαµβάνονται δικαστικά µέτρα, ενώ τα εργαστηριακά
αποτελέσµατα είναι υπό αµφισβήτηση (διαφορά µεταξύ κυβερνητικών και ιδιωτικών εργαστηρίων), δε
γίνεται έλεγχος στο διαιτητικό δείγµα προτού η υπόθεση οδηγηθεί στο δικαστήριο, µε αποτέλεσµα να
σπαταλάται χρόνος. Παρατηρείται επίσης αρκετή καθυστέρηση στη διεξαγωγή των εργαστηριακών
ελέγχων, λόγω φόρτου εργασίας.
Κόστος εργαστηριακού ελέγχου. Το κυβερνητικό κόστος των κυβερνητικών εργαστηρίων, για διενέργεια
των εργαστηριακών ελέγχων των παραµέτρων που περιγράφονται στα Κυπριακά Πρότυπα για
αµµοχάλικα, υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε £100.000 το χρόνο. Επιπρόσθετα, το κόστος αυτό αυξάνεται
σηµαντικά µε τις δαπάνες για διενέργεια δειγµατοληψιών (αποδοχές δειγµατοληπτών, οδοιπορικά, έξοδα
υλικών δειγµατοληψίας και διοικητικά έξοδα), για τις οποίες δεν τηρήθηκαν αναλυτικά στοιχεία. Σε
περίπτωση που τα υλικά είναι εκτός προτύπων και λαµβάνονται δικαστικά µέτρα, το ολικό κόστος
αυξάνεται ανάλογα και υπερβαίνει κατά πολύ τα ποσά των ποινών που επιβάλλονται από το δικαστήριο,
τα οποία συνήθως κυµαίνονται µεταξύ £50 έως £100.
Αδυναµία στον εργαστηριακό έλεγχο υλικών. Τα κυβερνητικά εργαστήρια, σε µεγαλύτερο βαθµό αυτό
του Τµήµατος ∆ηµοσίων 'Εργων, που έχουν την ευθύνη, σύµφωνα µε αποφάσεις του Υπουργικού
Συµβουλίου, να διεξάγουν τον εργαστηριακό έλεγχο της ποιότητας των λατοµικών υλικών, δεν είναι
κατάλληλα εξοπλισµένα και στελεχωµένα.
'Ελεγχος της ποιότητας των υλικών από τους λατόµους. Αρκετές µονάδες προβαίνουν κατά καιρούς σε
δικούς τους εργαστηριακούς ελέγχους, σε δικά τους ή άλλα ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία όµως δεν
έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από αρµόδια Αρχή. Τόσο η συχνότητα όσο και ο τρόπος δειγµατοληψίας
και ελέγχου των υλικών δεν είναι καθορισµένα, σε αντίθεση µε τη σχετική απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου.
Καθυστέρηση στη θέσπιση των ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων των Οικοδοµικών Κανονισµών. Η δειγµατοληψία
υλικών διεξάγεται κυρίως στον τόπο παραγωγής τους, µε µόνη εξαίρεση τον έλεγχο των υλικών µε βάση
το Κυπριακό Πρότυπο CYS111/90, το οποίο αφορά το προπαρασκευασµένο σκυρόδεµα και προνοεί για
λήψη δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο από τις µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος.
Επιπρόσθετα η µη θεσµοθέτηση των ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων των Οικοδοµικών Κανονισµών, οι οποίοι
εκκρεµούν από το 1981, σύµφωνα µε τους οποίους θα αποδίδεται µέρος της ευθύνης για τον έλεγχο της

14

ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται σε ένα έργο στους αρχιτέκτονες, πολιτικούς µηχανικούς,
στον εργολάβο του έργου και στον ιδιοκτήτη, αφήνει ένα σοβαρό κενό στην όλη διαδικασία ελέγχου.

5.6 Αδυναµία στην άσκηση πολεοδοµικού ελέγχου
Η Πολεοδοµική Αρχή δεν εξασκεί τον αναγκαίο πολεοδοµικό έλεγχο, µε τον οποίο θα εντόπιζε
παράνοµες αναπτύξεις σε ακίνητη ιδιοκτησία, όπως η µεταλλευτική και λατοµική ανάπτυξη, και θα
λάµβανε µέτρα επιβολής πολεοδοµικού ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 46 του περί Πολεοδοµίας και
Χωροταξίας Νόµου του 1972.
Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, οι διάφοροι όροι που επιβάλλονται κατά την έκδοση
πολεοδοµικής άδειας για µεταλλευτική ή λατοµική ανάπτυξη, οι οποίοι αποσκοπούν στη σωστή
διεξαγωγή των εργασιών, στην αποφυγή πρόκλησης οχληρίας, στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, στην
επαναφορά της επηρεαζόµενης έκτασης στην αρχική της µορφή, στην εφαρµογή περιβαλλοντικής
µελέτης κλπ, δεν ελέγχονται και δεν παρακολουθούνται, παρά µόνο στο στάδιο υποβολής αίτησης για
ανανέωση της άδειας. Ως αποτέλεσµα της αδυναµίας αυτής, τυχόν προβλήµατα δεν εντοπίζονται
έγκαιρα, καθυστερεί η ανανέωση της άδειας και τα λατοµεία καθίστανται παράνοµα.
Η Πολεοδοµική Αρχή δεν µπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε έλεγχο στις περιοχές των Βάσεων, επειδή ο
περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος δεν έχει ισχύ στις περιοχές αυτές, µε αποτέλεσµα να µην
ετοιµάζονται περιβαλλοντικές µελέτες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία των
λατοµείων στις πιο πάνω περιοχές.
Συναφώς αναφέρεται ότι δόθηκαν επίσης προνόµια σε πολύ κοντινή απόσταση από την παραλία, µε
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος δεν προνοεί για άµεση αναστολή εργασιών στην περίπτωση
που ανάπτυξη πραγµατοποιείται παράνοµα, όπως για παράδειγµα παράνοµες εξορύξεις ή λατοµεύσεις
υλικών. Το Τµήµα αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα στην προκείµενη περίπτωση, γιατί δεν µπορεί να
λάβει άµεσα µέτρα για τερµατισµό της παράνοµης ανάπτυξης, η οποία, πολλές φορές, συνεχίζεται για
µεγάλο χρονικό διάστηµα.

5.7 Αδυναµίες στον έλεγχο των όρων έκδοσης προνοµίων λατοµείων και ερευνητικών
αδειών
'Οροι προνοµίων λατοµείων. Ο έλεγχος των όρων των προνοµίων, για διαπίστωση ότι τηρούνται πιστά
σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ανεπαρκής και δε λαµβάνονται µέτρα στις περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται
οι όροι του προνοµίου.
Αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγµατα:
Παραγωγή υλικών διαφορετικών από αυτά που περιλαµβάνονται στο προνόµιο. Ορισµένα λατοµεία
έχουν εγκαταστήσει σκυροθραυστικές µονάδες, πλυντήρια κλπ και παράγουν αµµοχάλικα, ενώ το
προνόµιο λατοµείου δόθηκε για άλλα υλικά.
Για παράδειγµα, προνόµιο λατοµείου (το οποίο
µεταβιβάστηκε στις 16.11.94 από τον κάτοχο του σε άλλη εταιρεία κατόπι έγκρισης του Υπουργού
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος), ενώ ήταν για εκµετάλλευση πέτρας οικοδοµής, ο νέος
κάτοχος του προνοµίου παράνοµα εγκατέστησε σκυροθραυστική µονάδα και παράγει αµµοχάλικα, τα
οποία και διαθέτει στην αγορά χωρίς το σχετικό έλεγχο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η Υπηρεσία
Μεταλλείων προέβηκε σε καταγγελία για παράνοµη λατόµευση, αλλά η εταιρεία συνεχίζει να παρανοµεί.
Επίσης, σε µερικές περιπτώσεις προνοµίων για αµµόχωµα που προοριζόταν για επίχωση σωλήνων,
καλωδίων κλπ, το υλικό χρησιµοποιήθηκε στις κατασκευές. Κατόπι τούτου, το Υπουργικό Συµβούλιο, µε
την απόφαση του αρ.40.491 ηµερ.26.1.94, απαγόρευσε την παραχώρηση προνοµίων για αµµόχωµα σε
ιδιώτες.
Ανεπαρκής οροθέτηση και επεµβάσεις εκτός ορίων. Σε αρκετές περιπτώσεις ο χώρος των λατοµείων δεν
είναι κατάλληλα οροθετηµένος ή τα οροθετηµένα σηµεία δε διατηρούνται σταθερά και εύκολα ορατά.
Επιπρόσθετα, γίνονται επεµβάσεις εκτός των ορίων του προνοµίου, µε επέκταση των λατοµεύσεων,
απόρριψη µπαζών ή ανέγερση εγκαταστάσεων.
∆ηµιουργία ακατάλληλων µετώπων. Σε µερικές περιπτώσεις τα µέτωπα δεν είναι κατάλληλα και δεν
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εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας τους (π.χ. είναι κατακόρυφα µε
ύψος µεγαλύτερο από το επιτρεπτό ύψος των 4 µέτρων).
Προβλήµατα καταστολής της σκόνης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους αδειούχους λατόµους είναι,
σε µερικές περιπτώσεις, αναποτελεσµατικά για την καταστολή της σκόνης, τόσο κατά τη διεξαγωγή των
λατοµικών εργασιών, όσο και κατά τη µεταφορά των υλικών.
Μηνιαίες καταστάσεις για τις εργασίες του λατοµείου. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποστέλλονται
οι µηνιαίες καταστάσεις από τους αδειούχους λατόµους αναφορικά µε τις εργασίες του προηγούµενου
µήνα (παραγωγή, πωλήσεις, αποθέµατα υλικών κλπ), ενώ αυτές που στέλλονται δεν αξιοποιούνται
κατάλληλα.
Καθυστέρηση στη διαµόρφωση του χώρου λατοµείου. Κατά τη διάρκεια ισχύος του προνοµίου, σε
αρκετές περιπτώσεις η διαµόρφωση του χώρου του λατοµείου δε γίνεται σταδιακά. Παρατηρείται επίσης
καθυστέρηση στην τελική διαµόρφωση των χώρων µετά τη λήξη του προνοµίου, µε αποτέλεσµα αρκετοί
χώροι να µην έχουν επαναφερθεί στην αρχική τους κατάσταση.
'Οροι ερευνητικών αδειών. Η Υπηρεσία Μεταλλείων δεν εξασκεί ικανοποιητικό έλεγχο για διαπίστωση ότι
τηρούνται πιστά οι όροι έκδοσης των ερευνητικών αδειών, καθώς και οι σχετικοί Νόµοι και Κανονισµοί
που αφορούν τις άδειες αυτές.

