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Σύνοψη.   

Η σημασία της διαχείρισης των ορυκτών πρώτων υλών της Κύπρου, τόσο από πλευράς 
προγραμματισμού έργων, όσον και από οικονομικής και περιβαλλοντικής πτυχής για τον 
τόπο, ώθησαν την Υπηρεσία μας στον σχεδιασμό και υλοποίηση του παρόντος ελέγχου.  

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου ελέγχου είναι η αξιολόγηση όλων των διαδικασιών και 
της συμμόρφωσης με τις σχετικές πολιτικές και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπουν 
την ορθολογιστική και αειφόρο διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Η Έκθεση χωρίζεται σε τέσσερεις βασικές ενότητες. Στην πρώτη αξιολογείται το θεσμικό 
πλαίσιο και οι ενέργειες των αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης 
του ορυκτού πλούτου, στη δεύτερη εξετάζονται οι διαδικασίες αδειοδότησης 
λατομείων/μεταλλείων, στην τρίτη οι οικονομικές παράμετροι ώστε να διασφαλίζονται τα 
κρατικά έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές και στην τέταρτη εξετάζονται διάφορες 
καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και σχετίζονται με το θέμα. 

Τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου παρατίθενται επιγραμματικά πιο κάτω: 

 Ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκομένων Τμημάτων/Υπηρεσιών στη διαχείριση των 
ορυκτών πόρων και η διασπορά αρμοδιοτήτων δυσχεραίνουν αρκετές φορές τον 
συντονισμό που απαιτείται ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι 
διάφορες αποφάσεις.  Θεωρούμε ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες θα μπορούσαν να 
απλοποιηθούν, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία, η ανταλλαγή μεγάλου όγκου 
αλληλογραφίας μεταξύ των εμπλεκομένων Τμημάτων και οι πολύωρες 
διαβουλεύσεις. 

 Η Στρατηγική για την Αειφόρο Μεταλλευτική και Λατομική Ανάπτυξη της Κύπρου 
(ΣΑΜΛΑ) 2001-2025 που έχει ετοιμαστεί δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες των 
θαλάσσιων έργων που προγραμματίζονταν σε ογκόλιθους, με αποτέλεσμα το Κράτος 
να είναι απροετοίμαστο για κάλυψη των αναγκών αυτών. Το ΤΓΕ διευκρίνισε ότι ο 
λόγος που δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες αυτές  οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε η 
αναγκαία γνώση για τις πρόνοιες του ευρωπαϊκού προτύπου για τους ογκόλιθους, με 
αποτέλεσμα τα διαθέσιμα αποθέματα ασβεστολιθικού ψαμμίτη, που ήταν το κύριο 
υλικό για ογκόλιθους για θαλάσσια έργα, να βρεθούν ξαφνικά εκτός αγοράς. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη χρονική περίοδο που παρήλθε από την εκπόνηση 
και ολοκλήρωση της ΣΑΜΛΑ, εισηγηθήκαμε την εξέταση και επικαιροποίηση της ή 
την εκπόνηση νέας μελέτης, η οποία να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, το 
σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, τα σημερινά δεδομένα οικονομικής ανάπτυξης, τα 
υφιστάμενα αποθέματα και τον προγραμματισμό έργων για τα επόμενα χρόνια. Η νέα 
στρατηγική θα πρέπει να συνάδει με  τον αναπτυξιακό προγραμματισμό για τα έτη 
2030 - 2050 ώστε να διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές απαιτήσεις καλύπτονται 
επαρκώς, να συμπεριλάβει όλα τα αποθέματα και είδη υλικών,  να συνάδει με όλους 
τους χάρτες πορείας της ΕΕ για τη διαχείριση πρώτων υλών και να είναι 
ολοκληρωμένη και ολιστική, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική για πιθανές 
αδειοδοτήσεις μεταλλευτικών έργων, ειδικά όταν προκύπτουν θέματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς ή/και ειδικού περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

 Διαπιστώθηκε καθυστέρηση οκτώ χρόνων μετά την ολοκλήρωση της ΣΑΜΛΑ για 
σύσταση της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων.  Στο μεταξύ, τα έργα 
με σημαντικές ανάγκες σε λατομικά υλικά είχαν ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα, κατά 
την κρίσιμη στιγμή λήψης των αποφάσεων να μην υπήρχε αρμόδια επιτροπή για 
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εξέταση των θεμάτων  διαχείρισης των ορυκτών πόρων. Επίσης, ο ρόλος της 
Επιτροπής δεν συνάδει με εκείνο που είχε προταθεί από τη μελέτη, αφού λειτουργεί 
με καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να αφήνονται μεγάλα 
περιθώρια λήψης αποφάσεων στα Υπουργεία που εκτελούν τα έργα. Το ΤΓΕ μάς 
πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε οφείλεται εν μέρει σε 
αντιδράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς τις αρμοδιότητες του ΤΠΟ, γι αυτό 
και η Επιτροπή κατέληξε με τον ρόλο που έχει σήμερα και όχι με εκείνο που είχε 
προταθεί από τη μελέτη. 

 Παρατηρείται έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων Τμημάτων που είναι 
αρμόδια για την αειφόρο διαχείριση των πρώτων υλών και την υλοποίηση των κρατικών 
έργων, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ολοκλήρωση των έργων που έχουν 
δρομολογηθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης. Οι 
ενέργειες των εμπλεκόμενων Τμημάτων όχι μόνο δεν παρουσιάζουν συνέργεια, αλλά 
αντιθέτως, σε  ορισμένες περιπτώσεις, είναι αντικρουόμενες, αφού, για παράδειγμα, από 
τη μια, προωθήθηκαν, στη βάση Υπουργικών Αποφάσεων, διαδικασίες αδειοδοτήσεων 
για λατομικά υλικά/ογκόλιθους ανά επαρχία και δόθηκαν σε Τμήματα όροι εντολής για 
έρευνες αποθεμάτων στο πλαίσιο των προγραμματισμένων έργων, ενώ παράλληλα 
προωθούνταν ενέργειες για ένταξη των ίδιων περιοχών στο Δίκτυο «Natura 2000». Για 
βελτίωση της κατάστασης εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάρτισης 
πρωτοκόλλου συνεργασίας, όπου να αναφέρονται με σαφήνεια ο ρόλος και οι 
υποχρεώσεις κάθε φορέα.  

 Διαπιστώθηκε σημαντική καθυστέρηση μεταξύ του 2000, όταν είχαν τροχοδρομηθεί 
μελέτες και σχεδιασμοί έργων, μέχρι το 2005, όταν έγινε η πρώτη ουσιαστική 
καταγραφή και υπολογισμός των ποσοτήτων που θα απαιτούνταν για κάλυψη 
μελλοντικών αναγκών και υποβλήθηκαν εισηγήσεις λύσεων. Επίσης, όπως φάνηκε 
και αργότερα, οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί παρουσίασαν σημαντικές αποκλίσεις 
από τις πραγματικές ανάγκες σχεδιασμού και κατασκευής.  

 Οι περισσότερες Αποφάσεις του ΥΣ, σε σχέση με το θέμα, είτε δεν εφαρμόστηκαν 
είτε υλοποιήθηκαν με καθυστέρηση, κυρίως λόγω δυσκολιών στη διαδικασία  
συντονισμού των αρμόδιων Αρχών. Επίσης, δεν φαίνεται να ενημερώθηκε το ΥΣ στις 
περιπτώσεις μη εφαρμογής των Αποφάσεών του.   

 Έχουν παρέλθει 12 χρόνια από την εκπόνηση των τεχνικών εκθέσεων του ΤΔΕ για 
χρήση τεχνητών ογκολίθων και εισαγωγή φυσικών ογκολίθων, χωρίς αυτές να έχουν 
μέχρι σήμερα επικαιροποιηθεί. Η επικαιροποίηση κρίνεται απαραίτητη, καθώς, όπως 
αναφέρεται και στα πρακτικά της Επιτροπής, αποτελεί εργαλείο για την τεκμηρίωση 
του δημοσίου συμφέροντος για τις ανάγκες των προγραμματιζόμενων έργων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 Εισηγηθήκαμε όπως ζητείται από κάθε υποψήφιο ανάδοχο έργων, ειδικά θαλάσσιων, 
όπου απαιτείται σημαντική ποσότητα ογκολίθων, ο καθορισμός των πηγών 
προέλευσης των λατομικών υλικών στις περιβαλλοντικές μελέτες που υποβάλλονται 
για αξιολόγηση, καθώς και η επάρκειά τους, ώστε ο παράγοντας αυτός να 
συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Επίσης, στους 
όρους προσφορών των έργων που προωθούνται με σύμπραξη ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, να ζητείται από τους υποψήφιους προσφοροδότες να 
προσδιορίσουν το είδος του υλικού που προτείνουν για υλοποίηση των έργων και την 
αναμενόμενη πηγή προμήθειας. Θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση, η ευθύνη 
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εξεύρεσης οικονομικής λύσης (π.χ. διάθεση ογκολίθων από εγχώρια λατομεία) θα 
πρέπει να μετατοπιστεί στο Κράτος. 

 Εισηγηθήκαμε όπως, κατά την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών, μελετάται 
και ο πιθανός εγκλωβισμός κοιτασμάτων με μεγάλη οικονομική αξία για την Κυπριακή 
Δημοκρατία και ακολούθως όπως μελετάται, είτε εναλλακτικός σχεδιασμός, είτε το 
ενδεχόμενο η εξόρυξη να προηγηθεί της υλοποίησης του έργου.  

 Εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο διαχείρισης των αποθεμάτων 
λατομικών υλικών από το Κράτος,  ώστε σταδιακά στο μέλλον να είναι δυνατή η 
διάθεσή τους για εκμετάλλευση προς τους ενδιαφερόμενους αγοραστές με διαδικασία 
διαγωνισμού, σε τιμές που θα μπορεί να ρυθμίζονται αναλόγως του ύψους των 
αποθεμάτων. 

 Διαπιστώθηκε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Υπουργός Εσωτερικών προέβη στην 
τροποποίηση Σχεδίων Λατομικών Αναπτύξεων, δυνάμει της εξουσίας που του 
παρέχει ο  περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως (Αρ. 2) 1999. Στις 
περιπτώσεις που εξετάσαμε η απόφαση του Υπουργού δεν ήταν σύμφωνη με τις 
εισηγήσεις των αρμοδίων Τμημάτων, ενώ δεν φαίνεται να ακολουθήθηκαν όλες οι 
προνοούμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Παρόλο ότι δεν αμφισβητούμε την εκ του Νόμου 
εξουσία του Υπουργού να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, θεωρούμε ότι αυτές πρέπει 
να τεκμηριώνονται κατάλληλα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου αυτές 
διαφοροποιούνται από τις συστάσεις των αρμοδίων Τμημάτων και να συνάδουν με 
τις διατάξεις του περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμου. Παρομοίως και οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
κατάλληλα, στις περιπτώσεις έκδοσης πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση.  

 Διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος υπολογισμού του ύψους των εγγυήσεων που 
απαιτούνται από τα λατομεία δεν τεκμηριώνεται και εισηγηθήκαμε όπως καθοριστεί 
σχετική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της άδειας καθώς και τον τύπο 
των εργασιών.  

 Εισηγηθήκαμε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας κοινής βάσης 
δεδομένων αναφορικά με πληροφορίες που απαιτούνται για την έκδοση αδειών 
επισκόπησης, προκειμένου να απλοποιηθούν και επιταχυνθούν οι υφιστάμενες 
διαδικασίες. 

 Η τεκμηρίωση των επιθεωρήσεων της ΥΜ χρήζει βελτίωσης και εισηγηθήκαμε όπως 
αρχειοθετείται σχετικό φωτογραφικό υλικό και ετοιμάζονται γραπτές αναφορές από 
τους επιθεωρητές. Επίσης, στο αρχείο παρατηρήσεων πρέπει να καταγράφεται με 
σαφήνεια ο έλεγχος που διενεργήθηκε, οι παρατηρήσεις που προέκυψαν και ο τυχόν 
καταλογισμός ευθυνών.  

 Η κατ’ επανάληψη παραβίαση όρων αδειών και άλλων παραβάσεων καταδεικνύουν 
ότι τα υφιστάμενα μέτρα ενδεχομένως να μην είναι αποτρεπτικά.  Εισηγηθήκαμε 
όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης πιο αυστηρών μέτρων, ιδιαίτερα όσον αφορά 
σε θέματα καταστολής της σκόνης, που επηρεάζει σημαντικά τις γειτονικές κοινότητες 
και το εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, θα πρέπει να επανεξεταστεί το ύψος του 
προνοούμενου προστίμου, ώστε αυτό να είναι αποτρεπτικό. 
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 Σε επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων ελαστικών σε 
λατομείο, γεγονός που εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους.  Εισηγηθήκαμε όπως 
τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση και διαχείρισή τους. 

 Διαπιστώθηκε περίπτωση ότι, χώρος εντός λατομείου που είχε αδειοδοτηθεί για 
απόρριψη ΑΕΕΚ χρησιμοποιείτο και για την απόρριψη μεγάλου όγκου σκουπιδιών.  
Ειδοποιήσαμε σχετικά το ΤΟ και εισηγηθήκαμε όπως εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι 
που διενεργεί όσον αφορά στις άδειες ΑΕΕΚ που παραχωρούνται στα λατομεία. 
Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως  η ΥΜ ειδοποιεί το ΤΠ για θέματα ενδεχόμενων 
περιβαλλοντικών παραβάσεων που εντοπίζει κατά τον έλεγχό της στα λατομεία. 

 Σε μία περίπτωση λατομείου που γειτνιάζει σε περιοχή του Δικτύου “Natura 2000” 
διαπιστώθηκε παραβίαση των οροθετικών σημείων, με συνεπαγόμενους κινδύνους 
για την προστατευόμενη περιοχή.  Εισηγηθήκαμε όπως οι Επιθεωρητές Μεταλλείων 
παρακολουθούν με περισσότερη αυστηρότητα την τήρηση των οροθετικών σημείων 
των λατομείων και ζητούν συχνότερη τοπογραφική αποτύπωση από τους 
υπεύθυνους μηχανικούς των λατομείων. 

 Από δειγματοληπτικό έλεγχο δελτίων είσπραξης λατομικών δικαιωμάτων, 
διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός δελτίων δεν ήταν υπογεγραμμένος, ενώ μεγάλος 
αριθμός δελτίων διαφορετικών φορτηγών, τιμολογίων και πελατών ήταν 
υπογεγραμμένα από τον ίδιο οδηγό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες 
για τη γνησιότητά τους.  Εισηγηθήκαμε όπως διενεργείται πιο ενδελεχής έλεγχος από 
την ΥΜ και να ζητούνται εξηγήσεις σε περιπτώσεις όπου δημιουργούνται αμφιβολίες 
για τη γνησιότητά τους. 

 Θα πρέπει η ΥΜ, κατά τη λήξη του προνομίου λατομείου και το κλείσιμο του 
λατομείου να συντάσσει  έκθεση περιγραφής χώρου που να υποστηρίζεται με σχετικό 
φωτογραφικό υλικό. Επίσης, το ΤΠ πρέπει να εντάξει στις περιβαλλοντικές του 
επιθεωρήσεις τους εγκαταλελειμμένους χώρους πρώην λατομείων, αφού φαίνεται ότι 
αποτελούν χώρους υψηλού κινδύνου για παράνομη απόρριψη σκουπιδιών. 

 Διαπιστώθηκε ότι, σε περιπτώσεις παράνομων επεκτάσεων υφιστάμενων λατομείων, 
τα πρόστιμα που επιβάλλονται δεν είναι αποτρεπτικά.  Εισηγηθήκαμε όπως οι 
αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για αποτροπή παρανομιών ή/και τα 
απαιτούμενα μέτρα για αποκατάσταση της νομιμότητας, με επιβολή οικονομικών 
κυρώσεων προς τους λατόμους τέτοιου ύψους που θα αποτελεί αποτρεπτικό 
παράγοντα για μελλοντικές παράνομες δραστηριότητες. 

 Όσον αφορά τις παράνομες λατομεύσεις, εισηγηθήκαμε όπως η ΥΜ εξετάσει το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της υφιστάμενης διαδικασίας επιβολής διοικητικού 
προστίμου, ώστε να παρέχεται η εξουσιοδότηση στους Επιθεωρητές Μεταλλείων για 
άμεση επιβολή εξωδίκου προς τους παραβάτες, το ύψος του οποίου να είναι 
αποτρεπτικό. Επιπρόσθετα, εισηγηθήκαμε να εξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσής του, 
ως βαθμός ποινής, με την ανανέωση των λατομικών προνομίων. Εναλλακτικά, εάν η 
υφιστάμενη διαδικασία δεν τροποποιηθεί, εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το 
ενδεχόμενο αύξησης του ποσού του διοικητικού προστίμου, με στόχο να καταστεί 
αποτρεπτικό. 

Ο έλεγχος διεκπεραιώθηκε από την Κωνσταντίνα Λορτζιέ, Μηχανικό/Ενεργειακό Ελεγκτή 
του Δήμου Λευκωσίας, με τη συνδρομή του Σωτήρη Χριστοφή, Λειτουργού Ελέγχου. Την 
άμεση εποπτεία της ομάδας είχε η Ρένα Χαριλάου, Πρώτος Ελεγκτής ΕΥΣΕ και τον γενικό 
συντονισμό και εποπτεία του ελέγχου ο Άκης Κίκας, Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής.  Με την 
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ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Λευκωσίας για την παραχώρηση με 
απόσπαση της κας Λορτζιέ στην Υπηρεσία μας για την περίοδο του ελέγχου. 
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Α. Εισαγωγή. 