5.8 Μη ύπαρξη σαφών κριτηρίων λειτουργίας λατοµείων
'Εκδοση προνοµίου λατοµείου. Για την έκδοση προνοµίου λατοµείου δεν απαιτείται να πληρούνται
συγκεκριµένα κριτήρια ως προς την αναγκαία επάνδρωση του λατοµείου, την κατάρτιση του αιτητή, την
πείρα του στη λατοµική βιοµηχανία, τον εξοπλισµό και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις
για παροχή ικανοποιητικών ποσοτήτων νερού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόµενων
υλικών.
Αναστολή λατοµικών εργασιών. ∆εν έχουν καθοριστεί από την αρµόδια επιτροπή, η οποία συστάθηκε
για να συµβουλεύει τον Υπουργό σχετικά µε την αναστολή των εργασιών των λατοµείων, σαφή κριτήρια
µε βάση τα οποία να παίρνονται αποφάσεις για επιβολή κυρώσεων, για αναστολή ή άρση της αναστολής
των εργασιών ενός λατοµείου, όταν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων είναι εκτός
προτύπων.
Μεταξύ άλλων δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσο στις εισηγήσεις της επιτροπής για αναστολή λατοµικών
εργασιών θα λαµβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:
-Τα αποτελέσµατα που υπάρχουν την ηµέρα της συνεδρίας της επιτροπής ή και άλλα που είναι υπό
ετοιµασία.
-Το είδος της απόκλισης από τα πρότυπα (σηµαντικότητα παραµέτρων κλπ).
-Η προϊστορία του λατοµείου.
-Το ενδεχόµενο δηµιουργίας τοπικών µονοπωλίων από το κλείσιµο ενός λατοµείου και η δυνατότητα
κάλυψης των αναγκών της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το λατοµείο.
Σχετικά µε τα πιο πάνω υπάρχουν διιστάµενες απόψεις στην επιτροπή, ενώ υπάρχει γενικά η τάση, όταν
παρουσιάζονται προβληµατικές περιπτώσεις, αυτές να αντιµετωπίζονται µε επιείκεια. Επιπρόσθετα, από
ό,τι διαφάνηκε, σε διάφορες περιπτώσεις η επιτροπή παίρνει αποφάσεις καθ' υπέρβαση των εξουσιών
της, αντί οι αποφάσεις αυτές να λαµβάνονται από τον αρµόδιο Υπουργό, οι οποίες όµως δεν
εφαρµόζονται πλήρως, µε αποτέλεσµα λατοµεία να συνεχίζουν να παράγουν και πωλούν υλικά, παρά
την απαγόρευση που επιβάλλει η επιτροπή, ή η απόφαση της επιτροπής να ανατρέπεται από
διαφορετική απόφαση του Προϊστάµενου του Τµήµατος Μεταλλείων.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει την άποψη ότι οι αδυναµίες που
παρουσιάζονται στην έκδοση προνοµίων λατοµείου και ερευνητικών αδειών, καθώς και στην ύπαρξη
σαφών κριτηρίων λειτουργίας των λατοµείων, θα εξαλειφθούν µε την προωθούµενη ριζική τροποποίηση
του περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµου και Κανονισµών. Υπολογίζεται ότι µέσα στο 1996
θα είναι έτοιµη η νέα νοµοθεσία, για να υποβληθεί προς έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο και
ψήφιση από τη Βουλή.
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5.9 Καθυστέρηση στην ανανέωση πολεοδοµικής άδειας και προνοµίων λατοµείου
Η ανανέωση της πολεοδοµικής άδειας, για τους λόγους που ακολουθούν, δε γίνεται έγκαιρα, µε
αποτέλεσµα τα περισσότερα λατοµεία να καθίστανται παράνοµα.
-Καθυστερεί από την Πολεοδοµική Αρχή η ανανέωση της πολεοδοµικής άδειας, κυρίως στις περιπτώσεις
όπου ζητείται επέκταση της περιοχής προνοµίου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση
προνοµίου, το οποίο έληγε την 1.1.94 και ο κάτοχος του υπέβαλε αίτηση στην Πολεοδοµική Αρχή για
ανανέωση της άδειας του στις 15.10.93. Τελικά η έγκριση δόθηκε στις 12.10.94, µε αποτέλεσµα οι
λατοµικές εργασίες από 1.1.94 µέχρι 11.10.94 να διεξάγονται παράνοµα.
-Η διαδικασία εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής που γίνεται στις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης
από την Πολεοδοµική Αρχή είναι χρονοβόρα, µε αποτέλεσµα οι λατόµοι να συνεχίζουν για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα τις εργασίες τους χωρίς ανανέωση του προνοµίου τους. Για παράδειγµα, ο κάτοχος
προνοµίου που έληξε στις 30.4.93 υπέβαλε ιεραρχική προσφυγή στις 27.9.93, η οποία ακόµη εκκρεµεί,
ενώ συνεχίζονται οι λατοµεύσεις και µάλιστα εκτός των ορίων του προνοµίου που κατείχε.
-Μη έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων για ανανέωση της πολεοδοµικής άδειας και του προνοµίου από
τους ενδιαφεροµένους.
-Μερική καθυστέρηση στην εξέταση των περιβαλλοντικών µελετών, η οποία απαιτείται για ανανέωση του
προνοµίου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέρα από το 50% των λατοµείων λειτουργούσαν το 1994 χωρίς πολεοδοµική
άδεια και χωρίς ανανέωση του προνοµίου λατοµείου. 'Οσο αφορά τις σκυροθραυστικές µονάδες και
πλυντήρια αµµοχαλίκων που λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια του 1994, από τις 26 οι 12 µονάδες
λειτουργούσαν "παράνοµα", χωρίς ανανέωση των σχετικών αδειών.
Επιπτώσεις στη λατοµική βιοµηχανία λόγω έλλειψης κρατικού µακροχρόνιου προγραµµατισµού. Γενικά
διαπιστώθηκε ότι από πλευράς του Κράτους υπάρχει έλλειψη µακροχρόνιου προγραµµατισµού σε σχέση
µε τη βιοµηχανία παραγωγής αδρανών υλικών. Αυτό δηµιουργεί, ως ένα βαθµό, αβεβαιότητα στους
λατόµους, µε αποτέλεσµα ο τρόπος λειτουργίας τους, και ειδικά οι επενδύσεις σε σύγχρονες
εγκαταστάσεις, να µη γίνονται πάνω σε µακροχρόνια βάση. 'Ενας σηµαντικός αρνητικός παράγοντας
είναι η έκδοση προνοµίου και πολεοδοµικής άδειας για δύο χρόνια µόνο, παρόλο που η πιθανότητα να
µην ανανεωθούν στο τέλος των δύο χρόνων είναι περιορισµένη. ∆ε γίνονται επίσης οι απαιτούµενες
απαλλοτριώσεις για καθορισµό των λατοµικών ζωνών, µε αποτέλεσµα εκτάσεις γης που βρίσκονται σε
λατοµική ζώνη να ανήκουν σε ιδιώτες και να εµποδίζεται έτσι η οµαλή λειτουργία ορισµένων µονάδων.

5.10 Κενά και αδυναµίες στα πρότυπα για αµµοχάλικα
Τα διάφορα πρότυπα που σχετίζονται µεταξύ τους δεν µπορούν, λόγω πρακτικών δυσκολιών, να
ετοιµάζονται ταυτόχρονα, µε επακόλουθο την έλλειψη βασικών προτύπων, όπως για παράδειγµα το
πρότυπο για ασφαλτικά µίγµατα και το πρότυπο για υλικά υποθεµελίωσης, το οποίο δεν έχει ακόµη
ετοιµαστεί. Επίσης για τους ίδιους λόγους δε γίνεται συνεχής αναθεώρηση των προτύπων. Τα
παραδείγµατα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά:
CYS 64-Αδρανή για σκυροδέµατα. Το πρότυπο αυτό ετοιµάστηκε το 1978 και δηµοσιεύτηκε στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µετά από τέσσερα χρόνια, το 1982. 'Ενα χρόνο µετά τη
δηµοσίευση, αναθεωρήθηκε και αποφασίστηκε η "υποχρεωτική" εφαρµογή του. Το 1986 αναθεωρήθηκε
για δεύτερη φορά. Από το 1992 εκκρεµεί η αναθεώρηση του στην Τεχνική Επιτροπή Προτύπων.
CYS 16 για τσιµέντο. Το πρότυπο για το τσιµέντο (CYS 16), το οποίο χρησιµοποιείται µαζί µε τα αδρανή
υλικά για την παραγωγή σκυροδέµατος, ετοιµάστηκε το 1980. Στο πρότυπο αυτό υπάρχουν παράµετροι,
όπως οι θειικές και θειούχες, εκφρασµένες σε SO3, ενώσεις, που έχουν άµεση σχέση µε τις παραµέτρους
που καθορίστηκαν στα αδρανή υλικά. Λόγω του ότι το πρότυπο για το τσιµέντο δεν έγινε υποχρεωτικό,
οι πιο πάνω παράµετροι δεν ελέγχονται για το σκυρόδεµα (CYS111) και θα πρέπει να καθοριστούν στο
CΥS 13 που αφορά την τεχνολογία σκυροδέµατος. Για το 1994 έγιναν µόνο δύο εργαστηριακοί έλεγχοι
του τσιµέντου (CYS16).
∆ιαπιστώνονται επίσης ελλείψεις στη διεξαγωγή των δοκιµών για έλεγχο των διαφόρων παραµέτρων
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των προτύπων, όπως για παράδειγµα τις παραµέτρους για αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις (κυρίως όσο
αφορά τους φυσικούς άµµους) που καθορίζονται στο πρότυπο CYS64 - Αδρανή για Σκυροδέµατα.
Για την ετοιµασία/αναθεώρηση των παραµέτρων λαµβάνονται υπόψη ξένα πρότυπα (αγγλικά και
αµερικανικά) και τα κυπριακά δεδοµένα. Στις περιπτώσεις όµως που λαµβάνονται υπόψη µόνο ξένα
πρότυπα, δεν υιοθετείται το ξένο πρότυπο στο σύνολο του, αλλά δηµιουργείται κυπριακό πρότυπο µε
πρόνοιες από διαφορετικά ξένα πρότυπα. Οι αρνητικές επιπτώσεις του γεγονότος αυτού είναι
περισσότερο εµφανείς σε περιπτώσεις υλικών όπου οι ιδιότητες τους, που προδιαγράφονται στο
πρότυπο, αλληλοεπηρεάζονται, µε αποτέλεσµα σε ορισµένες παραµέτρους να είναι πιο αυστηρά από τα
ξένα πρότυπα (παιπάλη), ενώ σε άλλες είναι πιο χαλαρά (θειικές και θειούχες ενώσεις εκφρασµένες σε
SO3). Συγκεκριµένα, ενώ σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές το πρότυπο για τον πυρίτη (S03) είναι
0,5%, το Κυπριακό Πρότυπο είναι 1,5%, που είναι κατά πολύ πέρα από τις διεθνείς προδιαγραφές, ενώ
στην περίπτωση της παιπάλης το διεθνές πρότυπο είναι 16%, σε συνδυασµό µε 70% ισοδύναµο άµµου,
ενώ το Κυπριακό Πρότυπο είναι πολύ πιο αυστηρό (7%).
'Οσο αφορά τη δειγµατοληψία και τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών, τα σχετικά Κυπριακά Πρότυπα
για αµµοχάλικα αναφέρονται, σε πολλές περιπτώσεις, σε ξένα πρότυπα και αυτό δηµιουργεί
επιπρόσθετα προβλήµατα, όπως για παράδειγµα ασάφεια ως προς την ισχύ των ξένων προτύπων,
διατύπωση τους κλπ. Υπήρξε περίπτωση όπου το δικαστήριο απάλλαξε εταιρεία, επειδή τα πρότυπα
αναφοράς ήταν στην αγγλική και ουδέποτε δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

5.11 Μη τήρηση επαρκών στοιχείων από την Υπηρεσία Μεταλλείων
Τα στοιχεία που τηρούνται σχετικά µε τα λατοµεία παρουσιάζουν αρκετές αδυναµίες και ελλείψεις, µε
αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος. Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά:
Επιθεωρήσεις λατοµείων. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για τις επιθεωρήσεις κάθε λατοµείου και τις
παρατηρήσεις/εισηγήσεις που έγιναν στην κάθε περίπτωση. Πληροφοριακά αναφέρουµε ότι ειδικό
έντυπο για επιθεώρηση λατοµείων που συµπληρωνόταν παλαιότερα έχει τώρα καταργηθεί.
Παράνοµες λατοµεύσεις. ∆εν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για όλες τις καταγγελίες που γίνονται από την
Υπηρεσία Μεταλλείων σχετικά µε παράνοµες λατοµεύσεις. 'Ετσι δεν παρακολουθείται η εξέλιξη των
καταγγελιών και η εκδίκαση των διαφόρων υποθέσεων.
Λόγω της µη τήρησης επίσηµων στοιχείων από την Υπηρεσία Μεταλλείων, όσο αφορά τις καταγγελίες
που γίνονται στην Αστυνοµία, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο σε κάποιο στάδιο οι καταγγελίες
να αποσύρονται από τον καταγγέλλοντα υπάλληλο, χωρίς τούτο να φαίνεται πουθενά, ή ακόµη να µη
φαίνεται καν το γεγονός ότι έγινε καταγγελία.
Καταγγελίες για παραγωγή και πώληση υλικών εκτός προτύπων. ∆εν υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία
σχετικά µε τις καταγγελίες που έγιναν για παραγωγή και πώληση υλικών εκτός προτύπων.
Μητρώα προνοµίων λατοµείων. Τα µητρώα δεν είναι πάντοτε κατάλληλα ενηµερωµένα µε όλες τις
ιεραρχικές προσφυγές που γίνονται για εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας, επειδή το Τµήµα Πολεοδοµίας
και Οικήσεως δεν κοινοποιεί στην Υπηρεσία Μεταλλείων τα αποτελέσµατα των προσφυγών αυτών.
Πολλές προσφυγές που έχουν εξεταστεί φαίνονται στα µητρώα ότι εκκρεµούν.
Στοιχεία σχετικά µε τις εργασίες των λατοµείων. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν πλήρη
στοιχεία στην Υπηρεσία Μεταλλείων, σχετικά µε τις εργασίες που διεξάγει κάθε λατοµείο.
Μηχανογράφηση. Η µηχανογράφηση των στοιχείων για τα προνόµια λατοµείου και την είσπραξη των
δικαιωµάτων για λατοµικά υλικά παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση. Ενώ οι ενέργειες για τη
µηχανογράφηση άρχισαν το Σεπτέµβριο του 1990, το σχετικό πρόγραµµα που ετοιµάστηκε από το
Τµήµα Μηχανογραφικών Υπηρεσιών στις αρχές του 1993 δεν έχει ακόµα λειτουργήσει, επειδή
καθυστερεί η παράδοση ορισµένου εξοπλισµού.
Καθυστέρηση παρουσιάζει επίσης και η µηχανογράφηση των δειγµατοληψιών και των εργαστηριακών
αποτελεσµάτων των λατοµικών υλικών.
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5.12 Ασφάλεια
Εφαρµογή της Νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων στα λατοµεία. Η επιθεώρηση
των λατοµείων και σκυροθραυστικών µονάδων για θέµατα ασφάλειας γίνεται, µε βάση τις πρόνοιες του
περί Εργοστασίων Νόµου, του περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµου, του περί Εκρηκτικών
Υλών Νόµου και των σχετικών Κανονισµών, από τον Κλάδο Επιθεώρησης Εργοστασίων και από την
Υπηρεσία Μεταλλείων.
Η διεξαγωγή επιθεωρήσεων των µονάδων αυτών από δύο διαφορετικές Υπηρεσίες δηµιουργεί
προβλήµατα συντονισµού και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού και µειώνει την
αποτελεσµατικότητα των επιθεωρήσεων.
∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι δεν υπάρχει σήµερα νοµοθεσία που να καλύπτει τα θέµατα ασφάλειας και
υγείας τρίτων προσώπων που επηρεάζονται από λατοµικές εργασίες. Το θέµα αυτό αναµένεται να
διευθετηθεί µε την ψήφιση του νέου Νόµου περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ο οποίος εκκρεµεί
για αρκετό καιρό.
Επιτροπές ασφάλειας και προβλήµατα ασφάλειας και υγείας στους χώρους των λατοµείων. Στα λατοµεία
και στις σκυροθραυστικές εγκαταστάσεις παρουσιάζονται σοβαρές αδυναµίες σε θέµατα ασφάλειας.
Μεταξύ άλλων, σχεδόν σε όλα τα λατοµεία δεν υπάρχουν εκλεγµένες επιτροπές ασφάλειας, που
προβλέπονται από τους υφιστάµενους Κανονισµούς ή, εκεί που υπάρχουν, δε λειτουργούν κανονικά.
Νοµοθεσία για εκρηκτικές ύλες. Στον περί Εκρηκτικών Υλών Νόµο (Κεφ.54 και Νόµος 21 του 1970) δεν
υπάρχει απαγορευτική πρόνοια για έκδοση και χρήση εκρηκτικών υλών από τα λατοµεία, των οποίων η
λειτουργία καθίσταται παράνοµη.

5.13 ∆ικαιώµατα 10 σεντ/τόνο υλικού
Συµπλήρωση εντύπου ΥΜ35. Στο έντυπο ΥΜ35, που χρησιµοποιείται για την είσπραξη του τέλους των
10 σεντ για κάθε τόνο λατοµικού υλικού, δεν αναγράφεται σε όλες τις περιπτώσεις το είδος του υλικού και
ο αγοραστής. Από µια γενική εξέταση των εντύπων που εκδόθηκαν, και από τις επί τόπου επισκέψεις
στα λατοµεία, διαφάνηκε ότι πωλούνται ακατάλληλα υλικά σε µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος (άµµος
CYS14 αντί CYS64). ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου πωλούνται υλικά από τα λατοµεία, χωρίς καν να
συµπληρώνεται το έντυπο ΥΜ35, ειδικά κατά τις ώρες που δεν εργάζονται τα γραφεία στα λατοµεία
(νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευµα), καθώς επίσης και στις περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι λατόµοι
χρησιµοποιούν τα υλικά για παρασκευή σκυροδέµατος ή ασφάλτου σε δικές τους εγκαταστάσεις.
Kαθυστέρηση στην καταβολή των δικαιωµάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι λατόµοι δεν καταβάλλουν τα
σχετικά δικαιώµατα ή καθυστερούν να το πράξουν, µε αποτέλεσµα η Υπηρεσία Μεταλλείων να
καταφεύγει σε νοµικά µέτρα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα έτη 1991-1994 έγιναν 175 ποινικές διώξεις για άρνηση ή καθυστέρηση
στην καταβολή δικαιωµάτων συνολικού ύψους £152.387. Σχετικά µε τις περιπτώσεις αυτές κινήθηκαν 26
πολιτικές αγωγές µέσω της Νοµικής Υπηρεσίας, ενώ στο παρόν στάδιο εκκρεµούν 23 ποινικές διώξεις
και 12 πολιτικές αγωγές. Το ποσό που εισπράχθηκε ανέρχεται σε £115.385. Κατά την ίδια περίοδο
έγιναν 85 εξώδικες καταγγελίες, σχετικά µε περιπτώσεις όπου δεν εκδόθηκαν τα σχετικά δελτία, και
εισπράχθηκαν £1.700 ως πρόστιµο, επιπρόσθετα από τα σχετικά δικαιώµατα.
Γενικά, ο έλεγχος των πιο πάνω δελτίων, που διεξάγεται από την Υπηρεσία Μεταλλείων, την Αστυνοµία
και τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα (µέλη Χωριτικών Αρχών, Συµβουλίων Βελτιώσεως, Κυβερνητικών
Τµηµάτων κλπ), είναι ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα να µην εκδίδονται τα σχετικά δελτία σε όλες τις
περιπτώσεις και την απώλεια σηµαντικών δηµόσιων εσόδων.
Επιπρόσθετα, λόγω του ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν αποστέλλονται στην Υπηρεσία Μεταλλείων
µηνιαία στοιχεία σχετικά µε τις εργασίες των λατοµείων (έντυπο Μ26/Α), ακόµα και στις περιπτώσεις
όπου καταβάλλονται τα σχετικά δικαιώµατα είναι αδύνατο να ελεγχθεί η ορθότητα τους. Σηµειώνεται
ενδεικτικά µια περίπτωση όπου, από την ανασκόπηση των µηνιαίων καταστάσεων ενός λατοµείου,
προέκυψε ότι αυτό παρέλειψε να πληρώσει δικαιώµατα ύψους £16.005, που αφορούσαν την περίοδο
Αυγούστου 1990 - ΜαΌου 1991.
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Παραχώρηση δικαιωµάτων στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Με απόφαση Υπουργικής Επιτροπής
παραχωρείται, κάθε χρόνο, στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου ποσό ίσο προς το 75% του περιβαλλοντικού
τέλους που πληρώνουν τα δύο λατοµεία της περιοχής, ως αποζηµίωση για την οχληρία στην οποία
υπόκειται. Αυτό είναι αντίθετο προς το Νόµο, εφόσο το ποσό αυτό δε χρησιµοποιείται για αποκατάσταση
του φυσικού περιβάλλοντος. Η συνεισφορά θα έπρεπε να καλύπτεται από το µέρος των δικαιωµάτων
που παραχωρούνται στις κοινότητες της περιοχής για οχληρία.
Προµήθεια λατοµικών υλικών σε κυβερνητικά έργα. Η προµήθεια υλικών στα διάφορα έργα γίνεται σε
κυβικά µέτρα, ενώ τα δελτία εξόρυξης, πώλησης και µεταφοράς των υλικών είναι σε τόνους, µε
αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος της ποσότητας των υλικών που παραλαµβάνονται στα διάφορα
κυβερνητικά έργα.
Επίσης αρκετοί προµηθευτές παραδίνουν υλικά, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τα σχετικά δελτία
µεταφοράς. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη διοχέτευση υλικών από παράνοµες λατοµεύσεις ή από
αδειούχα λατοµεία, τα οποία δεν έχουν ανανεώσει την πολεοδοµική άδεια ή το προνόµιο λατοµείου τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η προµήθεια χαβαροχάλικου για κατασκευή δρόµου, κοντά στο πάρκο
Αθαλάσσας, από παράνοµη λατόµευση.