O ορυκτός πλούτος της Κύπρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος  με την ιστορία της από την 
αρχαιότητα.  Η Κύπρος διέθετε πολλά και πλούσια χαλκούχα κοιτάσματα, καθώς και 
οικονομικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα αμιάντου, χρωμίτη και φυσικών ορυκτών 
χρωμάτων, όπως ούμπρα, ώχρα και σιέννα, πράσινη γαία, καθώς και εκτεταμένα 
κοιτάσματα γύψου,μπεντονιτών και ασβεστολιθικού ψαμμίτη. Πολλά από τα πετρώματά 
της χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου. Τα σκληρά και ανθεκτικά πετρώματα 
χρησιμοποιούνται ακόμη για την κατασκευή εργαλείων, κτηρίων και δρόμων, ενώ τα 
χρωματιστά πετρώματα αξιοποιήθηκαν για την κατασκευή μωσαϊκών. Οι αργιλικές μάργες 
και χώματα χρησίμευσαν για την κατασκευή αγγείων, ο γύψος για επιχρίσματα, ο 
ασβεστόλιθος για την παραγωγή ασβέστη και ο ασβεστολιθικός ψαμμίτης ως δομικός 
λίθος ή και για παραγωγή ογκολίθων για θαλάσσια κατασκευαστικά έργα. Τα χρόνια που 
προηγήθηκαν της οικονομικής κρίσης, αλλά και πρόσφατα λόγω των εξαγγελιών 
υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στις ανάγκες 
ορυκτών πρώτων υλών, κυρίως αδρανών υλικών και ογκολίθων. Λόγω της μεγάλης 
σημασίας της ορθής αειφόρου διαχείρισης και της βιωσιμότητας των αποθεμάτων των 
υλικών αυτών από τη μία, και την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου από 
την άλλη, η Υπηρεσία μας αποφάσισε να διενεργήσει σχετικό διαχειριστικό έλεγχο.  

Β.  Σκοπός του ελέγχου.  

Σκοπός του συγκεκριμένου ελέγχου είναι η αξιολόγηση όλων των διαδικασιών, πολιτικών, 
Νόμων και Κανονισμών που διέπουν την ορθολογιστική και αειφόρο διαχείριση των 
ορυκτών πρώτων υλών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί εάν κατά τον στρατηγικό 
σχεδιασμό μεγάλων έργων, με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λατομικά υλικά και ειδικά 
ογκολίθους, που προγραμματίζονται για υλοποίηση εντός των επόμενων χρόνων, έχουν 
ληφθεί υπόψη τα υφιστάμενα και διαθέσιμα αποθέματα τέτοιων υλικών, αφού είναι 
απαραίτητο να είναι ξεκάθαρο από την αρχή ποιον βαρύνει η ευθύνη για εξασφάλιση των 
υλικών αυτών, η διαχείριση των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Λατομικής 
Ανάπτυξης. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα και με την οδηγία «Auditing-Mining Guidance for 
Supreme Audit Institutions», λατομική δραστηριότητα είναι εκ της φύσεώς της μια 
καταστροφική δραστηριότητα που αφορά στην ανάληψη ενός μη ανανεώσιμου υλικού, 
γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα επιζήμια για το περιβάλλον. Συνεπώς, ένας άλλος 
παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την εξέταση 
αδειοδοτήσεων λατομείων είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου η αξιοποίηση/αφαίρεση ορισμένων βιομηχανικών ορυκτών, όπως ο 
γύψος και ο μπεντονίτης, που ορισμένες ιδιότητές τους επιδρούν αρνητικά στο 
περιβάλλον, προκαλεί βελτίωση αντί υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Οι βασικοί στόχοι του ελέγχου καλύπτουν το νομικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό φάσμα του θέματος και το κύριο αντικείμενο είναι η αξιολόγηση των διαδικασιών 
που εφαρμόζονται από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίες θα πρέπει να 
συνάδουν με τις Κοινοτικές Οδηγίες και τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια. Η οικονομική 
πτυχή του ελέγχου εστίασε στα θέματα διασφάλισης των νενομισμένων εσόδων για το 
κράτος. Οι περιβαλλοντικές παράμετροι μελετήθηκαν στην βάση των διαδικασιών 
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καθορισμού των πολεοδομικών ζωνών, των περιβαλλοντικών μελετών και των αρχών της 
αειφόρου ανάπτυξης. Μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων ελέγχθηκαν επίσης οι 
διαδικασίες κοστολόγησης και διαχείρισης των πρώτων υλών. 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό του ελέγχου διενεργήθηκε ανάλυση τύπου SWOT 
(Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) και PESTLΕ (Political - Economic - 
Social, Technological - Legal - Environmental), ώστε να εντοπιστούν όλοι εκείνοι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου. 

Βάσει της ανάλυσης αυτής, εντοπίστηκαν τα κυριότερα θέματα που εξετάστηκαν κατά τον 
έλεγχο, που κατατάσσονται στις πιο κάτω ενότητες: 

 Θεσμικό πλαίσιο. 

 Αρμόδιες αρχές για θέματα διαχείρισης ορυκτών πόρων. 

 Αειφόρος ανάπτυξη - στρατηγικές αποφάσεις. 

 Διαδικασίες για τη λατομική ανάπτυξη. 

 Περιβαλλοντική διαχείριση: έδαφος, νερό, διαχείριση αποβλήτων, χημικά. 

 Κατανομή πόρων για το Κράτος. 

Ανάλυση τύπου SWOT. 

 

Δυνατά σημεία (Strengths) 

 Σημαντικός ορυκτός πλούτος.  

 Αυτάρκεια σε αποθέματα λατομικών 
υλικών. 

 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης 
των πρώτων υλών. 

 Πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τα 
υλικά των τεχνικών έργων. 

 Καλύτερες περιβαλλοντικές 
πρακτικές διαχείρισης. 

 

 

Αδυναμίες (Weaknesses) 

 Περιορισμένες δυνατότητες 
Υπηρεσίας Μεταλλείων για  
παρακολούθηση/εποπτεία των 
εκμεταλλεύσεων 
λατομείων/μεταλλείων. 

 Αδυναμίες στον συντονισμό 
αρμόδιων εμπλεκόμενων Τμημάτων. 

 

Απειλές (Threats) 

 Έλλειψη πρώτων υλών. 

 Οπτική Ρύπανση. 

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 Κοινωνικές επιπτώσεις. 

 Οικονομικές επιπτώσεις. 

 

 
Ανάλυση τύπου PESTLE. 

Political: Το πολιτικό περιβάλλον είναι σημαντικό καθώς θέτει το πλαίσιο των αποφάσεων 
που λαμβάνονται για την αναπτυξιακή πορεία του κράτους.  

swot 
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Economic: Η οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών, δημιούργησε ένα ασταθές 
περιβάλλον στον κατασκευαστικό τομέα, με άμεσες επιπτώσεις στον λατομικό κλάδο. Από 
το  2016 παρατηρείται ανάκαμψη του κλάδου. 

Social: Οι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η κουλτούρα του κόσμου που απασχολείται στο 
τομέα, αλλά και οι κοινωνικές ευθύνες των εταιριών απαιτεί βελτιώσεις. 

Τechnological:  Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει βελτιωμένες λύσεις για την εύρεση 
των πρώτων υλών, τη βέλτιστη εκμετάλλευσή τους αλλά και την περιβαλλοντική 
παρακολούθηση και προστασία.  

Legal: Το νομικό πλαίσιο γύρω από τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες 
αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή των βέλτιστων διαδικασιών εξόρυξης του 
ορυκτού πλούτου. 

Environmental: Η περιβαλλοντική πτυχή του συγκεκριμένου τομέα είναι πολύ σημαντική, 
η Κύπρος διαθέτει πλούσιο οικότοπο και φυσικό περιβάλλον το οποίο πρέπει να 
διαφυλαχθεί. 

Γ.  Μεθοδολογία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη 
βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό 
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Οργανισμός 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, 
ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς 
το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους («financial audit»), τους 
ελέγχους συμμόρφωσης («compliance audit») και τους διαχειριστικούς ελέγχους 
(«performance audit»).  Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων 
που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε 
κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος διαχειριστικού ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των 
πιο κάτω Προτύπων: 

 ISSAI 100  - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα. 

 ISSAI 300 - Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου.  

 ISSAI 400 -  Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης. 

 Auditing Mining - ΙNTOSAI Guideline for Supreme Audit Institutions. 

Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο 
όσο και τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που 
ισχύουν για όλους τους ελέγχους του δημοσίου τομέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων 
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και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της 
οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας 
εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους 
πόρους και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.   

To πλαίσιο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του 
κατά πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια 
ελέγχου. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι 
δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις αρχές που διέπουν την ελεγχόμενη οντότητα. 

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους αξιολογούνται 
διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά, 
ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), 
των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους 
παραλήπτες ή αποδέκτες) και του αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

Ο παρών διαχειριστικός έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέχθηκαν 
μέσω επισκόπησης εγγράφων, μελετών και αλληλογραφίας, προσωπικών συνεντεύξεων των 
αρμόδιων λειτουργών και επιτόπιων ελέγχων λατομικών αναπτύξεων σε κάθε επαρχία. 
Στοιχεία λήφθηκαν, όπου κρίθηκε αναγκαίο, και από άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως  το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), Τμήμα Αρχαιοτήτων (ΤΑ), Τμήμα Δασών (ΤΔ), 
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού (ΕΕΒΤ) (Τομέας Ανάπτυξης Τουρισμού, Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών) και 
Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ), για μεμονωμένα θέματα του ελέγχου. Υλικό 
χρησιμοποιήθηκε και από αναρτήσεις στις ιστοσελίδες των εν λόγω Τμημάτων στο διαδίκτυο.  

Η λήψη των απαραίτητων στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών του περί της 
Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, ο 
οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, 
γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην 
εκτέλεση του έργου του.  

Τα αρχικά συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάζονται για σχόλια και απόψεις στην Υπηρεσία 
Μεταλλείων (ΥΜ), Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) και 
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ). 

Ως βάση για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας ελέγχου καθώς και των θεμάτων στα οποία 
θα επικεντρωθεί ο έλεγχος, χρησιμοποιήθηκαν και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 
που εκδόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων σε σχέση με 
τον έλεγχο εξορυκτικών δραστηριοτήτων.  

1.  Θεσμικό Πλαίσιο και Αρμόδιοι Φορείς για τον Ορυκτό Πλούτο. 

1.1  Ορισμοί. 

Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο (ΚΕΦ.270) και με τους 
περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμούς  του 1958 έως 2014, ισχύουν οι πιο κάτω 
ορισμοί, που είναι σχετικοί με το αντικείμενο του ελέγχου: 
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 «Επιθεωρητής Μεταλλείων ή Ανώτερος Λειτουργός Μεταλλείων» σημαίνει τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων ή οποιοδήποτε λειτουργό της Υπηρεσίας 
Μεταλλείων, εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω Προϊστάμενο· 

 «επισκοπώ» και «επισκόπηση» περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες που συνδέονται 
με την έρευνα για μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά και είναι εύλογα απαραίτητες για να 
βοηθήσουν τον ερευνητή να εξακριβώσει τις μεταλλευτικές ή λατομικές δυνατότητες 
της γης· 

 «λατομείο» σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή που ανασκάπτεται προς το σκοπό λήψης 
οποιουδήποτε λατομικού υλικού·    

 «λατόμηση» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία απόκτησης ή εξαγωγής οποιωνδήποτε 
λατομικών υλικών με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο· 

 «λατομικά υλικά» σημαίνει άμμο, λίθο, σχιστόλιθο, γρανίτη ή άλλα πετρώματα, 
κιμωλία, άργιλο, πυρόλιθο, αμμοχάλικο, γύψο, ασβεστόλιθο, μάρμαρο, μάργα και 
χαλαζία· 

 «μεταλλεύματα» περιλαμβάνει όλα τα υλικά οικονομικής αξίας που αποτελούν 
τμήμα, ή προέρχονται με φυσικό τρόπο από το φλοιό της γης περιλαμβανομένου του 
ορυκτέλαιου, αλλά όχι μεταλλεύματα σε κατάσταση διάλυσης ή τύρφης, δένδρα, 
ξυλεία και παρόμοια είδη δασικών προϊόντων ή οποιαδήποτε λατομικά υλικά· 

 «μετάλλευση» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία απόκτησης ή εξαγωγής 
οποιωνδήποτε μεταλλευμάτων με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο, ή για οποιονδήποτε 
σκοπό που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτή ή συναφή με αυτή. 

1.2  Aρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα. 

Η διαχείριση των λατομικών υλικών εμπίπτει κυρίως στις αρμοδιότητες της ΥΜ, η οποία είναι 
η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του περί Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου και του περί 
Εκρηκτικών Υλών Νόμου. Είναι επίσης σύμβουλος του Κράτους πάνω σε τεχνικά θέματα που 
σχετίζονται με τον ορυκτό πλούτο και ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ Κυβέρνησης, 
μεταλλευτικών εταιρειών και ερευνητών. Έχει στόχο την ορθολογική ανάπτυξη του ορυκτού 
πλούτου της Κύπρου μέσα από δραστηριότητες που ελαχιστοποιούν την επίδραση της 
ανάπτυξης αυτής στο περιβάλλον και διασφαλίζουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζόμενους στον τομέα όπως και την παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων στην 
αγορά, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος μεταφοράς.  

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν το ΤΓΕ, το ΤΠΟ και το ΤΠ.  Τα τέσσερα αυτά Κυβερνητικά 
Τμήματα συναποτελούν τους κύριους πυλώνες αρμοδιοτήτων για τις λατομικές/μεταλλευτικές 
αναπτύξεις. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται όλα τα Κυβερνητικά Τμήματα/Φορείς, που 
εμπλέκονται στις διαδικασίες εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων των ορυκτών πρώτων υλών, 
με αναφορά στις κύριες αρμοδιότητες τους και το σχετικό νομικό πλαίσιο. 
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Πίνακας 1:  Κύριοι Αρμόδιοι φορείς, για την λατομική/μεταλλευτική ανάπτυξη. 

Αρμόδιος Φορέας Κλάδος/Τομέας 
Βασικές Αρμοδιότητες που 

εμπίπτουν  στον 
διαχειριστικό έλεγχο 

Νομοθεσία 

Τμήμα 
Πολεοδομίας και 

Οικήσεως 

Τομέας 
Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και 

Μελετών 

 

 Προεδρεύει της Τεχνικής 
επιτροπής για ανάπτυξη 
λατομικών ζωνών, και 
προωθεί τις εισηγήσεις 
στο Υπουργικό Συμβούλιο 
μέσω του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

 Συμμετέχει στην επιτροπή 
Αειφόρου Ανάπτυξης 
Ορυκτού Πλούτου. 

 Οι περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας Νόμοι, 
1972 – 2016. 

 Ισχύον Σχέδιο για την 
Νήσο,1974. 

Πολεοδομικού 
Ελέγχου και 

Εφαρμογής των 
Σχεδίων 

Ανάπτυξης 

 Παραλαμβάνει αιτήσεις 
για αναπτύξεις λατομείων. 

 Εισπράττει τέλη για τις 
αιτήσεις. 

 Εισπράττει τέλη για τις 
περιβαλλοντικές μελέτες  
που κατατίθενται με την 
αίτηση. 

 Οι περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας Νόμοι, 
1972 – 2016. 

 Οι περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας 
(Δικαιώματα) 
Κανονισμοί του 2013 
και 2015. 

 

Τμήμα 
Γεωλογικής 

Επισκόπησης 

Κλάδος 
Οικονομικής 
Γεωλογίας 

 Εκτελεί τις απαραίτητες 
επισκοπήσεις/έρευνες για 
αποθέματα της Κύπρου. 

 Προεδρεύει της επιτροπής 
Αειφόρου Ανάπτυξης 
Ορυκτού Πλούτου. 

 Εποπτεύει την τήρηση, 
στην αγορά, των σωστών 
προτύπων για τα 
οικοδομικά υλικά, για 
λογαριασμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Καταθέτει απόψεις επί της 
γεωλογίας στις αιτήσεις 
για αναπτύξεις 
λατομείων/μεταλλείων. 

 Υποβάλλει προτάσεις και 
συμμετέχει στην Τεχνική 
Επιτροπή της 
Πολεοδομίας για τον 
καθορισμό ή 
τροποποίηση λατομικών 
ζωνών 

 Ο περί των 
Γεωλογικών 
Επισκοπήσεων Νόμος 
του 2013. 

 Ο περί Δομικών 
Προϊόντων Νόμος του 
2013. 

 

 

 

Υπηρεσία 
Μεταλλείων 

Άδειες 
Επισκόπησης 

Λατομικά 
Προνόμια 

Μεταλλείων/ 
Λατομείων 

 Εκδίδει ερευνητικές 
άδειες. 

 Εκδίδει το προνόμιο 
λατομείου και τη 
μεταλλευτική μίσθωση, 
αφού ολοκληρωθεί η 
διαβούλευση  της αίτησης 
από την Πολεοδομία και 
το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

 Ο περί Ρύθμισης 
Μεταλλείων και 
Λατομείων Νόμος 
Κεφ. 270, 1965  έως 
2011. 

 Περί Μεταλλείων και 
Λατομείων Κανονισμοί 
1958 έως 2014. 
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Αρμόδιος Φορέας Κλάδος/Τομέας 
Βασικές Αρμοδιότητες που 

εμπίπτουν  στον 
διαχειριστικό έλεγχο 

Νομοθεσία 

 Εισπράττει μισθώματα, 
τέλη και δικαιώματα για 
τις εκμεταλλεύσεις. 

 Εξετάζει τις Διαχειριστικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες 
για τις κυριότερες 
εκμεταλλεύσεις. 

 

 

 Ελέγχει τις συνθήκες 
ασφάλειας και υγείας στα 
μεταλλεία, λατομεία και 
συναφείς εγκαταστάσεις. 

 Ελέγχει την εισαγωγή, 
αποθήκευση, πώληση και 
χρήση των εκρηκτικών 
υλών, πυροτεχνημάτων 
και πυρομαχικών. 

 Συμμετέχει στην επιτροπή 
Αειφόρου Ανάπτυξης 
Ορυκτού Πλούτου. 

 Προεδρεύει της επιτροπής 
CE για τα αδρανή υλικά. 