5.14 Αδυναµίες στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις λατοµεύσεις δεν επιτυγχάνεται στον επιθυµητό βαθµό,
για τους ακόλουθους λόγους:
Ανεπαρκής νοµοθεσία. Υπάρχουν κενά στη νοµοθεσία που δεν επιτρέπουν την άµεση επέµβαση για
τερµατισµό των παραβάσεων και παρανοµιών. Πιο συγκεκριµένα παρατηρείται:
-Απουσία απαγορευτικών προνοιών για διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών σε περιοχές φυσικής
καλλονής, εθνικά πάρκα κλπ.
-Απουσία προνοιών για υποχρέωση του κατόχου ερευνητικής άδειας να αποκαταστήσει τον
επηρεαζόµενο χώρο.
Σε µερικές περιπτώσεις γίνονται σοβαρές επεµβάσεις στο περιβάλλον κατά τη διεξαγωγή ερευνών, ενώ ο
Νόµος επιτρέπει µόνο την ανόρυξη διατρήσεων και φρεάτων, τα οποία πρέπει να επαναγεµίζονται µετά
το πέρας των ερευνών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου σκυροθραυστική µονάδα, κατέχοντας
µόνο ερευνητική άδεια, προχωρεί σε κανονική λατόµευση.
-Απουσία προνοιών για πλήρη έλεγχο των εργασιών έρευνας και εµπλοκή των αρµόδιων Υπηρεσιών στα
διάφορα θέµατα (Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, Υγειονοµικές Υπηρεσίες κλπ).
-Απουσία προνοιών για υποβολή γεωλογικής και περιβαλλοντικής µελέτης.
-Απουσία προνοιών που να καθορίζουν τις απαιτήσεις για διεξαγωγή ερευνών µε κατάλληλα
µηχανήµατα και προσωπικό.
Επιπρόσθετα, εκεί όπου υπάρχουν κάποιες πρόνοιες για προστασία του περιβάλλοντος, οι ποινές δεν
είναι αυστηρές ώστε να αποτρέπονται παραβάσεις και παρανοµίες, όπως για παράδειγµα στην
περίπτωση της µη συµµόρφωσης προς τους όρους της πολεοδοµικής άδειας και του προνοµίου
λατοµείου. Επίσης οι αδυναµίες των αρµόδιων Υπηρεσιών, για τακτική παρακολούθηση των όρων της
άδειας και του προνοµίου, επιδεινώνουν ακόµα πιο πολύ την όλη κατάσταση.
Οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου για υιοθέτηση µέτρων για προστασία του
περιβάλλοντος λήφθηκαν καθυστερηµένα και δε συνέβαλαν, στο βαθµό που θα έπρεπε, στην επίτευξη
του πιο πάνω στόχου, για τους λόγους που αναφέρω στην παράγραφο 5.4 της έκθεσης.
Περιβαλλοντικές µελέτες. Οι περιβαλλοντικές µελέτες υποβάλλονται και αξιολογούνται από τη Μόνιµη
Τεχνική Επιτροπή που συστάθηκε σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµερ.9.5.90,
πριν από την έκδοση προνοµίου. Σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή εγκρίνει τις µελέτες µε ορισµένους
όρους, αλλά οι όροι αυτοί, όπως και οι µελέτες, δεν παρακολουθούνται πάνω σε συστηµατική βάση,
παρά µόνο κατά τη λήξη του προνοµίου και την υποβολή αίτησης για ανανέωση ή για επέκταση του
προνοµίου.
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Καθυστέρηση στην επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος. Από το 1990, όταν εισήχθηκε ο θεσµός του
περιβαλλοντικού τέλους, µέχρι το 1994, ενώ εισπράχθηκαν γύρω στις £751.000, ξοδεύτηκαν µόνο
£107.000 για επαναφορά του περιβάλλοντος στην αρχική του µορφή.
Στις περιπτώσεις όπου οι λατόµοι έχουν καταθέσει εγγύηση για την επαναφορά του περιβάλλοντος, δε
γίνεται έγκαιρα χρήση της εγγύησης για το σκοπό αυτό, ενώ, σύµφωνα µε το σχετικό όρο του προνοµίου,
η επαναφορά του χώρου θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από τη λήξη του
προνοµίου. 'Ετσι, παρουσιάζεται το φαινόµενο να βρίσκεται σε εκκρεµότητα η επαναφορά του χώρου
στην αρχική του µορφή, παρόλο που αριθµός προνοµίων έχουν λήξει στις 31.12.92.
Επίσης σε ορισµένες περιπτώσεις η Υπηρεσία Μεταλλείων αντιµετωπίζει προβλήµατα στην προσπάθεια
να χρησιµοποιήσει το ποσό της εγγύησης, όπως π.χ. το προνόµιο λατοµείου το οποίο έληξε στις 3.11.89
και έκτοτε εκκρεµεί η διαµόρφωση του χώρου, επειδή ο ιδιοκτήτης της γης φέρει ένσταση σε
οποιαδήποτε επέµβαση στο κτήµα του.
Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως σε παλιά ή παράνοµα λατοµεία, δεν έχει γίνει επαναφορά του φυσικού
περιβάλλοντος, όπως είναι οι χώροι στις περιοχές Ανθούπολης-Κ.∆ευτεράς, στα Κελιά, Τρούλλους,
Λυθροδόντα, ∆άλι, Τσέρι, Παλιοµέτοχο κλπ.
'Οπως µε πληροφορεί το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η επαναφορά των
πιο πάνω χώρων γίνεται σταδιακά, µε έγκριση στους προϋπολογισµούς πιστώσεων της τάξης των
£100.000 - £150.000. Προσπάθεια για αύξηση του ποσού δεν καρποφόρησε.
Μη χρήση "περιβαλλοντικού τέλους" για επαναφορά του περιβάλλοντος. Το "περιβαλλοντικό τέλος", το
οποίο καταβάλλεται από τους λατόµους, καθορίστηκε στις 27.7.90 σε 10 σεντ ανά τόνο υλικού,
ανεξάρτητα από την περιοχή όπου εξορύσσεται το υλικό και το πιθανό κόστος αποκατάστασης του
περιβάλλοντος. Το 75% των εισπράξεων που καταβάλλονται στις κοινότητες που επηρεάζονται, ως
αποζηµίωση για την οχληρία που προκαλείται από τη λειτουργία λατοµείου, δε χρησιµοποιούνται πάντοτε
για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Σηµειώνεται ότι µέχρι το τέλος του 1994
εισπράχθηκε το ποσό των £3.004.172, από το οποίο £2.253.129 καταβλήθηκαν στις κοινότητες.

6

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

6.1

Παραγωγή και διάθεση ακατάλληλων υλικών

Για να σταµατήσει η παραγωγή και διάθεση ακατάλληλων υλικών, επιβάλλεται όπως οι προβλεπόµενες
ποινές, στις περιπτώσεις που τα υλικά είναι από παράνοµες λατοµεύσεις ή εκτός προτύπων, είναι
ανάλογες µε τη ζηµιά που προκαλείται από τη χρήση τέτοιων υλικών στην εθνική οικονοµία, τόσο στην
οδοποιία, όσο και στην οικοδοµική βιοµηχανία. Η ευθύνη για τη χρήση ακατάλληλων υλικών να βαρύνει
όχι µόνο τους παραγωγούς, αλλά και οποιοδήποτε πρόσωπο που µεταπωλεί υλικά, τα οποία είναι
ακατάλληλα. Η ευθύνη για τη χρήση ακατάλληλων υλικών πρέπει να συνεχίζεται για λογικό χρονικό
διάστηµα µετά την αποπεράτωση ενός έργου και να βαρύνει τον εργολάβο, σε περίπτωση που
εντοπίζονται κατασκευαστικές αδυναµίες στην οδοποιία ή στην οικοδοµική βιοµηχανία, οι οποίες
οφείλονται στη χρήση ακατάλληλων υλικών.

6.2

Παράνοµη εξόρυξη/λατόµευση υλικών

Για να επιτυγχάνεται άµεση αναστολή των εργασιών στις περιπτώσεις παράνοµων λατοµεύσεων, θα
πρέπει να γίνει τροποποίηση του περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµου, ώστε να παρέχεται
στην αρµόδια Αρχή η δυνατότητα άµεσης επέµβασης και κατάσχεσης των µηχανηµάτων και του
εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται για παράνοµες λατοµεύσεις και να προβλέπονται αυστηρές και
αποτρεπτικές ποινές. Πρόσφατα έχει ετοιµαστεί και υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων
τροποποιητικό νοµοσχέδιο για ρύθµιση των θεµάτων αυτών.

6.3 Αποθήκες Εµπορίας Αµµοχαλίκων
Για την εξάσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου στα υλικά που πωλούνται µέσω των αποθηκών εµπορίας
αµµοχαλίκων (µαντρών), χρειάζεται να γίνει τροποποίηση στον περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και
Λατοµείων Νόµο και τους Κανονισµούς, ώστε για την ίδρυση και λειτουργία τους να απαιτείται η έκδοση
σχετικής άδειας. Στην άδεια να θέτονται όροι, ώστε να διασφαλίζεται η εµπορία υλικών που πληρούν τα
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πρότυπα και να γίνεται πρόνοια για διεξαγωγή ελέγχου στα υλικά που αποθηκεύονται και πωλούνται από
τις αποθήκες, καθώς και για επιβολή εξώδικων ποινών όταν αυτά δεν πληρούν τα πρότυπα. Η
προτεινόµενη άδεια λειτουργίας θα είναι επιπρόσθετη από την πολεοδοµική άδεια, η οποία εκδίδεται
σήµερα (για τις αποθήκες πέρα από 200 τ.µ.).
Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει την άποψη ότι η εξάσκηση
αποτελεσµατικού ελέγχου στις αποθήκες εµπορίας αµµοχαλίκων θα είναι δυνατή µε την αναµενόµενη
τροποποίηση των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Κανονισµών του 1986.