 Περί Σκυροκονιάματος 
(Ενθάρρυνση και 
Έλεγχος Βιομηχανίας) 
Νόμος. 

 Ο Περί Δομικών 
Προϊόντων Νόμος του 
2013. 

 

 

 Κυπριακός 
Οργανισμός 
Τυποποίησης CYS 
TE-02. 

 

 

 

 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

Τομέας 
Εκτίμησης 

Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων 

 Εκδίδει Γνωματεύσεις και 
θέτει όρους έπειτα από 
διαβουλεύσεις με τα 
Αρμόδια Τμήματα: 

      Διαχειριστικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες. 

      Σχέδια Εξορυκτικών 
Αποβλήτων. 

 Περιβαλλοντικές 
Μελέτες που 
υποβάλλονται στην 
Πολεοδομία. 

 Μελέτες Δέουσας 
Εκτίμησης 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

 Συμμετέχει στην Τεχνική 
Επιτροπή της 
Πολεοδομίας για τις 
Λατομικές Αναπτύξεις 
καθώς και στην Επιτροπή 
Αειφόρου Ανάπτυξης 
Ορυκτών Πόρων. 

 Εθνική Νομοθεσία 
εναρμόνιση οδηγίας 
2006/21/ΕΚ, 
Διαχείριση 
Αποβλήτων 
Εξορυκτικής 
Βιομηχανίας,  
57(Ι)/2012. 

 

 Ο περί της Εκτίμησης 
των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον.  Από 
Ορισμένα Έργα 
Νόμος, 102(Ι)/2005. 

Τμήμα 
Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας 
 

 Συμμετέχει στην 
Επιτροπή για τον 
καθορισμό των 
Λατομικών Ζωνών. 

 Ο περί 
Κτηματολογικού και 
Χωρομετρικού 
Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) Kεφ. 219, 
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Αρμόδιος Φορέας Κλάδος/Τομέας 
Βασικές Αρμοδιότητες που 

εμπίπτουν  στον 
διαχειριστικό έλεγχο 

Νομοθεσία 

 Καθορίζει το αγοραίο 
ενοίκιο για τις λατομικές 
ζώνες. 

 Εκδίδει σχέδια για την 
υποβολή αιτήσεων και 
αδειών ερευνών. 

Νόμοι  1965 έως το 
2018. 

Τμήμα Δασών  

 Συμμετέχει στην 
Επιτροπή 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων/ 
Διαβουλεύσεων. 

 Συμμετέχει στην επιτροπή 
Αειφόρου Ανάπτυξης 
Ορυκτού ΠλούτουΕίναι η 
αρμόδια Αρχή για 
προγραμματισμό 
περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης. 

 Οι περί Δασών Νόμοι 
του 2012  έως το 
2018. 

 

Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων 
 

 Συμμετέχει στην 
Επιτροπή 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων/ 
Διαβουλεύσεων. 

 Οι περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης των Νερών 
Νόμοι του 2002 - 
2013.  

Τμήμα 
Επιθεώρησης 

Εργασίας 
 

 Συμμετέχει στην 
Επιτροπή 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων/ 
Διαβουλεύσεων. 

 Εποπτεύει θέματα 
ελέγχου λειτουργίας 
λατομικών/μεταλλευτικών 
αναπτύξεων. 

 Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας Νόμοι 
του 2002 έως το 2018.  

 Οι περί Ασφάλειας κα 
Υγείας στην Εργασία 
Νόμοι του 1996 έως 
το  2002. 

Αρχή 
Ηλεκτρισμού 

Κύπρου 
 

 Συμμετέχει στην 
Επιτροπή 
περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων/ 
Διαβουλεύσεων. 

 Ο περί Ηλεκτρισμού 
Νόμος Κεφ.270. 

 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εμπλοκή μεγάλου αριθμού Τμημάτων/Υπηρεσιών στην 
αδειοδότηση εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων, καθώς  και οι συνεπαγόμενες διαδικασίες 
διαβούλευσης μεταξύ τους, καθιστούν την όλη διαδικασία χρονοβόρα.  

Σύσταση: Θεωρούμε ότι οι διαδικασίες θα μπορούσαν να απλοποιηθούν και 
εισηγούμαστε όπως τύχουν επανεξέτασης προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και ο 
χρόνος που απαιτείται για λήψη των αποφάσεων. 

1.3   Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες για τις λατομικές πρώτες ύλες. 

Στις 4.11.2008 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσίευσε την «Πρωτοβουλία 
για τις πρώτες ύλες – Κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση 
στην Ευρώπη», που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού της 
οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με μη ενεργειακές πρώτες ύλες. Σύμφωνα με 



 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜ/01/2019 

 

 

14 

 

την πρωτοβουλία, το θέμα των πρώτων υλών απαιτεί προσοχή σε υψηλό πολιτικό 
επίπεδο και πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την ΕΕ. 
Ακολούθως το 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση εμπειρογνωμοσύνης, με την οποία 
καθιερώνεται η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των πρώτων υλών που θεωρούνται 
ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη. Στην υπό αναφορά έκθεση προτείνεται ένας κατάλογος 
14 πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, ο οποίος θα επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά τριετία. 
Το 2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της για ένα πιθανό πρόγραμμα 
αποθεματοποίησης πρώτων υλών, αναφέροντας ότι η δημιουργία αποθεμάτων επιλύει 
βραχυπρόθεσμα προβλήματα, ενώ η μακροπρόθεσμη έλλειψη πρώτων υλών απαιτεί 
διαθρωτικές λύσεις όσον αφορά στον εφοδιασμό (υποκατάσταση, ανακύκλωση, εγχώρια 
εξόρυξη). Τον Φεβρουάριο του 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία 
πρότεινε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες (EIP), 
ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2012 διαφάνηκε από τις συναντήσεις ομάδων εργασίας ότι 
κανένα κράτος μέλος δεν θα υποστήριζε το σύστημα δημιουργίας αποθεμάτων. 

1.4  Τα κύρια προγράμματα της ΕΕ που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους 
ορυκτούς πόρους. 

Σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν προωθηθεί διάφορα προγράμματα για την 
καταγραφή των ορυκτών πρώτων υλών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα 
Promine, Euro-geosource, Μinventory, Aegos (African – European Georesources 
Observation System), που έχουν ως βασικό στόχο την παρακολούθηση των ορυκτών 
πρώτων υλών ανά το παγκόσμιο και τη συμβολή τους στους τρεις βασικούς πυλώνες 
στρατηγικής που έθεσε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες, δηλαδή (α) 
εξασφάλιση  ίσων όρων πρόσβασης σε πόρους που βρίσκονται σε τρίτες χώρες (β) 
προώθηση ενός βιώσιμου εφοδιασμού με πρώτες ύλες από ευρωπαϊκές πηγές και (γ) 
ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανακύκλωσης. Σύμφωνα με αυτή την 
πρωτοβουλία αναπτύχθηκαν διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε αρκετά από αυτά 
συμμετείχε ή συμμετέχει το ΤΓΕ, κύριος στόχος των οποίων είναι η δημιουργία 
πανευρωπαϊκού χάρτη ορυκτών πόρων ή και θεματικών χαρτών και στο πλαίσιο αυτό 
έχουν αποτυπωθεί σε χάρτες όλα τα αδειοδοτημένα και τεκμηριωμένα αποθέματα 
ορυκτών πόρων καθώς και τα μεταλλεία, ενεργά και μη, της Κύπρου.  Ενδεικτικά 
αναφέρουμε το πρόγραμμα MIN-GUIDE το οποίο ασχολείται με την ανάγκη για ασφαλή 
και βιώσιμη προσφορά ορυκτών πόρων στην Ευρώπη με την ανάπτυξη ενός οδηγού 
πολιτικής για τα ορυκτά.  Αναγνωρίζεται ότι η λειτουργία των ευρωπαϊκών οικονομιών και 
κατά συνέπεια η ευημερία των κοινωνιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
μακροπρόθεσμη προμήθεια φυσικών πόρων και πρώτων υλών για παραγωγή και χρήση, 
ωστόσο η πρόσβαση σε μη ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες, οι οποίες αποτελούν τη 
βάση των βιομηχανικών αλυσίδων αξίας, δεν είναι σταθερή και ασφαλής. Για την 
εξασφάλιση της προσφοράς ορυκτών στην Ευρώπη χρειάζεται ένα πλαίσιο πολιτικής για 
την προώθηση καινοτόμων και βιώσιμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στην αλυσίδα αξίας των ορυχείων. Το πρόγραμμα MIN-GUIDE που 
αναφέρεται πιο πάνω έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και θα 
συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες, 
ανατροφοδοτώντας τα αποτελέσματά του στο πλαίσιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής 
της ΕΕ. Το MIN-GUIDE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 
προγράμματος Horizon 2020 και διεξάγεται από 10 οργανώσεις που εκπροσωπούν εννέα 
ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο ξεκίνησε την 1.2.2016 και θα ολοκληρωθεί στις 31.1.2019. 
Όπως μας ενημέρωσε το ΤΓΕ, καταβάλλεται επίσης προσπάθεια από το 
ΕuroGeoSurveys(Οργανισμός των Γεωλογικών Υπηρεσιών της Ευρώπης), σε συνεννόηση 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ίδρυση Ευρωπαϊκής Γεωλογικής Υπηρεσίας και η 
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συμπερίληψη, στον ευρύτερο ορισμό του όρου βιοποικιλότητας, εκτός από το νερό και τον 
αέρα, και των ορυκτών πόρων, ως αναπόσπαστο στοιχείο προφύλαξης και διατήρησης 
της φύσης.  

Όπως πληροφορηθήκαμε από την ΥΜ και το ΤΓΕ, η εκπροσώπηση της Κύπρου σε 
διάφορες ομάδες εργασίας της ΕΕ κρίνεται περιορισμένη, ωστόσο κρίνεται ότι  αυτό δεν 
επηρεάζει την έγκαιρη ενημέρωση για τις πολιτικές αναφορικά με τους ορυκτούς πόρους.  
Το ΤΓΕ επισήμανε ότι, λόγω μη συμμετοχής σε συγκεκριμένα προγράμματα, όπως το 
ProMine, δεν υπάρχει πλήρης πρόσβαση στη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε, όπου 
διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο άλλου προγράμματος, ότι υπήρχαν τοπωνύμια καταχωρισμένα 
στην Τουρκική γλώσσα.   

Σύσταση: Να εξεταστεί το ενδεχόμενη ενίσχυσης της παρουσίας των αρμόδιων Τμημάτων 
σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στους 
ορυκτούς πόρους. 

Ο Διευθυντής του ΤΓΕ συμφωνεί πλήρως με την πιο πάνω εισήγηση, αναφέροντας ότι, 
λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων οικονομικών πόρων και προσωπικού, το θέμα είναι 
δύσκολο να αντιμετωπιστεί. 

2.  Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση ορυκτών πρώτων υλών. 

2.1  Εισαγωγή.  

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάστηκαν στον έλεγχό μας αφορά στην ύπαρξη 
κατάλληλης εθνικής στρατηγικής και προγραμματισμού του Κράτους σε σχέση με τις 
ορυκτές  πρώτες ύλες, αφού η υλοποίηση των διαφόρων κατασκευαστικών έργων που 
εξαγγέλλονται συνδέεται άρρηκτα με την εξεύρεση και διαχείριση των αναγκαίων πρώτων  
υλών και των αντίστοιχων αδειοδοτήσεων των πολεοδομικών (λατομικών) ζωνών, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα αποθέματα πρώτων υλών μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των 
έργων.  

Περί τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Κράτος ξεκίνησε τον προγραμματισμό μεγάλων 
θαλάσσιων έργων, όπως αλιευτικά καταφύγια, μαρίνες, προστασία παραλιών 
(κυματοθραύστες) και λιμάνια, συνεπώς η ανάγκη για ορυκτούς πόρους και κυρίως 
ογκόλιθους αυξήθηκε, επηρεάζοντας αλυσιδωτά τις αιτήσεις για άδειες εξόρυξης σε 
υφιστάμενες λατομικές ζώνες ή και στη δημιουργία νέων.  Σημειώνεται ότι, πριν τη λήψη 
των σχετικών αποφάσεων για προώθηση των υπό αναφορά έργων, προηγήθηκε η 
εκπόνηση στρατηγικών μελετών, όπως η «Στρατηγική της Ανάπτυξης του Ναυτικού 
Τουρισμού», η «Μελέτη για την Διάβρωση των Ακτογραμμών» και η «Στρατηγική για την 
Αειφόρο Μεταλλευτική και Λατομική Ανάπτυξη της Κύπρου 2001 – 2025». Αρκετά από τα 
έργα αυτά είχαν ενταχθεί στους Σχεδιασμούς των Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης 2007-
2013 και της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.  

2.1.1  Στρατηγική για την Αειφόρο Μεταλλευτική και Λατομική Ανάπτυξη της 
Κύπρου 2001-2025 και Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων. 

Το 1998, το Υπουργείο Γεωργίας, Aγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ) μετά 
από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ)  ημερ. 1.7.1998, σε μια προσπάθεια 
δημιουργίας συνθηκών αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης του ορυκτού πλούτου της χώρας 
ανέθεσε, σε ιδιώτες Συμβούλους, την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Στρατηγική για την 
Αειφόρο Μεταλλευτική και Λατομική Ανάπτυξη της Κύπρου 2001 – 2025». Η μελέτη 
ολοκληρώθηκε το 2002 και είχε ως κύριο στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για τον σχεδιασμό της μακροχρόνιας κρατικής πολιτικής αναφορικά με την 
αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των ορυκτών πόρων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
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επάρκεια υλικών στρατηγικής σημασίας για την τρέχουσα και μελλοντική ανάπτυξη, με την 
προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος για τα υπό αναφορά, αλλά και για 
περισσότερα, έτη. Η μελέτη κατέληξε σε εισηγήσεις σε σχέση με την μελλοντική κάλυψη 
των αναγκών σε πρώτες ύλες, αναλύοντας δεδομένα του 2001, βασιζόμενη σε τρία 
εναλλακτικά σενάρια ρυθμού ανάπτυξης (0%, 3% και 10%). Τα βασικότερα πορίσματα της 
στρατηγικής μελέτης ήταν η σταδιακή έλλειψη πρώτων υλών για την επόμενη επταετία 
από την ζώνη εκμετάλλευσης της Ανδρολύκου και κατ’ επέκταση η ανάγκη δημιουργίας 
νέων λατομικών ζωνών, άμεσα στην επαρχία Πάφου και στη συνέχεια στη Λάρνακα για 
διαβασικά πετρώματα, καθώς τότε ακόμα δεν είχε διαφανεί η μετέπειτα μεγάλη ανάγκη για 
ογκόλιθους. 

2.1.2  Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων. 

Στη Στρατηγική για την Αειφόρο Μεταλλευτική και Λατομική Ανάπτυξη της Κύπρου 2001– 
2025, καταγράφονται οι παράγοντες που δημιουργούν εμπόδια και προβλήματα στην 
εύρυθμη διαχείριση των ορυκτών πόρων, όπως είναι οι αναχρονιστικές ρυθμίσεις ή 
επικαλύψεις του νομοθετικού πλαισίου, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και η 
αδυναμία άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου στους χώρους εξόρυξης και η 
βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της μεταλλευτικής και λατομικής ανάπτυξης, τόσο από τον 
κρατικό όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η υπό αναφορά μελέτη εισηγείται την αντιμετώπιση 
των πιο πάνω προβλημάτων μέσω της δημιουργίας ενός νέου αυτόνομου φορέα, του 
«Συμβουλίου Ορυκτών Πόρων». Η συγκεκριμένη πρόταση δεν υιοθετήθηκε λόγω του 
συνεπαγόμενου διοικητικού και λειτουργικού κόστους. Αντί αυτής, προτάθηκε η ίδρυση της 
«Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων», η οποία συστάθηκε με Απόφαση του 
ΥΣ ημερ. 24.9.2008 υπό την εποπτεία του Υπουργού ΓΑΑΠ. Η Επιτροπή αποτελείται από 
εκπροσώπους των Υπουργείων ΓΑΑΠ και  Εσωτερικών, των Τμημάτων Γεωλογικής 
Επισκόπησης, Πολεοδομίας και Οικήσεως, Δασών και Περιβάλλοντος, της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) και της 
ΥΜ. Πρόεδρος ορίζεται ο εκπρόσωπος του ΤΓΕ. Στόχος της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση 
προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που αφορούν στον τομέα έρευνας, εκμετάλλευσης και 
διαχείρισης του ορυκτού πλούτου και η διατύπωση εισηγήσεων στις κατά Νόμο αρμόδιες 
Αρχές για την αντιμετώπισή τους. Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι η ετοιμασία 
γνωμοδοτήσεων ή/και εισηγήσεων προς τις κατά Νόμο αρμόδιες Αρχές για θέματα που 
αφορούν στη μεταλλευτική και λατομική ανάπτυξη όπως: 

 Τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο και αναθεώρηση της μεταλλευτικής/λατομικής 
πολιτικής. 

 Μακροχρόνιο προγραμματισμό της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων της Κύπρου, 
εξαιρουμένων των υδρογονανθράκων. 

 Καθορισμό ή τροποποίηση λατομικών/μεταλλευτικών Ζωνών. 

 Διαδικασίες αδειοδότησης λατομείων και μεταλλείων. 

 Πολιτική αξιοποίησης των στείρων των λατομείων και των μεταλλείων. 

 Πολιτική επαναχρησιμοποίησης υλικών και ανακύκλωση παλαιών δομικών υλικών. 

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στην Τεχνική Επιτροπή του ΤΠΟ και 
ενδιάμεσα στην Τεχνική Επιτροπή του ΤΠ - Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, το οποίο 
μας διευκρίνισε ότι ο ρόλος του στην Επιτροπή είναι συμβουλευτικός, κυρίως σε θέματα 
προστασίας από τις επιπτώσεις.  
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2.2  Εξασφάλιση κατάλληλων λατομικών υλικών για την κατασκευή κρατικών 
θαλάσσιων έργων. 

Τον  Μάιο του 2006 το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΜΕΕ) κατέθεσε 
πρόταση στο ΥΣ για την εξασφάλιση και προμήθεια λατομικών υλικών, για την κατασκευή 
θαλάσσιων τεχνικών έργων. Η ανάγκη για την υποβολή της εν λόγω πρότασης προέκυψε 
ένα χρόνο νωρίτερα, το 2005, όταν η εξεύρεση ογκολίθων για τα κρατικά έργα που είχαν 
προγραμματιστεί (μαρίνες, κυματοθραύστες, αλιευτικά καταφύγια κ.α.) είχε γίνει πλέον 
επιτακτική. Επίσης είχε διαφανεί το πρόβλημα έλλειψης επαρκούς και υγιούς 
ανταγωνισμού κατά την προσφοροδότηση των έργων, καθώς η κατοχή προνομίου 
λατομείου εξόρυξης ασβεστολιθικών υλικών από ένα προσφοροδότη δημιούργησε σαφές 
πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.  Επιπρόσθετα, η Περιβαλλοντική Αρχή έθετε ως όρο 
για την έγκριση των έργων την προμήθεια των αναγκαίων υλικών από υφιστάμενα 
λατομεία. Μετά από επανειλημμένες συσκέψεις με όλα τα αρμόδια Τμήματα, εξετάστηκαν 
οι απαιτούμενες ποσότητες των ογκολίθων για υλοποίηση των προγραμματισμένων 
έργων, σε σχέση με τις δυνατότητες των αδειοδοτημένων λατομείων, όπου διαφάνηκε ότι 
τα διαθέσιμα αποθέματα δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν  όλες τις ανάγκες. 
Συγκεκριμένα, για συνολικά 24 προγραμματιζόμενα έργα, έως το 2015, υπολογίστηκε ότι 
θα χρειάζονταν 3,5 εκ. τόνοι υλικών, ενώ τα αποθέματα των υφιστάμενων και πιθανών 
υπό εξέταση λατομείων στην Κύπρο υπολογίστηκαν σε μόνο 900.000 τόνους.  

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα αρμόδια Τμήματα και συμπεριλήφθηκαν σε 
σχετική πρόταση προς το ΥΣ, ήταν τα ακόλουθα: 

(α) Οι τρεις μεγάλες κατηγορίες πετρωμάτων από τα οποία γίνεται εξόρυξη λατομικών 
υλικών για τον κατασκευαστικό τομέα είναι τα διαβασικά, τα ασβεστολιθικά/υφαλογενείς 
ασβεστόλιθοι και οι ασβεστολιθικοί ψαμμίτες. Παρόλο που για τα διαβασικά πετρώματα 
υπήρχαν ικανοποιητικές ποσότητες και η Στρατηγική για την Αειφόρο Μεταλλευτική και 
Λατομική Ανάπτυξη της Κύπρου 2001 – 2025 υπέδειξε  την ανάγκη εξόρυξής τους, διαφάνηκε 
στην πράξη ότι δεν ενδείκνυται η χρήση τους για θαλάσσια έργα, δεδομένου του έντονου 
βαθμού υδροθερμικής εξαλλοίωσης τους  και των μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων σε 
ορισμένα θαλάσσια έργα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Όσον αφορά στον ασβεστολιθικό 
ψαμμίτη, που για πολλά χρόνια χρησιμοποιείτο εκτεταμένα σε θαλάσσια έργα στην Κύπρο, 
επισημαίνεται ότι, με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, κατέστη υποχρεωτική η εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού προτύπου για τους ογκολίθους (EN 13383-1:2002, «Φυσικοί Ογκόλιθοι: μέρος 1: 
προδιαγραφές»). Το πρότυπο καθόριζε ως ελάχιστη πυκνότητα του πετρώματος τα 2,3 
Μg/m3, προδιαγραφή που δεν πληροί ο κυπριακός ασβεστολιθικός ψαμμίτης, με αποτέλεσμα 
να καταστεί απαγορευτική η χρήση του στα θαλάσσια έργα. Το γεγονός αυτό επέφερε 
μεγάλες αλλαγές στους σχεδιασμούς των έργων και στις άδειες των λατομικών αναπτύξεων, 
αλλά κυρίως κατέτασσε πλέον τους υφαλογενείς ασβεστόλιθους ως το μοναδικό υλικό προς 
εξόρυξη εντός της Κύπρου για χρήση στα θαλάσσια έργα. Το υλικό αυτό βρίσκεται σε 
περιορισμένες ποσότητες και κυρίως σε περιοχές Ειδικής Ζώνης Προστασίας της Φύσης στην 
επαρχία Πάφου. 

Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα επιλύθηκε το 2016, όταν, κατόπιν εισηγήσεων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, το προαναφερόμενο Ευρωπαϊκό πρότυπο τροποποιήθηκε με 
κατάργηση της συγκεκριμένης παραγράφου που  καθόριζε το κατώτερο όριο πυκνότητας 
υλικού, δίνοντας την ευχέρεια στους μελετητές των έργων να ορίζουν οι ίδιοι τις τεχνικές 
προδιαγραφές των ογκολίθων που απαιτούνται. Ως αποτέλεσμα, μπορούν και πάλι να 
χρησιμοποιηθούν ασβεστόλιθοι ψαμμίτες για τα θαλάσσια έργα, νοουμένου ότι συνάδουν 
με τις προδιαγραφές που καθορίζουν οι μελετητές των έργων. 
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(β) Το Κράτος να μελετήσει το ενδεχόμενο επέκτασης υφιστάμενων λατομείων ή/και 
δημιουργίας νέων, τα οποία να τεθούν υπό την διαχείρισή του, ώστε να καλύπτονταν οι 
ανάγκες των προγραμματιζόμενων και μελλοντικών κρατικών έργων, με την 
πραγματοποίηση παράλληλα γεωλογικών ερευνών για επιβεβαίωση της επάρκειας και της 
ποιότητας των υλικών και σε ιδιωτική γη, αφού η κρατική είναι ήδη περιορισμένη.  

Οι εισηγήσεις των Υπουργών ΜΕΕ, Εσωτερικών και ΕΕΒΤ υιοθετήθηκαν από το ΥΣ, το 
οποίο στις 1.6.2006 αποφάσισε όπως: 

(α)  Το ΤΓΕ να προχωρήσει σε γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νέων πιθανών 
περιοχών λατόμευσης από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

(β)  Για τις κατάλληλες περιοχές που θα επιλεγούν, να εκπονηθούν οι απαιτούμενες 
Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 
για την εξασφάλισή τους, στις περιπτώσεις ιδιωτικής γης, είτε μέσω απαλλοτριώσεων για 
σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, είτε μέσω μακροχρόνιας ενοικίασής  τους, με την 
καταβολή ετήσιου μισθώματος. 

Όπως πληροφορηθήκαμε οι πιο πάνω Αποφάσεις υλοποιήθηκαν ως ένα βαθμό αλλά με 
αρκετή καθυστέρηση, κυρίως λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για έκδοση Γνωμάτευσης 
από την Περιβαλλοντική Αρχή.   Όπως διευκρίνισε ο Διευθυντής του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, οι περιπτώσεις αυτές είχαν κατατεθεί στο Τμήμα του το 2012 και λόγω του 
ότι γειτνίαζαν ή ενέπιπταν εντός προστατευόμενων περιοχών της χερσονήσου Ακάμα, 
ζητήθηκε από τις αιτήτριες  εταιρείες όπως εκπονήσουν Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.  Αφού οι Μελέτες έτυχαν αξιολόγησης, εκδόθηκαν οι 
σχετικές Γνωματεύσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής το 2015 και 2016. 

(γ) Να καθοριστεί το Κράτος ως διαχειριστής της γης λατομείου ογκολίθων, το οποίο στη 
συνέχεια να παραχωρείται στον εκάστοτε επιτυχόντα προσφοροδότη, για την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου κρατικού έργου. 

Η υπό αναφορά Απόφαση δεν εφαρμόστηκε, καθώς τα κυβερνητικά Τμήματα και κυρίως 
το ΤΔΕ, που είχε την ευθύνη για τα περισσότερα έργα, δεν επιθυμούσαν τη διαχείριση των 
λατομείων, καθώς πιθανή κακή ποιότητα υλικών από τα λατομεία θα οδηγούσε σε 
απαιτήσεις από τους εργολάβους. 

(δ)  Να οριστεί τεχνική επιτροπή η οποία να απαρτίζεται από συγκεκριμένους τεχνικούς 
εμπειρογνώμονες (ΤΔΕ, ΤΓΕ, ΥΜ, κ.α.), με σκοπό την επεξεργασία των όρων διαχείρισης 
των λατομείων από το Κράτος, καθώς και τις ειδικές πρόνοιες και ασφαλιστικές δικλίδες 
που πρέπει να ενσωματωθούν στα κατασκευαστικά συμβόλαια. 

(ε) Να εξουσιοδοτηθούν οι Υπουργοί ΜΕΕ, Εσωτερικών, ΕΕΒΤ και ΓΑΑΠ να εγκρίνουν 
τους όρους διαχείρισης των λατομείων από το Κράτος, άνευ επαναφοράς του θέματος στο 
ΥΣ εκτός εάν υπάρξει διαφωνία μεταξύ τους. 

2.2.1 Αποθέματα λατομικών υλικών. 

 Λατομική Βιομηχανία.  

Νοουμένου ότι θα εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες εκμετάλλευσης, η Κύπρος θεωρείται 
αυτάρκης σε αποθέματα λατομικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες 
ύλες σε οικοδομές, δρόμους, υδατοφράκτες, μαρίνες, λιμάνια και άλλα κατασκευαστικά έργα. 
Σε  αντίθεση  με  τη  μεταλλευτική  βιομηχανία,  η  λατομική  βιομηχανία  είναι  έντονα 
δραστηριοποιημένη, παρόλο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης η ζήτηση των λατομικών 
υλικών είχε μειωθεί σημαντικά κατά την περίοδο 2011 - 2013, σε σχέση με το 2008. Σύμφωνα 
με στοιχεία αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΥΜ, αλλά και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία 
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από την Ετήσια Έκθεσή της για το 2017, λειτουργούν παγκύπρια περίπου 133 λατομεία που 
παράγουν διάφορα πετρώματα και βιομηχανικά ορυκτά, εκ των οποίων 22 βρίσκονται στο 
τελικό στάδιο αποκατάστασης του χώρου, μετά την ολοκλήρωση των λατομικών εργασιών.  

Για επιτόπια χρήση παράγονται:   

 Χαβάρες και χαβαροχάλικα για επιχωματώσεις και υποθεμελιώσεις οδικών έργων.  

 Αδρανή υλικά κυρίως από ασβεστόλιθο και διαβάση για τις ανάγκες της οικοδομικής 
βιομηχανίας και των άλλων κατασκευών (δρόμοι κλπ).  

 Μαργαϊκός  ασβεστόλιθος,  άργιλος  και  γύψος  ως  πρώτη  ύλη  για  την 
τροφοδότηση της εντόπιας τσιμεντοβιομηχανίας.  

 Ασβεστόλιθος για παραγωγή ασβέστη.  

 Άργιλος για ικανοποίηση των αναγκών των τουβλοποιείων.  

 Γύψος για παραγωγή επιχρισμάτων.  

 Ασβεστολιθικός ψαμμίτης  για  παραγωγή  οικοδομικής  πέτρας  και  πέτρας 
επενδύσεως κτιρίων, όπως και ογκόλιθων για την ικανοποίηση των αναγκών των 
θαλασσίων έργων.   

Πέραν  των  εξαγωγών  ασβέστη,  τσιμέντου,  επιχρισμάτων  και  οικοδομικής πέτρας, οι 
κυριότερες εξαγωγές λατομικών υλικών εστιάζονται:  

 Σε  μπεντονίτη  (ενεργοποιημένο  ή  μη)  που  εξάγεται  κυρίως  υπό  μορφή 
διαβαθμισμένου προϊόντος για οικιακή χρήση (cat- litter),   

 σε διαβαθμισμένο γύψο για ικανοποίηση αναγκών παραγωγής γυψοσανίδων, 
τσιμέντων και επιχρισμάτων,  

 σε αλεσμένες ούμπρες και ώχρες για παραγωγή βαφών.  

 
Γράφημα 1: Ετήσια απεικόνιση κατανάλωσης αδρανών υλικών 

 
Πηγή: Iστοσελίδα Υπηρεσίας Μεταλλείων,2017  
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2.2.2  Κάλυψη αποθεμάτων για έργα επαρχίας Πάφου. 

Το πρόβλημα εξεύρεσης, κυρίως ογκολίθων, για κάλυψη των αναγκών των 
προγραμματιζόμενων θαλάσσιων έργων είναι ιδιαίτερα αισθητό στην επαρχία Πάφου όπου 
λόγω της μεγάλης διάβρωσης των ακτογραμμών της προγραμματίζονται σημαντικά έργα για 
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΥΜ και του ΤΓΕ, για 
υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων στην επαρχία Πάφου απαιτούνται 510.000 m3 
ογκολίθων, ενώ τα διαθέσιμα αποθέματα των υφιστάμενων λατομείων της Λατομικής Ζώνης 
(ΛΖ) Ανδρολύκου (που είναι τα μόνα αδειοδοτημένα που παράγουν κατάλληλα υλικά στην 
επαρχία Πάφου) ανέρχονται σε 210.000 m3. Επίσης, υπολογίζεται ότι τα υφιστάμενα 
αποθέματα αρκούν για κάλυψη των αναγκών για τα επόμενα επτά έως δέκα χρόνια, ανάλογα 
από τη μελλοντική ζήτηση.  

Για επίλυση του προβλήματος εξετάστηκαν τρία σενάρια που αφορούν (α) στην επέκταση 
της υφιστάμενης ΛΖ Ανδρολύκου  (β) στην εξέταση νέων αιτήσεων για κάλυψη των 
αναγκών μελλοντικών αναπτύξεων για ογκόλιθους από τον «Δορυφόρο του Ακάμα» και (γ) 
στην πιθανή αδειοδότηση νέας ΛΖ διαβασικών πετρωμάτων στην περιοχή του Δάσους 
Πάφου. 

(α)  Επέκταση της υφιστάμενης ΛΖ Ανδρολύκου (με τα λατομεία και τις επεκτάσεις 
τους). Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, τα αδρανή λατομικά υλικά που 
χρησιμοποιούνταν στις κατασκευές εξορύσσονταν κατά κύριο λόγο από ποτάμιες και 
παραποτάμιες αποθέσεις αμμοχαλίκων. Με δεδομένη την πλούσια βιοποικιλότητα που 
παρουσιάζουν οι ποταμοί και οι περιοχές πέριξ αυτών, τα εν λόγω λατομεία δημιουργούσαν 
σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίσης λόγω των διαφόρων προσμίξεων εντός των 
αποθέσεων των αμμοχαλίκων, τα παραγόμενα προϊόντα παρουσίαζαν διάφορα προβλήματα 
ποιότητας. Ως εκ τούτου, περί τα τέλη της δεκαετίας του 80, με σχετική Απόφαση του ΥΣ, 
απαγορεύτηκαν οι λατομεύσεις σε ποτάμιες αποθέσεις και δόθηκαν κίνητρα για να ξεκινήσει η 
αδειοδότηση λατομείων σε ασβεστολιθικά και διαβασικά πετρώματα. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, αδειοδοτήθηκε το πρώτο λατομείο στην Ανδρολύκου.  

Στη βάση σχετικών γεωλογικών μελετών, η περιοχή στην Ανδρολύκου κηρύχτηκε σε ΛΖ, 
εντός της οποίας λειτουργούν σήμερα τρία λατομεία, τα οποία δεν διαθέτουν ικανοποιητικά 
αποθέματα για κάλυψη όλων των μελλοντικών αναγκών της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα 
με τα πρακτικά της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων ημερ. 24.6.2015, 
αποφασίστηκε η επαναδραστηριοποίηση της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής του ΤΠΟ για τον 
καθορισμό/τροποποίηση ΛΖ, η οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα γίνει στο πλαίσιο 
εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου για τον Ακάμα. 