6.4 Αποφάσεις Υπουργικού Συµβουλίου
'Ολες οι αρµόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρµόζουν τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού
Συµβουλίου, που αποσκοπούν σε µεγάλο βαθµό στη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των
υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την οµαλή λειτουργία των λατοµείων.
Λατοµεία φυσικών αµµοχαλίκων στην κοίτη ποταµών ή κατά µήκος των παραλιών. Για την προστασία
των υδροφόρων στρωµάτων θα πρέπει η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία
απαγορεύει την εξόρυξη αµµοχαλίκων από την κοίτη των ποταµών, να εφαρµοστεί αυστηρά και, σε όσες
περιπτώσεις εκδόθηκε προνόµιο λατοµείου, αυτό να τερµατιστεί κατά τη λήξη του.
'Οσο αφορά τα λατοµεία που λειτουργούν κατά µήκος των παραλιών στις περιοχές των Αγγλικών
Βάσεων, θα πρέπει µέσω της διπλωµατικής οδού να επιδιωχθεί ο τερµατισµός της λειτουργίας τους,
λόγω κυρίως της µεγάλης καταστροφής στο περιβάλλον, ή η ανανέωση των προνοµίων να γίνεται µόνο
βάσει περιβαλλοντικής µελέτης.
Ειδικότερα χρειάζεται να ληφθούν τα πιο κάτω µέτρα:
-Ενδυνάµωση και αναβάθµιση του ελέγχου από τις αρµόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, για την
απαγόρευση στις σκυροθραυστικές µονάδες να παράγουν, να αποθηκεύουν και να διαθέτουν προς
πώληση, χωρίς ειδική άδεια, υλικά που είναι εκτός προτύπων.
-'Αµεση προώθηση του τροποποιητικού νοµοσχεδίου που προνοεί για τον άµεσο τερµατισµό της
λειτουργίας παράνοµων µονάδων, µε κατάσχεση µηχανηµάτων και τροποποίηση του σχετικού Νόµου και
Κανονισµών.
-'Εγκριση κινήτρων για επένδυση του αναγκαίου εξοπλισµού και µηχανηµάτων στις σκυροθραυστικές
µονάδες.
-Νοµοθετική ρύθµιση για έκδοση ειδικής άδειας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία αποθηκών εµπορίας
υλικών.
-Ενδυνάµωση και αναβάθµιση του ελέγχου από τις αρµόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, για την
απαγόρευση στις µονάδες, που δεν έχουν σύστηµα αποµάκρυνσης της σκόνης του άµµου, να τον
διαθέτουν προς πώληση για σκυρόδεµα.
-Καθορισµός από την Τεχνική Επιτροπή Αµµοχαλίκων του τρόπου και της συχνότητας των
δειγµατοληψιών που πρέπει να γίνονται από τις σκυροθραυστικές µονάδες σε δικά τους ή ιδιωτικά
εργαστήρια και περίληψη πρόνοιας στη σχετική νοµοθεσία για υποχρέωση των σκυροθραυστικών
µονάδων να ασκούν ποιοτικό έλεγχο από µόνες τους, µε δικαίωµα παρακολούθησης των
αποτελεσµάτων από το Κράτος.
-'Εκδοση οδηγιών προς τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Ηµικρατικούς Οργανισµούς και Αρχές Τοπικής
∆ιοίκησης για αγορά υλικών µόνο από αδειούχους λατόµους.
-Ετοιµασία προδιαγραφών για υλικά υποθεµελίωσης από την Επιτροπή Προδιαγραφών του Τµήµατος
∆ηµοσίων 'Εργων.
-∆ηµοσίευση στον εγχώριο τύπο ή την Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας των µονάδων των οποίων η
λειτουργία αναστέλλεται ή καταδικάζονται από το δικαστήριο για παραγωγή και διάθεση ακατάλληλων
υλικών.
-Νοµοθετική ρύθµιση των κενών που υπάρχουν στη νοµοθεσία σε σχέση µε την υποβολή πλήρων
περιβαλλοντικών µελετών από υφιστάµενα και νέα λατοµεία, για αξιολόγηση τους από Μόνιµη Τεχνική
22

Επιτροπή, βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων.
-Προγραµµατισµός και συντονισµός των αρµόδιων Κυβερνητικών Υπηρεσιών για προώθηση της
ασφαλτόστρωσης των δρόµων προσπέλασης προς τα λατοµεία.

6.5 'Ελεγχος της ποιότητας των υλικών
∆ιαδικασία ελέγχου ποιότητας υλικών. Ο έλεγχος που διεξάγεται στους χώρους των λατοµείων θα
πρέπει να ενισχυθεί µε συχνότερες επιθεωρήσεις σε διάφορα χρονικά διαστήµατα από την Υπηρεσία
Μεταλλείων, µε τη λήψη δειγµάτων από οποιοδήποτε σωρό, τα οποία και να καταγράφονται.
Παράλληλα ο έλεγχος θα πρέπει να επεκταθεί και εκτός των χώρων των λατοµείων. Ειδικότερα θα
πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα για ποιοτικό έλεγχο από φορτηγά σε κίνηση και από τις αποθήκες
αµµοχαλίκων (µάντρες), οι οποίες γενικά πρέπει να επιθεωρούνται και να ελέγχονται συστηµατικά.
Επίσης επιβάλλεται όπως γίνεται συχνότερος έλεγχος στις µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος
και να καθιερωθεί στα εργοτάξια δειγµατοληπτικός έλεγχος, όπου είναι δυνατό, από τον επιβλέποντα
µηχανικό.
Παραγωγή υλικών εκτός προτύπων. Για όλες τις περιπτώσεις παραγωγής υλικών εκτός προτύπων θα
πρέπει να γίνονται καταγγελίες µε βάση τους περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόµους
του 1975 έως 1983, ανεξάρτητα από τα άλλα µέτρα που δυνατό να ληφθούν (στενή παρακολούθηση του
λατοµείου ή αναστολή των εργασιών του).
Μονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος. Για σκοπούς ρύθµισης της λειτουργίας των µονάδων
αυτών, οι οποίες χρησιµοποιούν το µεγαλύτερο µέρος της ετήσιας παραγωγής αµµοχαλίκων (πέρα από
75%), θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική νοµοθεσία, η οποία να προβλέπει κριτήρια για την έκδοση άδειας
λειτουργίας τους και για τον έλεγχο τους, ώστε να διασφαλίζεται η καλή ποιότητα του παραγόµενου
έτοιµου σκυροδέµατος. Να προβλέπει επίσης την αναστολή της άδειας λειτουργίας τους και την επιβολή
αυστηρών κυρώσεων, σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλων υλικών.
Εργαστηριακοί έλεγχοι. Επιβάλλεται η κατάλληλη στελέχωση των κυβερνητικών εργαστηρίων και η
αγορά σύγχρονου εξοπλισµού, ώστε η διεξαγωγή των εργαστηριακών ελέγχων να γίνεται έγκαιρα και τα
αποτελέσµατα να µην επιδέχονται οποιαδήποτε αµφισβήτηση ή κριτική. Το κάθε εργαστήριο θα πρέπει
να ελέγχει συγκεκριµένες παραµέτρους, και να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που θα
καθιστά αξιόπιστα τα αποτελέσµατα αυτά.
'Ελεγχος της ποιότητας των υλικών από τους ίδιους τους λατόµους. Θα πρέπει να υιοθετηθεί από τους
λατόµους κατάλληλο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου στα λατοµεία, ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή και
πώληση κατάλληλων λατοµικών υλικών. Προς τούτο θα πρέπει οι λατόµοι να συνεργάζονται µε
πεπειραµένους συµβούλους (π.χ. έµπειρους γεωλόγους) που θα παρακολουθούν όλη τη διαδικασία
παραγωγής υλικών στο λατοµείο (µέτωπα, πατώµατα, διατρήσεις, χρήση υλικών µετά την έκρηξη,
διαλογή κλπ), για εντοπισµό τυχόν προβληµάτων και λήψη έγκαιρων και αναγκαίων µέτρων για
παραγωγή κατάλληλων υλικών. Επίσης θα πρέπει να διεξάγεται συνεχής και λεπτοµερής ποιοτικός
έλεγχος των παραγόµενων υλικών από εγκεκριµένα ιδιωτικά εργαστήρια και τα αποτελέσµατα να
βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας Μεταλλείων για το σχετικό έλεγχο. Ο τρόπος και η συχνότητα
των δειγµατοληψιών να καθοριστεί σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Μεταλλείων. 'Ολα τα ιδιωτικά
εργαστήρια θα πρέπει να διαπιστεύονται στον Κυπριακό Οργανισµό Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας.
Οι λατόµοι θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν τις διαδικασίες επεξεργασίας των λατοµικών υλικών, να
εκσυγχρονίσουν τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις τους, όπου χρειάζεται, και να φροντίσουν για την
εκπαίδευση των τεχνικών τους.
Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, επιβάλλεται όπως εφαρµοστούν οι πρόνοιες των προτύπων για
αµµοχάλικα (CΥS14, CYS64, CYS99) για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας, το οποίο θα δεσµεύει
τους λατόµους για την ποιότητα των υλικών και το οποίο να συνοδεύει τα υλικά από την αγορά µέχρι την
τελική διάθεση τους.
Θέσπιση Οικοδοµικών Κανονισµών.
Επιβάλλεται όπως προωθηθεί η έγκριση των ∆ιοικητικών
∆ιατάξεων, σύµφωνα µε τις οποίες θα αποδίδεται µέρος της ευθύνης για έλεγχο της ποιότητας των
υλικών, που χρησιµοποιούνται σε ένα έργο, στους αρχιτέκτονες, πολιτικούς µηχανικούς, στον εργολάβο
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του έργου και στον ιδιοκτήτη.
Κόστος εργαστηριακού ελέγχου. Για κάλυψη του κυβερνητικού κόστους των εργαστηριακών ελέγχων και
δειγµατοληψιών, εισηγούµαι την αναθεώρηση των σχετικών δικαιωµάτων µίσθωσης που επιβάλλονται
σύµφωνα µε τους περί Μεταλλείων και Λατοµείων Κανονισµούς, τα οποία παραµένουν στο ίδιο ύψος
από 27.7.90, ώστε αυτά να συνάδουν µε τα σηµερινά δεδοµένα.
Επίσης ανάλογη αναθεώρηση θα πρέπει να γίνει και στις ποινές που προνοούνται στον περί Κυπριακών
Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόµο, όταν τα υλικά είναι εκτός προτύπων.

6.6 'Ασκηση πολεοδοµικού ελέγχου
Για να επιτυγχάνεται άµεση αναστολή εργασιών στις περιπτώσεις παράνοµων λατοµεύσεων, εισηγούµαι
όπως γίνει τροποποίηση του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, ώστε να παρέχεται στην
Πολεοδοµική Αρχή η δυνατότητα άµεσης επέµβασης για τερµατισµό των παραβάσεων και παρανοµιών,
µε πρόβλεψη αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών. Ταυτόχρονα, ο πολεοδοµικός έλεγχος χρειάζεται να
είναι συνεχής και όχι να περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις ανανέωσης της πολεοδοµικής άδειας.