(β)  Εξέταση νέων αιτήσεων για κάλυψη των αναγκών μελλοντικών αναπτύξεων για 
ογκόλιθους από τον «Δορυφόρο του Ακάμα».  Στις 15.7.2010 πραγματοποιήθηκε έκτακτη 
συνεδρία της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων για να συζητηθεί η ανάγκη 
εξεύρεσης κατάλληλων περιοχών για εξόρυξη ογκολίθων για θαλάσσια έργα στην επαρχία 
Πάφου. Ο εκπρόσωπος του ΤΠΟ ανάφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά έργα που 
προγραμματίζονται για τα επόμενα χρόνια στην Πάφο σε σχέση με τον καθορισμό 
πολεοδομικών ζωνών, διαφαινόταν ότι η Πάφος θα ήταν η πρώτη επαρχία που θα είχε άμεση 
ανάγκη από ογκολίθους για θαλάσσια έργα. Ο Διευθυντής του ΤΔΕ ανέφερε ότι οι ανάγκες σε 
ογκολίθους για θαλάσσια έργα είναι μεγάλες και η μεταφορά τους από μία επαρχία στην άλλη 
αυξάνει το κόστος και δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση των έργων. Ο εκπρόσωπος 
του ΤΔΕ συμπλήρωσε ότι, με βάση τα προγραμματιζόμενα έργα υπολογίζεται ότι για τα 
επόμενα 10 -15 χρόνια θα χρειαστούν 3,5 εκ. τόνοι υλικών και σε σχέση με τα υφιστάμενα 
αποθέματα, υπήρχε έλλειμμα 2 εκ. τόνων. Τέλος επισήμανε ότι η εισαγωγή ογκολίθων από 
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γειτονικές χώρες τριπλασιάζει το κόστος του έργου. Ο Προϊστάμενος της ΥΜ  επισήμανε ότι τα 
υφιστάμενα αποθέματα στη ΛΖ της Ανδρολύκου δεν προσφέρονται για ογκολίθους και 
σημείωσε ότι βρίσκονται σε ισχύ  ερευνητικές άδειες που εκδόθηκαν πριν η περιοχή ενταχθεί 
στο Δίκτυο «Νatura 2000». Τέλος, το ΤΠ ανέφερε ότι η περιοχή της Ανδρολύκου είχε 
πρόσφατα προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο Δίκτυο «Natura 2000» και δεν 
θα ζητηθεί τροποποίηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Το ΤΠ δεν τοποθετήθηκε επί του θέματος 
και τόνισε ότι για οποιαδήποτε ανάπτυξη εντός περιοχών του Δικτύου «Natura 2000» θα 
πρέπει να εκπονηθεί Δέουσα Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΔΜΕΕΠ). 
Ολοκληρώνοντας την υπό αναφορά συνεδρία, αποφασίστηκε ότι το ΤΓΕ θα προβεί εκ νέου σε 
γεωλογικές έρευνες στην περιοχή της Ανδρολύκου για εντοπισμό υφαλογενούς ασβεστόλιθου 
και εκτίμηση της ποιότητας των αποθεμάτων του πετρώματος, καθώς και σε έρευνα σε άλλες 
περιοχές για εμφανίσεις υφαλογενούς ασβεστόλιθου και ασβεστολιθικού ψαμμίτη για εξόρυξη 
ογκολίθων. Ένα χρόνο αργότερα, το 2011, με βάση σχετική απόφαση της Επιτροπής για 
έρευνα λόγω των προγραμματιζόμενων έργων και με βάση την συν-αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, πολεοδομικών και οικονομικών κριτηρίων, το ΤΓΕ επέλεξε 
τρεις περιοχές, που προκαταρκτικά προσφέρονταν για έρευνα για την εξεύρεση ογκολίθων 
στην επαρχία Πάφου: (α) την Πελαθούσα, (β) την Τέρρα και (γ) την Ανδρολύκου. Οι πρώτες 
δύο περιοχές απορρίφθηκαν για λόγω των περιορισμένων ποσοτήτων και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του ασβεστόλιθου σε αυτές, με αποτέλεσμα η περιοχή της Ανδρολύκου στον 
«Δορυφόρο του Ακάμα», να παραμείνει ως η επικρατέστερη περιοχή για παραγωγή 
ογκολίθων για κάλυψη των σχετικών αναγκών. Mετά τη διενέργεια της έρευνας από το ΤΓΕ, η 
περιοχή της Ανδρολύκου που υπέδειξε η μελέτη ως κατάλληλη για ογκολίθους, εντάχθηκε στο  
Δίκτυο «Νatura 2000». Σημειώνεται ότι, στο μεταξύ είχαν υποβληθεί δύο αιτήσεις από 
αντίστοιχο αριθμό εταιρειών  για έκδοση πολεοδομικών αδειών στην περιοχή, οι οποίες 
απορρίφθηκαν το 2015 από την Πολεοδομική Αρχή, λόγω του ότι στο μεταξύ η περιοχή είχε 
ενταχθεί στο Δίκτυο «Νatura 2000». 

Οι αιτήσεις των υπό αναφορά εταιρειών βρίσκονται σε διαδικασία επανεξέτασης από την 
Υπουργική Επιτροπή, βάσει του Άρθρου 31 Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου 
(Ιεραρχικές Προσφυγές).  

(γ)  Εξέταση Νέας Λατομικής Ζώνης για Διαβασικά Πετρώματα στο Δάσος Πάφου.  
Το 2011 προκηρύχθηκε διαγωνισμός από την ΥΜ (Αρ. Διαγ. ΥΜ 02/2011) για την 
«Εκπόνηση Λεπτομερούς Μελέτης για Πιθανή Δημιουργία Νέας Λατομικής Ζώνης στην 
επαρχία Πάφου». Η σε βάθος μελέτη τριών συγκεκριμένων περιοχών που επισημάνθηκαν 
σε προγενέστερη μελέτη («Μελέτη Σκοπιμότητας για Πιθανή Δημιουργία Νέας Λατομικής 
Ζώνης στη  επαρχία Πάφου»), είχε ως στόχο τον προσδιορισμό της πηγής του διαβασικού 
πετρώματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της επαρχίας Πάφου για τα 
επόμενα 25 χρόνια σε αδρανή υλικά, κατάλληλα για την παραγωγή σκυροδέματος και 
ασφαλτικών μιγμάτων, με τις ελάχιστες κατά το δυνατό περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τις 
υπό αναφορά περιοχές εκπονήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2013, οι απαραίτητες ΔΜΕΕΠ 
και ο Διευθυντής του ΤΠ, με επιστολή του ημερ. 27.11.2017 μας πληροφόρησε ότι, 
αναφορικά με τη δημιουργία ΛΖ στο Δάσος Πάφου, η Δέουσα Εκτίμηση κατέδειξε 
αρνητικές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις. 

2.2.2 Ανάγκες έργων μαρίνων Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου. 

Οι ανάγκες των έργων μαρίνων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου αναμένονται να καλυφθούν 
από τη ΛΖ Ξυλοφάγου και εν όψει της κατασκευής τους, η εξεύρεση ογκολίθων και 
αμμοχάλικων κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη. Το ΥΣ, με Απόφασή του ημερ. 14.2.2013, 
εξουσιοδότησε την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων, να διαβουλευτεί με 
τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων για επέκταση της υφιστάμενης περιοχής λατόμευσης 
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στην Ξυλοφάγου, για κάλυψη των αναγκών των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. 
Επισημαίνεται ότι τα υφιστάμενα λατομεία της επαρχίας Λάρνακας διαθέτουν αποθέματα 
διαβασικού πετρώματος, το οποίο δεν είναι κατάλληλο για θαλάσσια έργα. Όπως μας 
ενημέρωσε η ΥΜ, εντοπίστηκε ικανοποιητικό απόθεμα ογκολίθων, το οποίο όμως 
βρίσκεται σε ουδέτερη ζώνη κοντά στο πεδίο βολής των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες 
δεν αποδέχθηκαν το αίτημα για λατόμευση στην περιοχή. Όπως πληροφορηθήκαμε, 
πρόθεση της διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων είναι η ένταξη της υπό αναφορά 
περιοχής στο Δίκτυο «Νatura 2000».  

2.2.3  Αδειοδότηση χώρων εξόρυξης ογκολίθων σε περιοχές του Δικτύου «Νatura 
2000».  

(α) Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000» είναι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο 
προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων. 
Βασίζεται στην πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για 
την Προστασία των Άγριων Πτηνών. Σύμφωνα με το Άρθρο 6(4) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων, «εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της 
εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να 
πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, 
περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το Κράτος μέλος λαμβάνει 
κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής 
συνοχής του δικτύου «Natura 2000». Το Κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά 
με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν o τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι 
τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος 
προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία 
ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής 
σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί 
σημαντικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος». 

Σε σχέση με την αδειοδότηση χώρων για εξόρυξη ογκολίθων για θαλάσσια 
κατασκευαστικά έργα, το ΥΣ αποφάσισε στις 14.2.2013 ως ακολούθως: 

 Να εγκρίνει την προώθηση της νενομισμένης διαδικασίας για να καταστεί δυνατή η 
αδειοδότηση χώρων εξόρυξης ασβεστολιθικών πετρωμάτων για ογκολίθους σε 
περιοχές «Νatura 2000», για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

 Το ΤΓΕ να ετοιμάσει έκθεση τεκμηρίωσης δημοσίου συμφέροντος, η οποία να 
αποσταλεί για γνωμοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία 
που προβλέπεται για τις περιοχές του Δικτύου «Νatura 2000». 

(β)   Νέες αιτήσεις πλησίον περιοχής «Natura 2000» – νότια «Δορυφόρου του 
Ακάμα». Το 2016, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανδρολύκου, 
υπέβαλαν αίτηση για εξόρυξη ογκολίθων σε περιοχή που γειτνιάζει με το Δίκτυο «Natura 
2000», επικαλούμενες την πιο πάνω Απόφαση του ΥΣ ημερ. 14.2.2013. 

Στις 9.11.2016, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών με τα αρμόδια 
Τμήματα αναφορικά με τον καθορισμό πολιτικής για τις λατομικές ανάγκες σε παγκύπρια 
κλίμακα, όπου αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και εξετάστηκε κατά πόσο 
τεκμηριώνεται η εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος για να δοθεί έγκριση για τις 
αιτούμενες άδειες, νοουμένου ότι τα αποθέματα της επαρχίας Πάφου δεν επαρκούν για 
κάλυψη των αναγκών των προγραμματισμένων έργων. Επιπλέον, συζητήθηκαν μεταξύ 
άλλων θέματα αλλαγής και μετακίνησης κτηνοτροφικών ζωνών για ανάπτυξη λατομικών 
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ζωνών και τεκμηρίωσης δημοσίου συμφέροντος για περιοχές εντός/εκτός του Δικτύου 
«Natura 2000» σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, κυρίως 
για τα θέματα της διοικητικής περιφέρειας Ανδρολύκου.  

Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες όπως: 

(i) Αφού ξεκαθαριστούν οι απόψεις των κυβερνητικών Τμημάτων κατά πόσο 
τεκμηριώνεται  η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, να προωθηθούν οι 
εκκρεμούσες αιτήσεις για λατομική ανάπτυξη. 

(ii) Noουμένου ότι τεκμηριώνεται το δημόσιο συμφέρον, προωθηθεί η ετοιμασία μελέτης 
για την τροποποίηση της Πολεοδομικής Ζώνης και την ένταξη της υφιστάμενης 
κτηνοτροφικής περιοχής σε ΛΖ, με δαπάνες του Υπουργείου ΓΑΑΠ. 

(iii) Να εκτιμηθεί η δαπάνη που θα προκύψει για την καταβολή αποζημιώσεων για τη 
μετακίνηση των κτηνοτρόφων. 

(iv) Το TΠΟ να επισπεύσει τις διαδικασίες για την ετοιμασία του Τοπικού Σχεδίου για τη 
Χερσόνησο του Ακάμα. 

Το ΤΓΕ και η ΥΜ, υπέβαλαν στις 8.5.2017 κοινό σημείωμα προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών, με συνοπτικό πίνακα με τα λατομεία αδρανών υλικών και τα αποθέματά 
τους, ωστόσο η ετοιμασία της σχετικής πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για 
τεκμηρίωση του δημοσίου συμφέροντος, βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

Επισημαίνεται ότι το ΤΠ δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην έκδοση Περιβαλλοντικής 
Γνωμάτευσης σε σχέση με τις δύο αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2016 για έκδοση 
Πολεοδομικής Άδειας Προνομίου Λατομείου στην περιοχή Δορυφόρου του Ακάμα, η οποία 
βρίσκεται εκτός, αλλά εφάπτεται ή γειτνιάζει σε περιοχή του Δικτύου «Νatura 2000». Όπως 
πληροφορηθήκαμε, η αρμόδια Adhoc Επιτροπή εξέτασε τη μελέτη (ΔΕΕΠ), χωρίς ωστόσο να 
εκδοθεί τελική απόφαση. Όπως μας αναφέρθηκε, το Τμήμα αναμένει την ολοκλήρωση του 
Toπικού Σχεδίου Ακάμα, ώστε να προβεί στην εκτίμηση, συσσωρευτικά, όλων των 
επιπτώσεων που αναμένονται να επέλθουν στην περιοχή από τις αναπτύξεις που θα 
επιτρέπει το Σχέδιο. 

Επίσης, το ΤΓΕ διεξάγει ερευνητικές εργασίες στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου, εκτός 
των περιοχών του Δικτύου «Νatura 2000», με στόχο να υπολογίσει τα διαθέσιμα 
αποθέματα στην περιοχή.  Επιπρόσθετα, έχει δεσμεύσει κονδύλι για την επόμενη τριετία 
για προκήρυξη διαγωνισμού ετοιμασίας Περιβαλλοντικής Μελέτης, για σχέδια και 
προγράμματα στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Λευκωσίας, για καθορισμό νέας ΛΖ. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου ζητήσαμε από τα αρμόδια Τμήματα, με επιστολή ημερ. 6.10.2017, να 
μας πληροφορήσουν για το σύνολο των έργων που προγραμματίζονται και τις ανάγκες τους 
σε λατομικά υλικά καθώς και την αναμενόμενη χρονική διάρκεια των υφιστάμενων 
αποθεμάτων για όλες τις επαρχίες. Επίσης, ζητήσαμε πληροφόρηση για τις ενέργειες που 
προωθούνται, για τον καλύτερο χειρισμό των έργων που προγραμματίζονται, με στόχο τον 
καλύτερο συντονισμό και συνέργεια μεταξύ των εμπλεκομένων αρμόδιων Τμημάτων.  

Το ΤΓΕ, με επιστολή του ημερ. 23.4.2018, μας κοινοποίησε «Έκθεση τεκμηρίωσης για τις 
ανάγκες πρώτων υλών για παραγωγή αδρανών υλικών και εξόρυξη ογκολίθων για 
θαλάσσια έργα της επαρχίας Πάφου», η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΑΑ) στη συνεδρία της ημερ. 28.2.2018, επισημαίνοντας ότι, για τα 
κατασκευαστικά έργα της επόμενης τριετίας που δεν απαιτούν ογκολίθους, δεν γίνεται 
αναφορά στην έκθεση διότι οι ανάγκες τους σε αδρανή υλικά καλύπτονται από τα 
αποθέματα των υφιστάμενων λατομικών ζωνών ή περιοχών. 
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Σύμφωνα με την υπό αναφορά έκθεση, ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην επαρχία 
Πάφου όπου τα εναπομείναντα αδειοδοτημένα αποθέματα υφαλογενούς ασβεστόλιθου 
στη ΛΖ Ανδρολύκου ανέρχονταν, την 1.1.2018, σε 5.027.311 τόνους. Λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάπτυξη που παρατηρείται στην οικοδομική και κατασκευαστική βιομηχανία, καθώς 
και τη μέση παραγωγή των τελευταίων 10 χρόνων υπολογίζεται ότι τα αποθέματα αρκούν 
για κάλυψη των αναγκών της επαρχίας μόνο για τα επόμενα εννέα χρόνια. 

2.2.4 Πιθανοί εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης αναγκών σε λατομικά υλικά. 

 Χρήση τεχνητών ογκολίθων.  

Η χρήση φυσικών ή τεχνητών ογκόλιθων στα διάφορα θαλάσσια έργα καθορίζεται στους 
όρους που διέπουν τα συμβόλαια για την εκτέλεσή τους. Η επιλογή καθορίζεται αρχικά 
από την τεχνική μελέτη, η οποία ορίζει το μέγεθος των ογκολίθων που θα χρειαστούν, 
καθώς και τη διατομή τους. Στις περιπτώσεις όπου οι ογκόλιθοι που θα χρησιμοποιηθούν 
υπερβαίνουν τους έξι τόνους, ορίζεται η χρήση τεχνητών ογκόλιθων, επειδή τα λατομεία 
δεν μπορούν, για τεχνικούς ή/και οικονομικούς λόγους, να τους παράξουν. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, εξετάζεται το είδος των τεχνητών ογκολίθων που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. 
προκατασκευασμένα μπλοκ). Συνήθως προτιμούνται τα τετράποδα  καθώς για αυτά δεν 
απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,  όπως ισχύει για τα τρίποδα και τα 
δίποδα. Το κόστος των τεχνητών ογκόλιθων είναι αρκετά υψηλότερο και μπορεί να ανέλθει 
μέχρι και στο τριπλάσιο του κόστους των φυσικών ογκόλιθων, κυρίως λόγω του κόστους 
του σκυροδέματος από το οποίο κατασκευάζονται.   

Η εξέταση εναλλακτικών λύσεων, όπως η εισαγωγή φυσικών ογκολίθων ή η χρήση 
τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα, είχαν  προταθεί από το ΤΠ το 2006, σε επίπεδο 
τεχνικών επιτροπών εξέτασης του θέματος. Έπειτα από έρευνα των αρμόδιων Τμημάτων 
(ΤΔΕ,ΤΓΕ), η προτεινόμενη λύση χρήσης τεχνητών ογκολίθων κρίθηκε ως μη 
ικανοποιητική, κυρίως για οικονομικούς λόγους, αφού το κόστος τους είναι αποτρεπτικό. 
Το ΤΔΕ προέβη σε σχετική έρευνα, τα πορίσματα της οποίας καταγράφονται σε δύο 
τεχνικές εκθέσεις με τίτλο «Έρευνα για την εισαγωγή φυσικών ογκολίθων στην Κύπρο» και 
«Χρησιμοποίηση τεχνητών ογκολίθων αντί φυσικών στην κατασκευή των 
κυματοθραυστών». 

Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών ημερ. 9.11.2016 αποφασίστηκε ότι, ο Κλάδος 
Μελετών Θαλάσσιων Έργων του ΤΔΕ θα ετοιμάσει σχετική μελέτη, η οποία θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο χρήσης  τεχνητών ογκολίθων στα θαλάσσια έργα που προγραμματίζονται.  

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Κλάδο, διαφάνηκε ότι, εάν εγκριθούν οι απαιτούμενες 
πιστώσεις, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί έργο με τεχνητούς ογκολίθους το 2020.. Με 
βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί  , θα μπορεί να σχηματιστεί μια καλύτερη εικόνα για 
τη χρήση τεχνιτών ογκόλιθων στα προγραμματιζόμενα έργα.  

 Εισαγωγή ογκολίθων από το εξωτερικό.  

Αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή η οποία δοκιμάζεται τώρα στα έργα που αφορούν στην 
κατασκευή κυματοθραυστών στην επαρχία Πάφου, για τους οποίους εισήχθηκαν ογκόλιθοι 
από τη Λέρο.  Αναμένεται να εξεταστεί αν αυτή η επιλογή είναι οικονομικά βιώσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος μεταφοράς των ογκολίθων. 
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Διαπιστώσεις και συστάσεις σε σχέση με το Κεφάλαιο 2. 

(α)  Διαπιστώσεις. 