6.7 'Ελεγχος προνοµίων λατοµείου και ερευνητικών αδειών
Επιβάλλεται όπως εξασκείται πιο αποτελεσµατικός έλεγχος από την Υπηρεσία Μεταλλείων, τόσο των
ερευνητικών αδειών όσο και των προνοµίων λατοµείου. Θα πρέπει να λαµβάνονται δικαστικά µέτρα στις
περιπτώσεις παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους που επιβάλλονται και, όπου απαιτείται, να
εφαρµόζεται το άρθρο 41 του περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµου, το οποίο προνοεί για
ακύρωση του προνοµίου.
Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δίνεται στον έλεγχο των ερευνητικών αδειών για λατοµικά υλικά, οι
οποίες θα πρέπει να εκδίδονται για µικρά χρονικά διαστήµατα (π.χ. τρεις µήνες µόνο, µε δικαίωµα
ανανέωσης για άλλους τρεις µήνες).
Οι άδειες πρέπει να είναι πολύ περιορισµένες και να λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, το είδος και η
επάρκεια του υλικού στην περιοχή της άδειας και οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε περίπτωση
που η πιο πάνω εισήγηση µου δεν ακολουθηθεί, τότε, για διασφάλιση του περιβάλλοντος, οι ερευνητικές
άδειες πρέπει να καταργηθούν ή για την έκδοση τους να απαιτείται η υποβολή περιβαλλοντικής µελέτης.
'Οσο αφορά τα αδειούχα λατοµεία, θα πρέπει να γίνεται σταδιακή διαµόρφωση του χώρου του λατοµείου
και να δηµιουργούνται κατάλληλα µέτωπα που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζοµένων στους
χώρους εργασίας (όχι κατακόρυφα µέτωπα µε ύψος µεγαλύτερο από το επιτρεπτό).
Επίσης χρειάζεται να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα καταστολής της σκόνης, να γίνονται προς
τούτο οι αναγκαίες µετρήσεις για έλεγχο της ρύπανσης της ατµόσφαιρας και να αποστέλλονται στην
Υπηρεσία Μεταλλείων, βάσει των σχετικών όρων, οι µηνιαίες καταστάσεις για τις εργασίες του λατοµείου.
Επιβάλλεται επίσης όπως γίνεται κατάλληλη και οµοιόµορφη οροθέτηση σε όλα τα λατοµεία, είτε από το
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, είτε από τους ιδιώτες. Για αποφυγή επεµβάσεων εκτός ορίων
των λατοµείων, ειδικά για την απόρριψη µπαζών ή την επέκταση εγκαταστάσεων, εισηγούµαι όπως
δηµιουργούνται ζώνες ασφάλειας γύρω από τα λατοµεία και προστατευτικές ζώνες γύρω από τις
λατοµικές ζώνες, µε πρόνοια για αυστηρές κυρώσεις σε όσους παρανοµούν.

6.8 Κριτήρια λειτουργίας λατοµείων
'Εκδοση προνοµίου λατοµείου. Εισηγούµαι όπως η έκδοση προνοµίου λατοµείου βασίζεται σε
συγκεκριµένα κριτήρια σχετικά µε την επάνδρωση του λατοµείου, την επαγγελµατική κατάρτιση του
αιτητή, την πείρα του στη λατοµική βιοµηχανία, τον εξοπλισµό, τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και
διευκολύνσεις για νερό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα των παραγόµενων υλικών.
Αναστολή και επαναλειτουργία των λατοµικών εργασιών. Στη νοµοθεσία πρέπει να περιληφθούν
πρόνοιες που να καθορίζουν τα κριτήρια για την αναστολή της λειτουργίας ενός λατοµείου παραγωγής
σκύρων και άµµου, καθώς και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα επιτρέπεται η επαναλειτουργία
του.
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6.9 'Εκδοση/Ανανέωση πολεοδοµικής άδειας και προνοµίων λατοµείου.
Επιβάλλεται να γίνει αναθεώρηση των διαδικασιών που ακολουθούνται από το Τµήµα Πολεοδοµίας και
Οικήσεως για την εξέταση των αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση πολεοδοµικής άδειας, ώστε αυτές να
µην είναι χρονοβόρες. Επιπρόσθετα, θα πρέπει η πολεοδοµική άδεια για λατοµικές εργασίες να εκδίδεται
για δέκα χρόνια και να ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια. Η ανανέωση θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα, χωρίς
να απαιτείται ιδιαίτερη εξέταση, νοουµένου ότι οι όροι της πολεοδοµικής άδειας θα παρακολουθούνται
κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και όχι µόνο κατά την εξέταση της αίτησης, όπως συµβαίνει σήµερα.
Αναφορικά µε τις ιεραρχικές προσφυγές που γίνονται στις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης για
πολεοδοµική άδεια, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό πλαίσιο για την εξέταση τους από την Πολεοδοµική
Αρχή, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και οι παράνοµες λατοµεύσεις.
Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης στις περιπτώσεις µη
έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων για ανανέωση της πολεοδοµικής άδειας και του προνοµίου λατοµείου.
Μακροχρόνιος προγραµµατισµός. Το Κράτος, σε συνεργασία µε τους λατόµους, θα πρέπει να προβεί
σε µακροχρόνιο προγραµµατισµό της παραγωγής αµµοχαλίκων, έτσι ώστε η λειτουργία των
σκυροθραυστικών µονάδων να καταστεί πιο οµαλή και η ποιότητα των υλικών να βελτιωθεί. Προς τούτο
εισηγούµαι όπως:
-Εξευρεθούν περιοχές µε καλής ποιότητας πετρώµατα, όπου να µπορεί να γίνει λατόµευση µε όσο το
δυνατό λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
-Καθοριστούν λατοµικές ζώνες και διεκπεραιωθούν έγκαιρα οι απαιτούµενες απαλλοτριώσεις. Ο
γεωγραφικός καταµερισµός των ζωνών χρειάζεται να γίνει µε τρόπο που να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα
και µε χαµηλό κόστος όλες οι Επαρχίες.
-Εκδίδονται προνόµια λατοµείου και πολεοδοµικές άδειες πάνω σε µακροχρόνια βάση, έτσι ώστε να
εκλείψει η αβεβαιότητα που διακατέχει τους λατόµους και η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
ανάπτυξη της λατοµικής βιοµηχανίας.

6.10 Πρότυπα για αµµοχάλικα
Με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας ετοιµασίας και αναθεώρησης των προτύπων για αµµοχάλικα και
για επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται στη λειτουργία των Τεχνικών Επιτροπών
Προτύπων, θα µπορούσε κατά την άποψη µου να γίνουν τα ακόλουθα:
-∆ιεύρυνση και επέκταση των διαφόρων κριτηρίων προτεραιότητας του Κυπριακού Οργανισµού
Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας, ώστε να επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ετοιµασία των προτύπων που
σχετίζονται µεταξύ τους. Τα πρότυπα θα πρέπει να στηρίζονται σε ολοκληρωµένη µελέτη και να
λαµβάνονται υπόψη όλες οι παράµετροι που επηρεάζουν το τελικό προϊόν.
-Επιτάχυνση εργασιών για ετοιµασία βασικών προτύπων για υλικά που χρησιµοποιούνται στα έργα
πολιτικής µηχανικής, όπως είναι τα υλικά υποθεµελίωσης. Παράλληλα να γίνει αναθεώρηση των
υφιστάµενων προτύπων για αµµοχάλικα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτούµενες ιδιότητες.
-Για επίλυση των διαφόρων προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο Κυπριακός Οργανισµός Προτύπων και
Ελέγχου Ποιότητας σχετικά µε την ετοιµασία των προτύπων, γίνεται εισήγηση να µελετηθεί η
ενδυνάµωση του Οργανισµού και ο εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας του, µε την περίληψη κατάλληλων
προνοιών, π.χ.
για την πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας (ISO 9000) και τη διαπίστευση
εργαστηρίων, ώστε αυτή να συνάδει µε τους αντίστοιχους ∆ιεθνείς Οργανισµούς Προτύπων ευρωπαϊκών
χωρών.

6.11 Τήρηση στοιχείων από την Υπηρεσία Μεταλλείων
Με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των λατοµικών εργασιών, θα πρέπει να τηρούνται
όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τα προνόµια λατοµείου, τις επιθεωρήσεις των
λατοµείων, τις καταγγελίες για παράνοµες λατοµεύσεις και για την παραγωγή και πώληση υλικών εκτός
προτύπων κλπ. Πιο συγκεκριµένα εισηγούµαι όπως τηρούνται τα ακόλουθα µητρώα:
Μητρώο επιθεωρήσεων. Για τις επιθεωρήσεις των λατοµείων θα πρέπει να τηρείται από την Υπηρεσία
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Μεταλλείων µητρώο επιθεωρήσεων, στο οποίο, µεταξύ άλλων, θα αναφέρονται οι παρατηρήσεις,
αδυναµίες και εισηγήσεις που γίνονται.
Μητρώο καταγγελιών. Να τηρείται από την Υπηρεσία Μεταλλείων µητρώο καταγγελιών, στο οποίο να
καταγράφονται οι καταγγελίες που γίνονται για παράνοµες λατοµεύσεις και για παραγωγή υλικών εκτός
προτύπων, και το οποίο να ενηµερώνεται µε τα αποτελέσµατα των πιο πάνω καταγγελιών.
Επίσης η Υπηρεσία Μεταλλείων πρέπει να τηρείται ενήµερη µε τα αποτελέσµατα της εξέτασης των
ιεραρχικών προσφυγών και να ενηµερώνει κατάλληλα τα σχετικά µητρώα, ώστε ανά πάσα στιγµή να
υπάρχουν στοιχεία για το χρόνο λήξης ενός προνοµίου και τις εκκρεµείς ιεραρχικές προσφυγές.
Μηχανογράφηση. Επιβάλλεται όπως γίνει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η µηχανογράφηση των στοιχείων
που αφορούν τα προνόµια των λατοµείων, τις ερευνητικές άδειες, τα δικαιώµατα που εισπράττονται,
καθώς επίσης και τις δειγµατοληψίες και τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων.

6.12 Ασφάλεια
Σχετικά µε το θέµα της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων στους διάφορους τοµείς της οικονοµικής
δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων στα λατοµεία, εκκρεµεί για ψήφιση Νόµος
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Αναµένεται ότι, µετά την ψήφιση του Νόµου αυτού, θα
καθοριστεί η Υπηρεσία που θα έχει ευθύνη για τα θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων στα
λατοµεία. Στην περίπτωση που θα είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τότε οι
επιθεωρήσεις της Υπηρεσίας Μεταλλείων θα πρέπει να περιοριστούν στον έλεγχο των όρων των
προνοµίων και της χρήσης των εκρηκτικών υλών. Σε τέτοια περίπτωση οι όροι των προνοµίων που
αφορούν θέµατα ασφάλειας και υγείας θα πρέπει να αναθεωρηθούν ανάλογα, σε συνεννόηση µε τον
αρµόδιο κλάδο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να περιοριστούν σε θέµατα
όπου απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις Γεωλόγου και Μεταλλειολόγου (π.χ. δηµιουργία µετώπων).
Θα πρέπει επίσης να λειτουργήσουν επιτροπές ασφάλειας σε όλα τα λατοµεία.
Επιπρόσθετα εισηγούµαι όπως γίνει τροποποίηση του περί Εκρηκτικών Υλών Νόµου, µε την περίληψη
απαγορευτικής πρόνοιας για έκδοση και χρήση εκρηκτικών υλών στις περιπτώσεις παράνοµων
λατοµεύσεων.

6.13 ∆ικαιώµατα 10 σεντ/τόνο υλικού
Συµπλήρωση εντύπου ΥΜ35. Το έντυπο ΥΜ35, που χρησιµοποιείται για την είσπραξη του τέλους των
10 σεντ για κάθε τόνο λατοµικού υλικού, θα πρέπει να συµπληρώνεται κατάλληλα µε όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται, όπως π.χ. το είδος του υλικού, το όνοµα του αγοραστή κλπ.
Για να αποφεύγεται η διοχέτευση υλικών από παράνοµες λατοµεύσεις, θα πρέπει πάντοτε οι
προµηθευτές να παραδίνουν τα υλικά στα διάφορα κυβερνητικά έργα απευθείας από τα λατοµεία και µε
τη συνοδεία του σχετικού δελτίου µεταφοράς.
'Ελεγχος των δικαιωµάτων. Για να καταστεί πιο αποτελεσµατικός ο έλεγχος και να διασφαλιστεί η
είσπραξη των δικαιωµάτων, επιβάλλεται όπως η Υπηρεσία Μεταλλείων εντατικοποιήσει τον έλεγχο της,
σε συνεργασία µε όλα τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα (µέλη Χωριτικών Αρχών, Συµβουλίων Βελτιώσεως,
Κυβερνητικών Τµηµάτων κλπ). Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται όχι µόνο κατά τις εργάσιµες ώρες των
Κυβερνητικών Τµηµάτων, αλλά να διεξάγεται πάνω σε 24ωρη βάση, ειδικότερα από την Αστυνοµία και
τις Τοπικές Αρχές. Θα πρέπει επίσης η Υπηρεσία Μεταλλείων να απαιτεί αυστηρή τήρηση του σχετικού
όρου του προνοµίου για υποβολή στην Υπηρεσία µηνιαίων καταστάσεων παραγωγής και πώλησης
λατοµικών υλικών από όλους τους λατόµους, για να γίνεται έλεγχος της ορθότητας των σχετικών
δικαιωµάτων.
Επιβολή προστίµου και λήψη δικαστικών µέτρων. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται καθυστέρηση ή
άρνηση από µέρους των λατόµων να καταβάλουν τα δικαιώµατα, θα πρέπει να επιβάλλεται πρόστιµο και
να λαµβάνονται δικαστικά µέτρα, όπου τούτο απαιτείται, µε τροποποίηση των σχετικών Κανονισµών.
Στους τροποποιητικούς Κανονισµούς που κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση προνοείται επιβολή
προστίµου 25% επί του οφειλόµενου ποσού.
Παραχώρηση δικαιωµάτων στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Σχετικά µε τη συνεισφορά που
26

παραχωρείται κάθε χρόνο στην Iερά Μονή Σταυροβουνίου, ως αποζηµίωση για την οχληρία στην οποία
υπόκειται από τα λατοµεία της περιοχής, χρειάζεται όπως γίνει σχετική τροποποίηση στους περί
Μεταλλείων και Λατοµείων Κανονισµούς, ώστε να καλύπτεται η περίπτωση αυτή.
Τροποποίηση των περί Μεταλλείων και Λατοµείων Κανονισµών. Επιβάλλεται όπως προωθηθεί χωρίς
άλλη καθυστέρηση το νοµοσχέδιο, το οποίο εκκρεµεί στη Βουλή, σχετικά µε τους περί Μεταλλείων και
Λατοµείων (Τροποποιητικούς) Κανονισµούς, για σκοπούς είσπραξης δικαιωµάτων και στις περιπτώσεις
όπου τα υλικά αυτά εξασφαλίζονται µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο (εκσκαφές υπογείων, διαχωρισµοί
οικοπέδων, ισοπεδώσεις κλπ), εκτός από νόµιµα λατοµεία.