 Η Στρατηγική για την Αειφόρο Μεταλλευτική και Λατομική Ανάπτυξη της Κύπρου 
(ΣΑΜΛΑ) 2001-2025 που έχει ετοιμαστεί δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες σε 
ογκόλιθους των θαλάσσιων έργων που προγραμματίζονταν, με αποτέλεσμα το 
Κράτος να είναι απροετοίμαστο για κάλυψη των αναγκών αυτών και στην έγκαιρη 
αδειοδότηση κατάλληλων λατομικών ζωνών. Το ΤΓΕ διευκρίνισε ότι ο λόγος που 
δεν λήφθηκε υπόψη η ανάγκη σε ογκόλιθους οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε η 
αναγκαία γνώση για τις πρόνοιες του ευρωπαϊκού προτύπου για τους ογκόλιθους, 
με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα αποθέματα ασβεστολιθικού ψαμμίτη, που ήταν το 
κύριο υλικό για ογκόλιθους για θαλάσσια έργα, να βρεθούν ξαφνικά εκτός αγοράς. 

 Διαπιστώθηκε καθυστέρηση οκτώ χρόνων μετά την ολοκλήρωση της ΣΑΜΛΑ για 
σύσταση της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων και ενώ τα έργα με 
σημαντικές συνεπαγόμενες ανάγκες σε λατομικά υλικά είχαν ήδη ξεκινήσει, με 
αποτέλεσμα, κατά την κρίσιμη στιγμή λήψης των αποφάσεων να μην υπήρχε 
επιστημονική επιτροπή για θέματα διαχείρισης των ορυκτών πόρων. Επίσης, ο 
ρόλος της Επιτροπής δεν συνάδει με εκείνο που είχε προταθεί από τη μελέτη, 
αφού λειτουργεί με καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να 
αφήνονται μεγάλα περιθώρια λήψης αποφάσεων στα Υπουργεία που εκτελούν τα 
έργα. Το ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε οφείλεται 
εν μέρει σε αντιδράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς τις αρμοδιότητες 
του ΤΠΟ, γι αυτό και η Επιτροπή κατέληξε με τον ρόλο που έχει σήμερα και όχι με 
εκείνο που είχε προταθεί από τη μελέτη. 

 Παρατηρείται έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων Τμημάτων (ΤΠΟ, 
ΤΔΕ, ΤΠ, ΤΓΕ, ΥΜ και Υπουργείων ΓΑΑΠ, Εσωτερικών και ΕΕΒΤ) που είναι 
αρμόδια για την αειφόρο διαχείριση των πρώτων υλών και την υλοποίηση των 
κρατικών έργων, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ολοκλήρωση των έργων 
που έχουν δρομολογηθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο βιώσιμης και αειφόρου 
διαχείρισης. Οι ενέργειες των εμπλεκόμενων Τμημάτων όχι μόνο δεν 
παρουσιάζουν συνέργεια, αλλά αντιθέτως, όπως φαίνεται σε  ορισμένες 
περιπτώσεις, είναι αντικρουόμενες, αφού, για παράδειγμα, από τη μια, 
προωθήθηκαν, στη βάση Υπουργικών Αποφάσεων, διαδικασίες αδειοδοτήσεων 
για λατομικά υλικά/ογκόλιθους ανά επαρχία και δόθηκαν σε Τμήματα όροι εντολής 
για έρευνες αποθεμάτων στο πλαίσιο των προγραμματισμένων έργων, ενώ 
παράλληλα προωθούνταν ενέργειες για ένταξη των ίδιων περιοχών (Ανδρολύκου) 
στο Δίκτυο «Natura 2000». 

 Διαπιστώθηκε σημαντική καθυστέρηση μεταξύ του 2000, όταν είχαν 
τροχοδρομηθεί μελέτες και σχεδιασμοί έργων, μέχρι το 2005, όταν έγινε η πρώτη 
ουσιαστική καταγραφή και υπολογισμός των ποσοτήτων που θα απαιτούνταν για 
κάλυψη μελλοντικών αναγκών και υποβλήθηκαν εισηγήσεις λύσεων. Επίσης, 
όπως φάνηκε και αργότερα, οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί παρουσίασαν 
σημαντικές αποκλίσεις από τις πραγματικές ανάγκες σχεδιασμού και κατασκευής. 
Το ΤΓΕ επισήμανε ότι από το 2005 ερευνά συστηματικά διάφορες περιοχές για 
εντοπισμό ορυκτών πόρων, αδρανών υλικών και ογκόλιθων, αλλά δεν έχει 
επιτευχθεί καμία ουσιαστική αδειοδότηση στις περιοχές που ερευνήθηκαν, 
συνεπώς οι αποκλίσεις αυτές είναι κάτι που το ΤΓΕ δεν μπορεί να αποτρέψει. 
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 Οι περισσότερες Αποφάσεις του ΥΣ, σε σχέση με το θέμα, είτε δεν 
εφαρμόστηκαν είτε υλοποιήθηκαν με καθυστέρηση, κυρίως λόγω δυσκολιών 
στη διαδικασία  συντονισμού των αρμόδιων Αρχών. Επίσης, δεν φαίνεται να 
ενημερώθηκε το ΥΣ στις περιπτώσεις μη εφαρμογής των Αποφάσεών του.  Το 
ΤΓΕ μάς πληροφόρησε ότι θα επαναξιολογηθεί η υλοποίηση των Αποφάσεων 
του Υπουργικού Συμβουλίου και θα γίνει η αναγκαία ενημέρωση. 

 Έχουν παρέλθει 12 χρόνια από την εκπόνηση των τεχνικών εκθέσεων του ΤΔΕ 
για χρήση τεχνητών ογκολίθων και εισαγωγή φυσικών ογκολίθων, χωρίς αυτές 
να έχουν μέχρι σήμερα επικαιροποιηθεί. Η επικαιροποίηση κρίνεται απαραίτητη, 
καθώς, όπως αναφέρεται και στα πρακτικά της Επιτροπής, αποτελεί εργαλείο 
για την τεκμηρίωση του δημοσίου συμφέροντος για τις ανάγκες των 
προγραμματιζόμενων έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως μας 
πληροφόρησε το ΤΓΕ, έχει γίνει μερική επικαιροποίηση των τεχνικών εκθέσεων 
του ΤΔΕ. 

(β)  Συστάσεις. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη χρονική περίοδο που παρήλθε από την 
εκπόνηση και ολοκλήρωση της Στρατηγικής για την Αειφόρο Μεταλλευτική και 
Λατομική Ανάπτυξη της Κύπρου 2001 - 2025, εισηγηθήκαμε την εξέταση και 
επικαιροποίηση της ή την εκπόνηση νέας μελέτης, η οποία να λαμβάνει υπόψη, 
μεταξύ άλλων, το σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, τα σημερινά δεδομένα 
οικονομικής ανάπτυξης, τα υφιστάμενα αποθέματα και τον προγραμματισμό 
έργων για τα επόμενα χρόνια. Η νέα στρατηγική θα πρέπει να συνάδει με  τον 
αναπτυξιακό προγραμματισμό για τα έτη 2030 - 2050 ώστε να διασφαλίζει ότι οι 
μελλοντικές απαιτήσεις καλύπτονται επαρκώς, να συμπεριλάβει όλα τα 
αποθέματα και είδη υλικών και να συνάδει με όλους τους χάρτες πορείας της 
ΕΕ για τη διαχείριση πρώτων υλών. 

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑ, μας πληροφόρησε ότι τα επόμενα χρόνια θα 
πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση της Μελέτης για την Αειφόρο Λατομική και 
Μεταλλευτική Ανάπτυξη της Κύπρου με στόχο τον στρατηγικό σχεδιασμό 
διαχείρισης ορυκτών πόρων μέχρι το 2050, η οποία θα περιλαμβάνει και τους 
ογκόλιθους για θαλάσσια κατασκευαστικά έργα.  Παράλληλα, γίνεται συνεχής 
επικαιροποίηση των δεδομένων που αφορούν τις άμεσες ανάγκες σε ορυκτούς 
πόρους για την τριετία.  Το ΤΓΕ μας ενημέρωσε ότι έχει περιληφθεί πρόνοια 
στον Προϋπολογισμό του για το 2019, για επικαιροποίηση της πιο πάνω 
μελέτης. 

 Ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων Τμημάτων χρήζει βελτίωσης και 
εισηγούμαστε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάρτισης πρωτοκόλλου 
συνεργασίας, όπου να αναφέρονται με σαφήνεια ο ρόλος και οι υποχρεώσεις 
κάθε φορέα. Επίσης εισηγούμαστε όπως το ΤΠ ενημερώνει τα εμπλεκόμενα 
Τμήματα για τις προτάσεις ένταξης περιοχών στο δίκτυο «Natura 2000». 

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη 
διαπίστωσή μας ότι υπάρχει δυνατότητα καλύτερου συντονισμού, που θα 
μπορούσε να συμβάλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων, 
αναφέροντας ότι οι περιπτώσεις παραχώρησης ερευνητικών αδειών σε 
περιοχές που εντάχθηκαν μετέπειτα στο δίκτυο «Natura 2000» θεωρούνται ως 
μεμονωμένα περιστατικά. Εντούτοις, σημειώνει πως  ο ρόλος της Επιτροπής 
είναι συμβουλευτικός και σκοπό έχει να φέρει πιο κοντά τις απόψεις των 
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εμπλεκόμενων Τμημάτων, έτσι ώστε να αποφεύγονται μεμονωμένες και 
ασυντόνιστες ενέργειες.  Παράλληλα εκτιμάται, ότι το οποιοδήποτε πρόβλημα 
που υπάρχει δεν οφείλεται κυρίως στον συντονισμό των Τμημάτων, αλλά στη 
διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για ανάπτυξη ορυκτών πόρων. Η 
διαδικασία αυτή δυσχεραίνει τον συντονισμό λόγω της εμπλοκής κάποιων 
φορέων, που πολλές φορές είναι δύσκολο να αντιληφθούν την αναγκαιότητα 
αδειοδότησης ορυκτών πόρων, για κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών του 
τόπου, έτσι ώστε η ανάπτυξη των έργων να υλοποιείται κατά το δυνατόν 
καλύτερα και όχι να προηγείται του προγραμματισμού των αναγκών σε 
ορυκτούς πόρους. 

Ο Προϊστάμενος της ΥΜ μάς πληροφόρησε ότι, για βελτίωση της κατάστασης, η 
Υπηρεσία του είχε προτείνει την ένταξή της, μαζί με τον Κλάδο Οικονομικής 
Γεωλογίας του ΤΓΕ, στο Πολεοδομικό Σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αντί την ενοποίησή της με το ΤΓΕ.  Η εισήγηση δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται 
θετικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 Στις περιβαλλοντικές μελέτες που υποβάλλονται για αξιολόγηση, να ζητείται  ο 
καθορισμός των πηγών προέλευσης των λατομικών υλικών, καθώς και η 
επάρκειά τους, που προτείνει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος, ώστε ο παράγοντας 
αυτός να συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον. 
Επίσης, στους όρους προσφορών των έργων που προωθούνται με σύμπραξη 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να ζητείται από τους προσφοροδότες να 
προσδιορίσουν, στα πλαίσια των στοιχείων που υποβάλλουν με το 
επιχειρηματικό τους πλάνο, και το είδος του αδρανούς υλικού που προτείνουν 
για υλοποίηση των έργων και την αναμενόμενη πηγή προμηθείας.  Θεωρούμε 
ότι σε καμία περίπτωση, η ευθύνη εξεύρεσης οικονομικής λύσης (π.χ. διάθεση 
ογκολίθων από εγχώρια λατομεία) θα πρέπει να μετατοπιστεί στο Κράτος. 

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, μας πληροφόρησε ότι συμφωνεί πλήρως με 
την πιο πάνω σύσταση και ότι, κατά την άποψή της, το θέμα πρέπει να τεθεί 
στις αρμόδιες αρχές που προκηρύσσουν διαγωνισμούς για κατασκευαστικά 
έργα.  Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εισηγείται όπως για τα κατασκευαστικά έργα 
που κατακυρώνονται, οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν την πιο πάνω 
πληροφόρηση και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να υπάρχει η δέουσα 
επιτήρηση της αγοράς για τα δομικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στα εν 
λόγω έργα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του ΕΑΑ, για τα μεγάλα έργα θα 
συνεχιστεί να απαιτείται από τον αιτητή ο καθορισμός των πηγών προέλευσης 
των λατομικών υλικών που χρειάζονται, καθώς και η επάρκειά τους. Η 
Επιτροπή εισηγείται να δίνονται επιπρόσθετα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
ορυκτών πρώτων υλών στις μελέτες, έτσι ώστε να εκτιμάται ο βαθμός 
δυσκολίας εξεύρεσής τους και να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εξόρυξη και χρήση τους.  Το ΤΓΕ 
εξέφρασε επίσης την άποψη ότι, πέραν των πιο πάνω, οι αναθέτουσες αρχές 
θα έπρεπε να ζητούν από τους εργολάβους να υποδεικνύουν τόσο την κύρια 
πηγή προέλευσης των υλικών που θα χρησιμοποιήσουν, όσο και εναλλακτική, 
ώστε να αποφεύγεται η διακοπή της εκτέλεσης έργων που ενδεχομένως να 
οδηγά σε απαιτήσεις για αποζημιώσεις για καθυστέρηση. Η Υπηρεσία μας 
σημειώνει ότι αυτό μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στα έργα για τα οποία 
προβλέπεται η εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης και ότι, σε κάθε περίπτωση, 
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θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση στους όρους της σύμβασης ότι, τυχόν 
ανεπάρκεια των ποσοτήτων στην πηγή που θα υποδεικνύεται, δεν θα μεταφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε θα συνιστά απρόβλεπτο 
παράγοντα που θα δικαιολογεί χρονικές ή οικονομικές απαιτήσεις εκ μέρους του 
εργολάβου.  

 Κατά την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών, εισηγούμαστε όπως 
μελετάται και ο πιθανός εγκλωβισμός κοιτασμάτων με μεγάλη οικονομική αξία 
για την Κυπριακή Δημοκρατία και ακολούθως όπως μελετάται, είτε εναλλακτικός 
σχεδιασμός, είτε το ενδεχόμενο η εξόρυξη να προηγηθεί της υλοποίησης του 
έργου. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η κατασκευή του κόμβου Ριζοελιάς, με την 
κατασκευή του οποίου εγκλωβίστηκαν σημαντικά αποθέματα γύψου.  Το ΤΓΕ 
υπέδειξε ότι παρόμοια φαινόμενα παρουσιάστηκαν στη βιομηχανική περιοχή 
Πεντακώμου, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από μπεντονίτη, 
υλικό ακατάλληλο για θεμελίωση κατασκευαστικών έργων σε αυτό και οι 
διαχωρισμοί οικοπέδων για άπορες οικογένειες στην Τόχνη και Αναφωτία, σε 
περιοχές με κοιτάσματα γύψου. Επισήμανε επίσης ότι, στο πλαίσιο του 
χωροταξικού σχεδιασμού, αδειοδοτούνται μεγάλες αναπτύξεις, όπως για 
παράδειγμα γήπεδα γκολφ, αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάρκα, σε 
περιοχές με εμφανίσεις ασβεστολιθικού ψαμμίτη, γεγονός που περιορίζει 
δραστικά τα αξιοποιήσιμα αποθέματά του. 

 Εισηγούμαστε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο ένταξης, στο άρθρο 9Α του περί 
Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, η διαχείριση των αποθεμάτων 
λατομικών υλικών από το Κράτος,  ώστε σταδιακά στο μέλλον να είναι δυνατή η 
διάθεσή τους για εκμετάλλευση προς τους ενδιαφερόμενους αγοραστές με 
διαδικασία διαγωνισμού, σε τιμές που θα μπορεί να ρυθμίζει αναλόγως του 
ύψους των αποθεμάτων. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, μας πληροφόρησε ότι το 
ενδεχόμενο διαχείρισης των αποθεμάτων από το Κράτος κρίνεται ως μια λύση 
προς διερεύνηση από την Επιτροπή, ωστόσο εγείρονται ερωτηματικά, όπως το 
ποιοι ορυκτοί πόροι θα ενταχθούν στο Άρθρο 9Α, ποιος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι 
αυτό να αποτελέσει μια υλοποιήσιμη και αποτελεσματική λύση και τι χρονικό 
διάστημα χρειάζεται, ώστε αυτό να λειτουργήσει σωστά, αφού το ερώτημα κατά 
πόσο είναι εφικτό να υπάρχουν σε λειτουργία λατομεία δύο ταχυτήτων - 
υφιστάμενων έναντι νέων λατομείων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διερευνηθεί ποιο 
νομικό πλαίσιο θα διέπει την απόφαση αυτή.  Ενδεχομένως, υπό το φως των 
δεδομένων αυτών να είναι ωφέλιμο όπως η πρόταση αυτή συμπεριληφθεί ως 
σημείο έρευνας στην επικείμενη επικαιροποίηση της μελέτης για Αειφόρο 
Διαχείριση των Ορυκτών Πόρων για να ληφθεί και η αναγκαία πληροφόρηση για τη 
διεθνή πρακτική επί του θέματος.  Το ΤΓΕ συμφωνεί με την εισήγηση αυτή, 
επισημαίνει όμως ότι θα πρέπει η υλοποίησή της να γίνει μετά από ολοκληρωμένη 
μελέτη, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί και 
αναφέρονται πιο πάνω. 

3.  Διαδικασία Αδειοδότησης Λατομείων/Μεταλλείων. 

3.1  Καθορισμός Λατομικών Ζωνών.   

Σύμφωνα με το άρθρο 9Α(1) του περί Ρύθμισης Λατομείων και Μεταλλείων Νόμου, καμία 
αίτηση για παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου σε οποιαδήποτε 
περιοχή δεν γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός εάν ο αιτητής έχει προηγουμένως 
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εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την άιτησή του, ισχύουσα πολεοδομική άδεια 
αναφορικά με την αιτούμενη μεταλλευτική μίσθωση ή/το λατομικό  προνόμιο, εκδοθείσα 
δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. 