6.14 Προστασία και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος
Νοµοθεσία. Για σκοπούς προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, εισηγούµαι όπως
περιληφθούν στη νοµοθεσία οι πιο κάτω πρόνοιες:
-Πριν από την έκδοση ενός προνοµίου λατοµείου ή ερευνητικής άδειας, θα πρέπει να διεξάγεται
περιβαλλοντική µελέτη. Επίσης ο κάτοχος του προνοµίου να έχει υποχρέωση για αποκατάσταση του
χώρου σταδιακά και κατά τη λήξη του προνοµίου ή της ερευνητικής άδειας.
-Να αναστέλλονται ή τερµατίζονται όλες οι παράνοµες εργασίες που επηρεάζουν το περιβάλλον και να
επιβάλλονται αυστηρές ποινές.
-Να µην παρέχονται προνόµια λατοµείου ή ερευνητικές άδειες σε περιοχές φυσικής οµορφιάς, πάρκων,
αρχαιολογικών χώρων κλπ.
Επιβάλλεται όπως οι περιβαλλοντικές µελέτες που υποβάλλονται για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης
προνοµίου λατοµείου ετοιµάζονται, αξιολογούνται και παρακολουθούνται συστηµατικά από αρµόδια
πρόσωπα. Προς τούτο θα πρέπει να ρυθµιστούν νοµοθετικά τα θέµατα που αφορούν τα κριτήρια µε
βάση τα οποία θα ετοιµάζεται η µελέτη, τα πρόσωπα που θα τη διεξάγουν, την επιτροπή αξιολόγησης και
τον έλεγχο που θα διεξάγεται.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος µε πληροφορεί ότι το θέµα προωθείται.
Καθυστέρηση στην επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος. Επιβάλλεται όπως τεθεί συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα για επαναφορά του περιβάλλοντος σε όλες τις περιπτώσεις παλιών ή παράνοµων
λατοµείων. Θα πρέπει επίσης να συσταθεί ειδική επιτροπή από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία
να συµβουλεύει για τον τρόπο διάθεσης του 25% των δικαιωµάτων που εισπράττονται βάσει των
Κανονισµών για τη βελτίωση ή επανόρθωση του περιβάλλοντος.
Η Υπηρεσία Μεταλλείων θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τη διαµόρφωση του χώρου του λατοµείου,
τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος του προνοµίου, όσο και κατά τη λήξη του, ώστε να γίνεται έγκαιρα η τελική
επαναφορά του χώρου από τους λατόµους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης τους, θα πρέπει χωρίς
καθυστέρηση να χρησιµοποιείται το ποσό της εγγύησης που καταθέτεται για την επαναφορά του
περιβάλλοντος.
Η Υπηρεσία Μεταλλείων θα πρέπει επίσης να διεξάγει συχνές επιθεωρήσεις στους χώρους των
ερευνητικών αδειών και να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για αποφυγή σοβαρών επεµβάσεων στο
περιβάλλον κατά τη διεξαγωγή ερευνών. 'Ολες οι διατρήσεις, φρέατα και ανασκαφές θα πρέπει να
επαναγεµίζονται το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από τη λήξη της ερευνητικής άδειας και, σε αντίθετη
περίπτωση, η Υπηρεσία Μεταλλείων να κάµνει χρήση της εγγύησης έγκαιρα, για αποκατάσταση του
χώρου της ερευνητικής άδειας.
Επιβάλλεται επίσης όπως το 75% του τέλους που καταβάλλεται στις κοινότητες να χρησιµοποιείται µόνο
σε έργα που έχουν σχέση µε το περιβάλλον.
Σχετικά µε το υπόλοιπο 25% του τέλους, να γίνεται πρόνοια στους Ετήσιους Προϋπολογισµούς, η οποία
να παραχωρείται, για τη βελτίωση ή επανόρθωση του περιβάλλοντος, σε Τµήµατα ή Υπηρεσίες που είναι
σε θέση να εκτελέσουν τις σχετικές εργασίες ή να ζητούνται προσφορές και να αναθέτονται οι σχετικές
εργασίες στον ιδιωτικό τοµέα.
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Τελικά συµπεράσµατα. Παρά τις σοβαρές αδυναµίες, ελλείψεις και κενά που έχουν εντοπιστεί από το
διαχειριστικό έλεγχο στο όλο σύστηµα παραγωγής και διάθεσης λατοµικών υλικών, δε θα πρέπει να
παραγνωριστεί ο εξυπηρετικός ρόλος της λατοµικής βιοµηχανίας στον τοµέα κατασκευών και ιδιαίτερα οι
συνεχείς προσπάθειες και ενέργειες που καταβάλλονται, τόσο από τα αρµόδια Κυβερνητικά Τµήµατα όσο
και από ορισµένες σκυροθραυστικές µονάδες, για αντιµετώπιση των πιο πάνω αδυναµιών και ειδικότερα
της παραγωγής και διάθεσης ακατάλληλων υλικών.
Παρόλο που η όλη κατάσταση συνεχώς βελτιώνεται, χρειάζεται ακόµη περισσότερη προσπάθεια και η
συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων, τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, για ριζική
αντιµετώπιση και λύση του προβλήµατος παραγωγής και διάθεσης ακατάλληλων υλικών.
Θα ήταν παράλειψη να µην ευχαριστήσουµε όλα τα εµπλεκόµενα Τµήµατα (Υπηρεσία Μεταλλείων,
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Κυπριακός Οργανισµός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας, Τµήµα
Γεωλογικής Επισκοπήσεως, Τµήµα ∆ηµοσίων 'Εργων, Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας
και Φυσικών Πόρων - Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τµήµα Εργασίας), όσο και τις διάφορες οµάδες του
ιδιωτικού τοµέα (Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, ΕΤΕΚ,
Σύνδεσµος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, Σύνδεσµος Πολιτικών Μηχανικών, Σύνδεσµος
Καταναλωτών Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσµος Σκυροποιών), που βοήθησαν τα µέγιστα µε τη
συνεργασία τους και την πρόθυµη ανταπόκριση στα σχετικά ερωτηµατολόγια, χωρίς τη βοήθεια των
οποίων η διεξαγωγή του πιο πάνω ελέγχου δε θα γινόταν κατορθωτή.
Θα πρέπει όµως κατά την άποψη µου να γίνει συνείδηση σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη ότι το κέρδος από
την παραγωγή ακατάλληλων υλικών είναι ελάχιστο, µπροστά στην τεράστια ζηµιά που προκαλείται από
τη χρήση των πιο πάνω υλικών στην οικονοµία του τόπου γενικότερα.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1995
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία Λατοµείων
(α) Ο περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµος (Κεφ.270 και Νόµος 5 του 1965)
Οι κυριότερες πρόνοιες του Νόµου είναι οι ακόλουθες:
-'Ολα τα λατοµικά υλικά ανήκουν στο Κράτος.
-'Ολα τα λατοµικά υλικά που παράγονται είτε από λατόµευση είτε από έρευνα υπόκεινται στα τέλη που
καθορίζονται.
-Η διεξαγωγή ερευνών για υλικά απαγορεύεται χωρίς την έκδοση ερευνητικής άδειας. 'Ολα τα υλικά που
εξορύσσονται κατά τη διάρκεια ερευνών ανήκουν στο Κράτος και απαγορεύεται η µετακίνηση τους από το
χώρο εξόρυξης τους.
-Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικής γης όπου διεξάγονται έρευνες δικαιούται αποζηµίωσης για την επέµβαση στα
δικαιώµατα του στην επιφάνεια της γης και για τυχόν ζηµιές στην περιουσία του.
-'Ολα τα λατοµεία ελέγχονται από το Κράτος.
-Για τη λειτουργία λατοµείου χρειάζεται είτε άδεια λατοµείου από τον οικείο 'Επαρχο είτε προνόµιο
λατοµείου από το Υπουργικό Συµβούλιο.
-Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δικαιούται να επισκέπτεται και να επιθεωρεί τα λατοµεία. Σε περίπτωση
που οι συνθήκες εργασίας κρίνονται ανθυγιεινές ή επικίνδυνες, έχει το δικαίωµα να διατάξει το κλείσιµο
του λατοµείου.
-Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παραβίασης των όρων του προνοµίου και µη συµµόρφωσης προς τις
υποδείξεις του Υπουργικού Συµβουλίου, το προνόµιο δύναται να ανακληθεί.
(β) Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος του 1972
Ο Νόµος τέθηκε σε εφαρµογή την 1.12.90 και οι κύριες πρόνοιες του, όσο αφορά τις λατοµικές εργασίες,
είναι οι ακόλουθες:
-Σύµφωνα µε το άρθρο 21 απαγορεύεται η έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης σε ακίνητη ιδιοκτησία εκτός
αν έχει χορηγηθεί πολεοδοµική άδεια από την Πολεοδοµική Αρχή που να εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη
αυτή. O όρος "ανάπτυξη" ερµηνεύεται στο άρθρο 20 και περιλαµβάνει την εκτέλεση µεταλλευτικών ή
άλλων εργασιών σε ακίνητη ιδιοκτησία και την εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους µεταβολής κατά τη
χρήση ακίνητης ιδιοκτησίας. 'Ετσι η εκτέλεση λατοµικών - 2 - εργασιών θεωρείται ανάπτυξη ακίνητης
ιδιοκτησίας και πρέπει να εξασφαλίζεται πολεοδοµική άδεια πριν από την έναρξη τους.
-Η Πολεοδοµική Αρχή δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση πολεοδοµικής άδειας ή να χορηγήσει άδεια µε
όρους ή χωρίς όρους. Οι όροι, όπου υπάρχουν, θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της άδειας ('Αρθρο
25).
-Στις περιπτώσεις όπου η Πολεοδοµική Αρχή αρνείται να χορηγήσει άδεια ή την χορηγεί υπό όρους, ο
αιτητής µπορεί να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στο Υπουργικό Συµβούλιο κατά της απόφασης ('Αρθρο
31). Επιπρόσθετα έχει το δικαίωµα να προσβάλει οποιαδήποτε απόφαση είτε του Υπουργικού
Συµβουλίου είτε της Πολεοδοµικής Αρχής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο ('Αρθρο 45).
-Στις περιπτώσεις όπου η Πολεοδοµική Αρχή θεωρεί ότι είτε έγινε ανάπτυξη για την οποία δεν εκδόθηκε
πολεοδοµική άδεια είτε δεν τηρήθηκαν οποιοιδήποτε όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε κάποια άδεια,
τότε αυτή µπορεί να επιδώσει "ειδοποίηση επιβολής" µε την οποία να απαιτήσει όπως εντός ορισµένης
προθεσµίας ληφθούν µέτρα για την αφαίρεση της ανάπτυξης που διενεργήθηκε παράνοµα και την
επαναφορά της ακίνητης ιδιοκτησίας στην προτέρα κατάσταση ('Αρθρο 46).
-Ο παραλήπτης ειδοποίησης επιβολής µπορεί να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό. 'Οταν
γίνει κάτι τέτοιο, η ειδοποίηση επιβολής παραµένει χωρίς ισχύ µέχρι να εκδοθεί τελική απόφαση από τον
Υπουργό ('Αρθρο 47).
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(γ) Ο περί Εργοστασίων Νόµος του 1964 και σχετικοί Κανονισµοί
Ο Νόµος και οι Κανονισµοί περιέχουν πρόνοιες για εγγραφή των εργοστασίων, τον τρόπο λειτουργίας και
επιθεώρησης τους, καθώς και για τη χρήση µηχανηµάτων, οχηµάτων κλπ, και για την ασφάλεια, υγεία και
προστασία των εργαζοµένων. Σύµφωνα µε το Νόµο, οι σκυροθραυστικές µονάδες θεωρούνται
εργοστάσια και πρέπει να συµµορφώνονται µε τις πρόνοιες του Νόµου.
(δ) O περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Νόµος του 1988 και οι περί Επιτροπών
Ασφαλείας στους Τόπους Εργασίας Κανονισµοί του 1988 και 1993
Ο Νόµος προνοεί για την οργάνωση επιτροπών ασφαλείας στους τόπους εργασίας και τη σύσταση
Παγκύπριου Συµβουλίου Ασφαλείας και Υγείας. Ειδικότερα, µε τους περί Επιτροπών Ασφαλείας στους
Τόπους Εργασίας Κανονισµούς, καθορίζεται η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας και οι αρµοδιότητες των
επιτροπών ασφαλείας, καθώς επίσης και η εκλογή και τα καθήκοντα των αντιπροσώπων ασφαλείας και
των λειτουργών ασφαλείας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας - 3 - και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων προωθεί νοµοσχέδιο µε τίτλο "Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµος", ο οποίος
και θα αντικαταστήσει τον πιο πάνω Νόµο και Κανονισµούς.
Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, σε όλα τα λατοµεία και τις σκυροθραυστικές µονάδες θα πρέπει να
λειτουργούν Επιτροπές Ασφαλείας.
(ε) Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµος του 1991
O Nόµος προνοεί για την εξάλειψη ή µείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης της ατµόσφαιρας από
βιοµηχανικές πηγές (συµπεριλαµβανοµένης κάθε διεργασίας εξόρυξης µεταλλευµάτων ή λατόµευσης),
για την καλύτερη προστασία της υγείας και ευηµερίας του πληθυσµού και για την προστασία και
βελτίωση του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας της Κύπρου.
(στ) Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµος του 91
Ο Νόµος προνοεί για την εξάλειψη ή µείωση και έλεγχο της ρύπανσης των νερών, για την καλύτερη
προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων και της υγείας και ευηµερίας του πληθυσµού, και για την
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας των νερών.
(ζ) Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόµοι του 1975 έως 1983
Ο Νόµος 68/75 τροποποιήθηκε µε τους Νόµους 6/77 και 16/83. Με τον τροποποιητικό Νόµο 16/83
παρέχονται εξουσίες στο ∆ιευθυντή, Λειτουργούς και Επιθεωρητές του Οργανισµού Προτύπων και
Ελέγχου Ποιότητας να εισέρχονται κατά τη διάρκεια των συνήθων ωρών εργασίας σε υποστατικά και να
λαµβάνουν δείγµατα υλικών τα οποία να υποβάλλουν σε έλεγχο, για διαπίστωση ότι πληρούν τα
Κυπριακά Πρότυπα.
'Αλλες σηµαντικές πρόνοιες του Νόµου είναι οι ακόλουθες:
-Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει συγκεκριµένα Κυπριακά Πρότυπα τα οποία θα εφαρµόζονται
χωρίς εξαίρεση στη ∆ηµοκρατία.
-Ο Υπουργός δύναται να διορίσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως Λειτουργούς ή Επιθεωρητές του
Οργανισµού για άσκηση ελέγχου. Σηµειώνεται ότι για τα Κυπριακά Πρότυπα για αµµοχάλικα, τα οποία
είναι υποχρεωτικά, ο Υπουργός διόρισε, για σκοπούς ελέγχου, την Υπηρεσία Μεταλλείων.
Το Συµβούλιο δύναται να προβαίνει στην οργάνωση διευκολύνσεων ή να ιδρύει εργαστήρια για ποιοτικό
έλεγχο και να προβαίνει στη σύσταση Επιτροπών για την κατάρτιση και υιοθέτηση προτύπων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Κανονισµοί που διέπουν τη λειτουργία Λατοµείων
(α) Οι περί Μεταλλείων και Λατοµείων Κανονισµοί του 1958 έως 1990
Οι Κανονισµοί αυτοί περιέχουν τις πιο κάτω βασικές πρόνοιες:(ι) 'Ερευνες
-Ο κάτοχος ερευνητικής άδειας θα πρέπει να τηρεί ορθά και τακτικά στοιχεία για τις έρευνες που διεξάγει,
τα υλικά που εξορύσσει και το προσωπικό που εργοδοτεί.
-Ο κάτοχος ερευνητικής άδειας πρέπει να υποβάλλει µηνιαίες καταστάσεις των εργασιών που διεξάγει
(πάνω σε καθορισµένο έντυπο). Κάθε έξι µήνες πρέπει επίσης να υποβάλλει τα σχέδια των ερευνών
που διεξήγαγε και τα αποτελέσµατα από τις έρευνες αυτές.
-Ο κάτοχος ερευνητικής άδειας πρέπει να εξασφαλίζει γραπτή έγκριση από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων
για τη διεξαγωγή εκρήξεων, καθώς και από το Τµήµα ∆ασών, αν η περιοχή των ερευνών βρίσκεται µέσα
σε Κρατικό ∆άσος.
-'Ολα τα δείγµατα πρέπει να διατηρούνται για περίοδο έξι εβδοµάδων από την ηµεροµηνία που
γνωστοποιείται η λήψη τους.
-Μετά τη συµπλήρωση των ερευνών πρέπει να επαναγεµίζονται όλες οι διατρήσεις, φρέατα και
ανασκαφές, προς ικανοποίηση του Επιθεωρητή.
(ιι) Λατοµεύσεις
-Ο κάτοχος προνοµίου λατοµείου πρέπει να τηρεί ορθά και τακτικά στοιχεία για τις λατοµεύσεις που
διεξάγει και το προσωπικό που εργοδοτεί.
-Ο κάτοχος προνοµίου λατοµείου πρέπει να υποβάλλει µηνιαίες καταστάσεις για τις λατοµεύσεις που
διεξάγει και ετήσιες καταστάσεις για κάθε ηµερολογιακό έτος (στα καθορισµένα έντυπα).
-Ο κάτοχος προνοµίου πρέπει να οριοθετεί ευκρινώς την περιοχή λατοµείου.
-Απαγορεύεται η ρίψη υλικών ή µπαζών σε ρυάκια ή άλλα υδροφόρα µέρη ή µε τρόπο που να προκαλεί
καταστροφές σε τοπία ή σε ιδιωτική περιουσία ή να προκαλεί διάβρωση.
(ιιι) Ασφάλεια
- Οι Κανονισµοί περιέχουν διάφορες πρόνοιες που σχετίζονται µε την ασφάλεια του προσωπικού (π.χ.
τρόπος χειρισµού µηχανηµάτων, περίφραξη επικίνδυνων χώρων, χρήση εκρηκτικών, καθορισµός γωνιάς
λατόµευσης, ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων, εκπαίδευση προσωπικού στις πρώτες βοήθειες,
δηµιουργία Επιτροπών Ασφαλείας κλπ).
(β) Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Επιτροπές για την Κατάρτιση και
Αναθεώρηση Προτύπων) Κανονισµοί του 1976
Οι Κανονισµοί ρυθµίζουν τη λειτουργία των Τεχνικών Επιτροπών Προτύπων και περιέχουν τις πιο κάτω
κύριες πρόνοιες:
-Το Συµβούλιο του Οργανισµού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας δύναται να καθορίσει οποιαδήποτε
Επιτροπή και το πεδίο δράσης αυτής.
-Η θητεία των µελών της Επιτροπής αυτής είναι τριετής και τα µέλη της ορίζονται από το Συµβούλιο.
-Σε περίπτωση που προκύψουν διιστάµενες απόψεις, το θέµα παραπέµπεται στο Συµβούλιο για
απόφαση.
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