Επιπλέον, με την εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ορίστηκαν τα 
Σχέδια Ανάπτυξης, όπου εντάσσονται και οι ΛΖ. Για τον καθορισμό ή επέκταση λατομικής 
ζώνης απαιτείται Απόφαση ΥΣ, αφού πρώτα το θέμα εξεταστεί από την Επιτροπή ΛΖ, της 
οποίας προεδρεύει το ΤΠΟ. Η έρευνα που θα καταδείξει εάν υπάρχουν αποθέματα, ώστε να 
οριστεί μια ΛΖ, διενεργείται είτε από το ΤΓΕ είτε από ιδιώτες. Με τον εντοπισμό των 
κατάλληλων αποθεμάτων υποβάλλεται αίτημα μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, για 
εξέταση της περιοχής από την Επιτροπή ΛΖ και ένταξή της στα Σχέδια και Προγράμματα ως 
ΛΖ (Δήλωση Πολιτικής, Τοπικά Σχέδια, Σχέδιο Περιοχής). Σύμφωνα με τον περί της 
Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και ή Προγράμματα 
Νόμου του 2005 (Ν.102(Ι)/2005), κατά την ετοιμασία σχεδίου ή προγράμματος θα πρέπει 
αρχικά να ετοιμάζεται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).  

Σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν 24 ΛΖ, στις οποίες λειτουργούν λατομεία Α και Β τάξης 
(βλέπε Χάρτη 1). Ο κύριος λόγος για τον καθορισμό των ζωνών είναι η ρύθμιση της 
ανάπτυξης και η προστασία του περιβάλλοντος με στόχο την ορθή διαχείριση των 
ορυκτών πρώτων υλών. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου παραχωρούνται πολεοδομικές 
άδειες και προνόμια λατομείου εκτός των ΛΖ κατά παρέκκλιση, π.χ. σε κτηνοτροφικές 
ζώνες ή στα εδάφη των Βρετανικών Βάσεων.  

Xάρτης 1: Λατομικές Ζώνες Κυπριακής Δημοκρατίας

 
Πηγή: Υπηρεσία Μεταλλείων, 2017 

3.2  Διαδικασία Μεταλλευτικής/Λατομικής ανάπτυξης. 

Η διαδικασία για τη μεταλλευτική/λατομική ανάπτυξη περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια, 
όπως παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα 1 που ακολουθεί: 
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Σχεδιάγραμμα 1: Διαδικασία αδειοδότησης Λατομείων/Μεταλλείων. 
 

 

Στο Σχεδιάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι κατηγορίες αιτήσεων που υποβάλλονται στην ΥΜ 
για μεταλλευτική ή λατομική ανάπτυξη και που επεξηγούνται στη συνέχεια. 

Σχεδιάγραμμα 2: Αιτήσεις στην Υπηρεσία Μεταλλείων

 

3.2.1 Άδειες Επισκόπησης.  

Η αίτηση για έκδοση άδειας επισκόπησης υποβάλλεται στο ΥΣ, σύμφωνα με τον 
ενδεδειγμένο τύπο που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα των περί Μεταλλείων και 
Λατομείων Κανονισμών ΚΔΠ 108/2011. Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και 
Λατομείων Νόμο (ΚΕΦ. 270) και την ΚΔΠ 108/2011, οι άδειες επισκόπησης κατατάσσονται 
σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή σε άδεια αναγνώρισης, ερευνητική άδεια Κατηγορίας Α και 
ερευνητική άδεια Κατηγορίας Β. 

Με την αίτηση καταβάλλονται τα νενομισμένα τέλη, σχετική χρηματική εγγύηση (τραπεζική 
ή μετρητά) και μίσθωμα για την περίοδο ισχύος της άδειας.  Πριν την έγκριση της κάθε 

Έλεγχος λειτουργίας λατομικής και μεταλλευτικής ανάπτυξης.

Έκδοση προνομίου  ή μεταλλευτικής μίσθωσης

Έκδοση Πολεοδομικής Αδειας για ανάπτυξη

Εντοπισμός αποθεμάτων/κοιτασμάτων μέσω των αδειών επισκόπησης

Αιτήσεις 
προς ΥΜ

Άδειες 
Επισκόπησης

Αναγνωριστικ
ή Άδεια

Ερευνητική 
Άδεια 

κατηγορίας Α

Ερευνητική  
Άδεια 

κατηγορίας Β

Μεταλλευτική    
Μίσθωση

Προνόμιο 
Λατομείου

Κατηγορία 
Α

Κατηγορία 
Β



 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜ/01/2019 

 

 

31 

 

αίτησης προηγείται διαβούλευση όλων των αρμόδιων Τμημάτων (ΤΠ, ΤΔ, ΤΚΧ κ.ά.) και 
αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις τους, η ΥΜ, ως αρμόδια Αρχή, εγκρίνει ή απορρίπτει το 
αίτημα για έκδοση ερευνητικής άδειας.   

 Άδεια Αναγνώρισης.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(α) της ΚΔΠ 108/2011, η άδεια αναγνώρισης χορηγείται 
για σκοπούς εντοπισμού μεταλλευμάτων που αποτελούνται από χαλκό, σίδηρο, 
μαγγάνιο, νικέλιο, κοβάλτιο, χρώμιο, ψευδάργυρο, μόλυβδο, θείο, κάδμιο, χρυσό, 
άργυρο, πλατίνα, σελήνιο, τελλούριο και αμίαντο, ή που περιέχουν αυτά, με 
οποιοδήποτε πρόσφορη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της απλής επιφανειακής 
δειγματοληψίας, χωρίς όμως τη διεξαγωγή γεωτρήσεων ή εκσκαφών. Σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Κεφ. 270, ο κάτοχος της άδειας αναγνώρισης έχει το δικαίωμα να 
εισέρχεται και διεξάγει  έρευνες σε οποιαδήποτε γη της Δημοκρατίας, είτε σε 
οποιαδήποτε ιδιωτική γη (με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιδιωτικής γης), που 
περιλαμβάνεται στην άδεια. H άδεια έχει ισχύ ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης  
ακόμα ένα, δηλαδή έχει συνολική ισχύ μέχρι δύο έτη (ΚΔΠ108/211, Κανονισμός 
6(3)(α)). 

 Ερευνητική Άδεια Κατηγορίας Α. 

Σύμφωνα με Κανονισμό 5(β) της ΚΔΠ 108/2011, η εν λόγω άδεια επισκόπησης 
χορηγείται για την αναζήτηση και τον προσδιορισμό μεταλλευμάτων όπως 
αναφέρονται πιο πάνω με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο, περιλαμβανόμενης και 
της διεξαγωγής γεωτρήσεων. Όπως και στην περίπτωση της άδειας αναγνώρισης, ο 
κάτοχος της ερευνητικής άδειας έχει το δικαίωμα να εισέρχεται και διεξάγει έρευνες 
σε οποιαδήποτε γη της Δημοκρατίας και σε οποιαδήποτε ιδιωτική γη (με τη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιδιωτικής γης), που περιλαμβάνεται στην άδεια. H 
άδεια έχει ισχύ ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα τέσσερα έτη, δηλαδή 
μπορεί να έχει συνολική ισχύ μέχρι και πέντε έτη. 

 Ερευνητική Άδεια Κατηγορίας Β. 

Η υπό αναφορά άδεια επισκόπησης περιλαμβάνει άδεια για την αναζήτηση και τον 
προσδιορισμό λατομικών υλικών που αποτελούνται από φαιόχρωμα και ώχρες που 
χρησιμοποιούνται ως χρωστικές, μαγνησίτη, άμμο, λίθο, σχιστόλιθο, γρανίτη ή άλλα 
πετρώματα, κιμωλία, άργιλο, πυρόλιθο, άλας, χαλίκι, γύψο, ασβεστόλιθο, μάρμαρο, 
μάργα ή χαλαζία, ή που περιέχουν αυτά (ΚΔΠ 108/2011, Κανονισμός 5(γ)). Όπως και 
στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ο κάτοχος της άδειας έχει το δικαίωμα να 
εισέρχεται και διεξάγει έρευνες σε οποιαδήποτε γη της Δημοκρατίας και σε οποιαδήποτε 
ιδιωτική γη (με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιδιωτικής γης), που περιλαμβάνεται 
στην άδεια. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(3)(γ), της ΚΔΠ 208/2011, οι ερευνητικές 
άδειες Κατηγορίας Β ισχύουν για ένα έτος με δικαίωμα ανανέωσης για άλλο ένα, δηλαδή 
μπορεί να έχουν συνολική ισχύ μέχρι και δύο χρόνια.  
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3.2.1.1  Έλεγχος διαδικασιών για έκδοση αδειών επισκόπησης.  

(α)      Καθορισμός εγγύησης.  Ενώ η επιβολή των χρεώσεων καθορίζεται στη νομοθεσία 
και στους Κανονισμούς, ο καθορισμός του ύψους του ποσού της εγγύησης που υποβάλλεται 
για κάθε άδεια επισκόπησης δεν είναι ξεκάθαρος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4(δ) 
της ΚΔΠ 295/2009, για την τήρηση των όρων άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή 
προνομίου λατομείου, καταβάλλεται στον Επιθεωρητή Μεταλλείων χρηματική εγγύηση που 
υπολογίζεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με την 
έκταση της άδειας επισκόπησης του μεταλλείου ή λατομείου, του τύπου των εργασιών που 
διεξάγονται και του κόστους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
περιγράφονται στην Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη. 

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, για κάθε αίτηση άδειας επισκόπησης απαιτείται 
καταβολή εγγύησης ύψους €2.000, ποσό που έχει οριστεί από τον Προϊστάμενο της ΥΜ ως 
λογικό για το είδος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που μπορεί να επιφέρουν οι άδειες 
επισκόπησης. 

Σύσταση: Προτείνεται όπως το ποσό εγγύησης υπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΔΠ 
295/2009, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της άδειας καθώς και τον τύπο των 
εργασιών. Περαιτέρω, ο τρόπος υπολογισμού πρέπει να αναγράφεται και να 
τεκμηριώνεται ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και να διασφαλίζεται η διαφάνεια της 
διαδικασίας. 

(β)  Κατάτμηση καθηκόντων. Στη διαδικασία έκδοσης αδειών, διαπιστώθηκε 
αδικαιολόγητη, σύμφωνα με την ροή εργασίας, κατάτμηση των εργασιών και των 
καθηκόντων εντός της ΥΜ, γεγονός που όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των 
διοικητικών φακέλων προκαλεί σύγχυση και λάθη. Συγκεκριμένα, ενώ έχει καθοριστεί 
υπεύθυνη λειτουργός της Υπηρεσίας για τη διαδικασία έγκρισης των αδειών επισκόπησης, 
δεν χειρίζεται η ίδια τις εγγυήσεις.  

Σύσταση:  Εισηγούμαστε όπως το άτομο που είναι υπεύθυνο για τις άδειες επισκόπησης 
τηρεί και το μητρώο των εγγυήσεων. Επίσης, για διευκόλυνση του ελέγχου και της 
παρακολούθησης, εισηγούμαστε όπως αναγράφεται έξω από κάθε φάκελο του αρχείου, η 
εγγύηση που καταβλήθηκε, είτε σε μετρητά είτε μέσω τράπεζας. Επιπλέον, κάθε αίτηση θα 
πρέπει να συνοδεύεται από προκαθορισμένο έντυπο ελέγχου (checklist), στο οποίο να 
αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβληθούν, το οποίο να συμπληρώνεται 
και να προσυπογράφεται από αρμόδιο λειτουργό.  

(γ)  Έλεγχος μητρώου αδειών. Η ΥΜ τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο με τις άδειες επισκόπησης 
που έχουν εκδοθεί, καθώς και τα σχόλια των αρμόδιων φορέων που υποβλήθηκαν κατά την 
εξέταση της αίτησης.  Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της ΥΜ για το 2015 και 2016, οι άδειες 
επισκόπησης σε ισχύ ήταν 26 και 29, αντίστοιχα, ενώ υπήρχαν υπό εξέταση έξι και εννέα 
αιτήσεις, για τα έτη 2015 και 2016, αντίστοιχα.  Μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της 
συγκεκριμένης ενότητας του ελέγχου, δεν είχαν εκδοθεί για το 2017, νέες άδειες επισκόπησης, 
συνεπώς για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκε δείγμα αδειών που εκδόθηκαν το 2016. 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΥΜ για το 2017, οι άδειες επισκόπησης 
σε ισχύ ήταν 22 και οι υπό εξέταση 11. Για τις υπό αναφορά ερευνητικές άδειες έγινε 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία αιτήσεων σε κάθε επαρχία, που κάλυψε αιτήσεις υπό 
εξέταση, εγκριμένες, απορριφθείσες και ληγμένες αιτήσεις. Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι 
στους φακέλους δεν υπήρχε ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις αιτήσεις ή υπήρχαν λάθη 
στις καταχωρήσεις.  
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(δ)  Καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών.  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε 
καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών επισκόπησης, καθώς δεν υποβάλλονται έγκαιρα οι 
απόψεις ορισμένων κυβερνητικών Τμημάτων. Συγκεκριμένα,  ο μέσος όρος που απαιτείται 
για έγκριση μιας άδειας κυμαίνεται από τέσσερεις έως έξι μήνες, ενώ κατά την άποψη μας, 
το διάστημα αυτό θα μπορούσε να μειωθεί στους δύο μήνες. Επισημαίνεται ότι, παρόλο 
που η ΥΜ καθορίζει προθεσμία ανταπόκρισης 45 ημερών στα διάφορα Τμήματα για 
υποβολή απόψεων, αυτή δεν τηρείται σχεδόν ποτέ, με το ΤΠΟ και το ΤΑ να παρουσιάζουν 
την μεγαλύτερη καθυστέρηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετές φορές η ΥΜ να προχωρά 
στην έκδοση αδειών και το ΤΠΟ να ενημερώνεται εκ των υστέρων.  

Σύσταση: Συστήνεται όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας κοινής βάσης 
δεδομένων αναφορικά με πληροφορίες που απαιτούνται για την έκδοση αδειών 
επισκόπησης, προκειμένου να απλοποιηθούν και επιταχυνθούν οι υφιστάμενες 
διαδικασίες. 

(ζ)  Έλεγχος όρων αδειών και περιβαλλοντική αποκατάσταση.  Λίγο πριν τη λήξη 
της άδειας διενεργείται έλεγχος για επιβεβαίωση της τήρησης όλων των όρων της και σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν παραβιάσεις, αποκόπτεται το σχετικό ποσό από την 
εγγυητική. Όπως διαπιστώθηκε, δεν τηρείται στους σχετικούς φακέλους φωτογραφικό 
υλικό που να τεκμηριώνει την τήρηση των  περιβαλλοντικών όρων, ούτε υπάρχει γραπτή 
τεκμηρίωση από τον αρμόδιο λειτουργό (Επιθεωρητή), ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε ως 
ορίζει η νομοθεσία. Επιπλέον κατά την ολοκλήρωση των εργασιών οι αιτητές δεν 
προσκομίζουν ενημερωτική μελέτη των ευρημάτων.  

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως οι επιθεωρήσεις για ολοκλήρωση των επισκοπήσεων και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος τεκμηριώνονται με φωτογραφικό υλικό και την 
ετοιμασία γραπτών αναφορών από τους επιθεωρητές, ενώ θα πρέπει να απαιτείται η 
ενημέρωση της ΥΜ από τους κατόχους των αδειών σε σχέση με τα ευρήματά τους. 

3.2.2   Πολεοδομικές άδειες για Μεταλλευτική/Λατομική δραστηριότητα  

Σύμφωνα με το Άρθρο 9Α(1) του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, βασική 
προϋπόθεση για την παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου σε 
οποιαδήποτε περιοχή είναι η κατοχή ισχύουσας πολεοδομικής άδειας. Συνεπώς, θα 
πρέπει πρώτα να κατατεθεί στο ΤΠΟ αίτηση για νέα λατομική ανάπτυξη ή επέκταση 
υφιστάμενης. Η πολεοδομική άδεια εκδίδεται ως αορίστου χρόνου και λήγει την ίδια 
ημερομηνία με το προνόμιο λατομείου, το οποίο συνήθως έχει ισχύ για περίπου τέσσερα 
με πέντε χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης, εκτός εξαιρέσεων. 
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Σχεδιάγραμμα 3: Διαδικασία Έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας. 
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προνόμιο  

Απόρριψη (πιθανότητα 

παραπομπή εξέτασης 

από το συμβούλιο) 
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3.2.2.1 Έλεγχος διαδικασιών για τις πολεοδομικές άδειες. 

(α)  Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών εκτός ΛΖ στη βάση Υπουργικών Αποφάσεων.  
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 34Α(5) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμων του 1972 έως (Αρ. 2) 1999, ο Υπουργός Εσωτερικών, δύναται να τροποποιήσει τα 
Σχέδια Λατομικών Αναπτύξεων. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώθηκαν 
διαφοροποιήσεις σε ΛΖ, οι σημαντικότερες από τις οποίες αναφέρονται πιο κάτω: 

 Πολεοδομική Άδεια Εταιρείας Α  στην περιοχή Ανδρολύκου της επαρχίας 
Πάφου. 

Στις 29.10.2007 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γραφείο του τότε Υπουργού 
Εσωτερικών, με εκπροσώπους της ΥΜ, του ΤΠΟ και του κλάδου Τ/Κ περιουσιών με 
θέμα την αναθεώρηση της ΛΖ Ανδρολύκου. Στην υπό αναφορά συνάντηση και αφού 
λήφθηκε υπόψη ότι τα αποθέματα λατομικών υλικών στην περιοχή έχουν σχεδόν 
εξαντληθεί, ενώ παρουσιάζονται αυξημένες ανάγκες, ο Υπουργός Εσωτερικών 
αντιμετώπισε θετικά το θέμα μικρής αναπροσαρμογής της ΛΖ, με περίληψη σε αυτή 
μέρος του Τ/Κ τεμαχίου με αρ. 400, Φ/ΣΧ 35/9 και 40. Ο εκπρόσωπος του ΤΠΟ 
ανέλαβε να μελετήσει περαιτέρω το θέμα και να ενημερώσει το Υπουργείο. Στις 
29.1.2008 το ΤΠΟ έστειλε στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών 
σχέδια για αναθεώρηση/τροποποίηση της ΛΖ Ανδρολύκου, η οποία δημοσιεύτηκε την 
1.2.2008 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στις 5.8.2008, η εταιρεία Α, 
κατέθεσε αίτηση στο ΤΠΟ για επέκταση υφιστάμενου λατομείου Κατηγορίας Α. 
Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σύμφωνα με την 
ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε με την αίτηση, η προτεινόμενη λατομική ανάπτυξη, ενέπιπτε 
σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «Προστατευόμενου Τοπίου», «Ζώνη Προστασίας 
Δα1» και «Κτηνοτροφική Ζώνη Δα32», λόγω της ύπαρξης φαραγγιού με ιδιαίτερη 
χλωρίδα και πανίδα. Τα τεμάχια της αιτούμενης περιοχής ήταν κρατικά και Τ/Κ και το 
σχέδιο ανάπτυξης, σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής, (παράγραφος 9(Η)) αφορούσε 
σε Λατομική Ανάπτυξη.  

Το ΤΠΟ πραγματοποίησε στις 18.9.2008 επιτόπια εξέταση της περιοχής και 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του υπεύθυνου λειτουργού, η αιτούμενη περιοχή 
βρίσκεται δίπλα από υφιστάμενο λατομείο, εντός της ΛΖ  και είναι σχετικά κοντά και 
ορατή από το χωριό Ανδρολύκου. Βρίσκεται επίσης πολύ κοντά σε φαράγγι και 
αργάκι και διαμέσου της διέρχεται δρόμος προς την Ανδρολύκου.  Στις 30.10.2008, 
κατά την εξέταση της ΜΕΕΠ, η λειτουργός του ΤΠΟ ανέφερε ότι μέρος της 
προτεινόμενης περιοχής εμπίπτει σε «Ζώνη Προστασίας Δα1» «Προστατευόμενο 
Τοπίο» και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να παραχωρηθεί η άδεια. Το ίδιο αρνητική 
ήταν και η στάση της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, λόγω του ότι η περιοχή 
συνορεύει με αργάκι και πηγές και βρίσκεται κοντά σε οικιστική ζώνη. Σημειώνεται 
ότι, παράλληλα με την αίτηση επέκτασης, η εταιρεία είχε καταθέσει δύο ενστάσεις 
κατά του Σχεδίου ΛΖ Ανδρολύκου. Ο Υπουργός Εσωτερικών μελέτησε τις 
υποβληθείσες ενστάσεις και αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των εμπλεκόμενων 
Τμημάτων και την επείγουσα ανάγκη διασφάλισης αδρανών υλικών υπέβαλε 
εισήγηση στο ΥΣ, η οποία εγκρίθηκε στις 29.1.2009, για τροποποίηση της ΛΖ 
Ανδρολύκου, χωρίς ωστόσο να αιτιολογεί τους λόγους της απόφασής του και της 
διαφοροποίησής της από τις απόψεις των τεχνοκρατών. Με την τροποποίηση αυτή, 
ικανοποιήθηκε το αίτημα της εταιρείας για επέκταση του λατομείου της και η σχετική 
πολεοδομική άδεια εκδόθηκε στις 15.5.2009, με ισχύ έξι ετών.  Ακολούθως, 
εκδόθηκαν τα σχετικά Προνόμια από την ΥΜ και τον Ιούλιο του 2015 εκδόθηκε νέα 
πολεοδομική άδεια αορίστου χρόνου. 
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Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στους φακέλους του ΤΠΟ στο πλαίσιο εξέτασης 
της τροποποίησης της εν λόγω ΛΖ, διαπιστώθηκε ότι δεν εκπονήθηκε η απαιτούμενη 
Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και Προγράμματα για 
αλλαγή ΛΖ όπως ορίζει ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 
Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμος του 2005. Επίσης δεν εκπονήθηκε 
ΔΜΕΕΠ για την τροποποίηση, παρότι η περιοχή είχε ήδη προταθεί για συμπερίληψη 
στο Δίκτυο «Natura 2000», στο πλαίσιο του Έργου «LIFE + Δίκτυο Φύση 2000 
Ειδικές Περιοχές Προστασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) (κωδικός αναφοράς: LIFE + 
98/TCY/CY/172)». 

Όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, η εν λόγω 
αίτηση παραλήφθηκε από το Τμήμα του στις 29.1.2019 και αναμένεται να εξεταστεί, 
αφού οριστικοποιηθεί το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, στο 
πλαίσιο του οποίου θα καθοριστούν και οι λατομικές ζώνες. 

 Πολεοδομική Άδεια Εταιρείας Β  στην περιοχή Ανδρολύκου της επαρχίας 
Πάφου.Η συγκεκριμένη εταιρεία διατηρεί προνόμιο στην ΛΖ Ανδρολύκου. Στις 
21.7.2015, προωθήθηκε στο ΤΠ  από το ΤΠΟ η ΜΕΕΠ σε σχέση με την επέκταση 
του υφιστάμενου λατομείου εκτός ΛΖ και εντός ειδικής κτηνοτροφικής ζώνης, που 
βρίσκεται σε απόσταση 10 περίπου μέτρων από περιοχή του Δικτύου Natura 2000 
«Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα 
(CY4000010 – CY4000023)». Μεταξύ της άμεσης και ευρύτερης περιοχής, μία 
λωρίδα γης πλάτους 10 μέτρων έχει κηρυχθεί ως «Ζώνη Προστασίας Δα1», ώστε να 
αποτελεί «ουδέτερη ζώνη» («buffer zone») μεταξύ της ΛΖ και της περιοχής «Natura 
2000» για σκοπούς ανάσχεσης της λατόμευσης και προστασίας της φύσης.  Όπως 
μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, ζητήθηκε όπως 
αφεθεί ζώνη προστασίας περίπου 20 μέτρων, ενώ επισήμανε ότι, στα σύνορα της 
προτεινόμενης λατομικής ζώνης ο αιτητής είχε ήδη επέμβει, διαταράσσοντας την 
επιφανειακή βλάστηση και ζητήθηκε από την Υπηρεσία Μεταλλείων να λάβει τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα.  

Η Ad-hoc Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΤΠ, συνεδρίασε 
στις 13.9.2016 για εξέταση της αίτησης. Μετά από διαβουλεύσεις το ΤΠ,  με 
γνωμάτευσή του ημερ. 16.1.2017,  ενέκρινε την επέκταση του υφιστάμενου λατομείου 
της Ανδρολύκου για ογκολίθους υφαλογενούς ασβεστόλιθου, για κάλυψη αναγκών 
της επαρχίας Πάφου.  Επισημαίνεται ότι, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
τελικής απόφασης είχε το Διάταγμα τροποποίησης της ΛΖ που εκδόθηκε στις 
12.1.2016 από τον Υπουργό Εσωτερικών, έπειτα από σχετική εισήγηση της ΥΜ και 
γνωστοποιήθηκε από το ΤΠΟ στις 19.1.2016, για αφαίρεση της περιοχής από την 
Κτηνοτροφική Ζώνη «Δα32» και ένταξή της στη ΛΖ, στην οποία λειτουργούν τρία 
λατομεία και μια μονάδα έτοιμου σκυροδέματος.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση του ημερομηνίας 11.1.2016 με θέμα 
«Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα», , το ΥΣ εξουσιοδότησε τον Υπουργό 
Εσωτερικών όπως δώσει οδηγίες στον Διευθυντή του ΤΠΟ για να επανεξετάσει το 
υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, στο πλαίσιο της ετοιμασίας 
Τοπικού Σχεδίου και την ολοκλήρωσή του εντός 18 μηνών. Σύμφωνα με τον περί της 
Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο, 
θα έπρεπε πριν τον καθορισμό νέας ΛΖ να εκπονηθεί ΜΕΕΠ για την ζώνη και να 
υποβληθεί ΔΜΕΕΠ με την πολεοδομική αίτηση. Στην προκειμένη περίπτωση 
αποφασίστηκε από τις αρμόδιες αρχές (ΤΠ και Επιτροπή Εξέτασης Πολεοδομικών 
Ζωνών), όπως μην εκπονηθούν οι εν λόγω  μελέτες, λόγω της μικρής έκτασης της 



 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜ/01/2019 

 

 

37 

 

αιτούμενης περιοχής. Επισημαίνεται ότι την αμέσως επόμενη μέρα (12.1.2016) από 
τη λήψη της προαναφερθείσας Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (11.1.2016), 
το ΤΠΟ και το Υπουργείο Εσωτερικών προέβησαν στην έκδοση του σχετικού 
Διατάγματος για επέκταση της υφιστάμενης ΛΖ στην κοινότητα Ανδρολύκου χωρίς να 
έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκπόνησης του «Τοπικού Σχεδίου για την 
Ευρύτερη Περιοχή Ακάμα», η οποία αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε από την 
Κυβέρνηση μία ημέρα πριν από την υπογραφή και οκτώ ημέρες πριν από τη 
δημοσίευση του Διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών.  

Όπως προκύπτει, οι   δεν έγιναν συντονισμένες ενέργειες με το ΤΠ όσον αφορά  στις 
Αποφάσεις του ΥΣ καθώς και στις μελέτες που προηγήθηκαν για την κάλυψη 
αναγκών για τα έργα που προγραμματίζονταν από το Κράτος. Επιπλέον, 
παρατηρείται μία συνεχόμενη καθυστέρηση στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, σε 
αντίθεση με τους συνεχόμενους προγραμματισμούς του Κράτους.  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος μάς πληροφόρησε ότι η Δήλωση Πολιτικής για τις 
λατομικές ζώνες αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της μερικής τροποποίησης του γραπτού 
κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής (Φάση Β0 , για την οποία εκπονήθηκε Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , η οποία αξιολογήθηκε το 2013. 

Σύσταση.  Θα πρέπει οι αποφάσεις που λαμβάνονται να βασίζονται στο ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο και στους ευρύτερους σχεδιασμούς αναπτύξεων, ώστε να μην 
αντιμετωπίζονται μεμονωμένα.  Επίσης, όλες οι αποφάσεις, ακόμα και των 
Υπουργών, θα πρέπει να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένες και να συνάδουν με τις 
πρόνοιες των Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου.  

 

Χάρτης 2: Ευρύτερη περιοχή μελέτης του προτεινόμενου έργου. 

 
 
Πηγή: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως – Υπουργείο Εσωτερικών – Κυπριακή Δημοκρατία (19.1.2016). Επίσημη Ιστοσελίδα > 
Ανακοινώσεις > Αναθεώρηση Λατομικής Ζώνης Ανδρολύκου 2016. Γνωστοποίηση ημερ. 12.1.2016, σύμφωνα με το Άρθρο 
18Α(6) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Επεξεργασία: Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου & Πρωτοβουλία για τη 
Διάσωση των Φυσικών Ακτών Κόκκινο: Ευρύτερη περιοχή μελέτης προτεινόμενου έργου – επέκτασης «Λατομικής Ζώνης 
(ΛΖ)» Κίτρινο: Άμεση περιοχής μελέτης προτεινόμενου έργου – επέκτασης «Λατομικής Ζώνης (ΛΖ)» Σκούρο πράσινο: 
«Ουδέτερη ζώνη» (“buffer zone”) – νυν «Ζώνη Προστασίας Δa1» και πρώην «Κτηνοτροφική Ζώνη Δα32» Ανοικτό πράσινο: 
Όριο περιοχής Natura 2000 «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα (CY4000010 & 
CY4000023)» Μπλε: Όριο διοικητικής επικράτειας κοινοτήτων Ανδρολύκου και Δρούσιας. 
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Εικόνα 1: Περιοχή επέκτασης προτεινόμενου λατομείου. 

(β)  Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών κατά παρέκκλιση.  Από το 1990, οπότε είχε τεθεί 
σε πλήρη εφαρμογή ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, μέχρι το 1998, η 
προβλεπόμενη από το άρθρο 26 του αναφερόμενου Νόμου εξουσία για μελέτη και λήψη 
απόφασης σε σχέση με αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση 
των προνοιών των δημοσιευμένων Σχεδίων Ανάπτυξης, ασκείτο από αρμόδια Υπουργική 
Επιτροπή. Η εν λόγω εξουσία ανεστάλη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 17.7.1998 
με το Νόμο 72(Ι)/98, ο οποίος κατέστησε υποχρεωτική την ψήφιση Κανονισμών, με βάση 
τους οποίους θα εξετάζονταν οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κατά παρέκκλιση. Μετά 
από εντατικές διαβουλεύσεις με τις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και το Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), η Βουλή ενέκρινε τους περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 309/99), με βάση τους οποίους 
διαμορφώθηκε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων για 
χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης. 
Οι Κανονισμοί προβλέπουν για την καθίδρυση ενός ανεξάρτητου οργάνου, του 
Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ.), για τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων, 
τη διαδικασία που θα ακολουθείται, την τεκμηρίωση των αποφάσεων και τη 
δημοσιοποίησή τους στο κοινό. Το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. καθιδρύθηκε με την Απόφαση του ΥΣ αρ. 
51.373 στις 8.3.2000, με σκοπό να υποβάλλει εισηγήσεις στο ΥΣ, μέσω του Υπουργού 
Εσωτερικών, αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που προκύπτουν από το 
εδάφιο 2 του άρθρου 26 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, σύμφωνα με το 
οποίο παρέχεται η εξουσία στο ΥΣ να αποφασίζει για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά 
παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης. Ο αιτητής δύναται να αιτηθεί την 
έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, η οποία εξετάζεται από το ΤΠΟ και 
προωθείται στο ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ., το οποίο ετοιμάζει εισηγητική πρόταση προς το ΥΣ. 
Επισημαίνεται ότι η πρόταση του ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. μπορεί να συνάδει ή να διαφοροποιείται από 
αυτή του ΤΠΟ. Επιπρόσθετα, το ΥΣ μπορεί να διαφωνεί με την εισήγηση του Συμβουλίου, 
είτε μερικώς είτε ολικώς. Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση επαναϋποβάλλεται στο 
Συμβούλιο για επανεξέταση το οποίο, αφού λάβει υπόψη τους λόγους διαφωνίας του ΥΣ, 
υποβάλλει νέα εισήγηση στο ΥΣ, το οποίο είναι αρμόδιο να πάρει την τελική Απόφαση. 
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Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε η πιο κάτω αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας 
κατά παρέκκλιση: 

 Αίτηση ΛΑΡ/1012/2009.   

Το 2013 εταιρεία αιτήθηκε την έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των 
προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για επέκταση υφιστάμενου λατομείου 
ασβεστολιθικού ψαμμίτη στη Βορόκλινη. Το ΤΠΟ τοποθετήθηκε αρνητικά, καθώς η 
αιτούμενη περιοχή αποτελούσε κρατική γη εντός του Δικτύου «Natura 2000», ως 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας των Πουλιών και της Πολεοδομικής Ζώνης Ζ1 (Ζώνη 
Προστασίας), στην οποία, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του 1996 θα 
δημιουργηθεί γήπεδο γκολφ. Το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. εισηγήθηκε όπως το ΥΣ εγκρίνει την 
χορήγηση προσωρινής Πολεοδομικής Άδειας οκτώ ετών, χωρίς δυνατότητα 
ανανέωσης και με αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έθεσε το ΤΠ 
κατά την εξέταση της αίτησης. Το ΥΣ, με Απόφασή του ημερ. 12.3.2014, ζήτησε 
αναπομπή της αίτησης στο ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ. καθώς θεώρησε ότι θα έπρεπε να 
επανεξεταστεί ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο χορήγησης προσωρινής 
πολεοδομικής άδειας μικρότερης χρονικής διάρκειας και εισηγήθηκε τον ένα χρόνο, 
ως ικανοποιητικό διάστημα για την εξεύρεση άλλης καταλληλότερης περιοχής από 
την εταιρεία, σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης. Το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ., αποφάσισε όπως 
εισηγηθεί ξανά στο ΥΣ την έγκριση της πολεοδομικής άδειας για τέσσερα χρόνια, 
πρόταση η οποία εγκρίθηκε από το ΥΣ στις 7.7.2014. 

Σύσταση:  Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε χωρίς να αιτιολογούνται οι λόγοι 
διαφοροποίησής της από τις απόψεις του  ΤΠΟκαι της τεχνικοοικονομικής ανάλυσης 
της εξόρυξης. Θεωρούμε ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις όπου δεν συνάδουν με τις συστάσεις των αρμοδίων Τμημάτων, πρέπει 
να τεκμηριώνονται κατάλληλα και να συνάδουν με τις διατάξεις του περί των Γενικών 
Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμου. 

(γ)  Καθυστερήσεις στην έκδοση πολεοδομικών αδειών. Από τον έλεγχο 
διαπιστώθηκαν περιπτώσεις καθυστέρησης στην έκδοση των πολεοδομικών αδειών, η 
οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ή ανανέωση προνομίου 
λατομείου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, η περίοδος 
ισχύος πολεοδομικής άδειας για λατομείο εντός ή εκτός ΛΖ είναι δυνατό να παραταθεί, 
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της άδειας. 
Σε έλεγχο λατομείου στην επαρχία Λευκωσίας διαπιστώθηκε ότι η αίτηση ανανέωσης 
άδειας που έληξε στις 21.10.2017 υποβλήθηκε στο ΤΠΟ στις 3.4.2017, δηλαδή 
περισσότερο από έξι μήνες πριν τη λήξη της, μαζί με βεβαίωση από την ΥΜ, σύμφωνα με 
την οποία στο λατομείο υπήρχαν ικανοποιητικής ποιότητας αποθέματα για τα επόμενα 25 
χρόνια. Παρόλο που η αίτηση ανανέωσης της πολεοδομικής άδειας υποβλήθηκε έγκαιρα, 
το ΤΠΟ δεν εξέτασε το θέμα και, σύμφωνα με την ΥΜ, στις 31.10.2017 ενημέρωσε το εν 
λόγω  λατομείο ότι η αίτηση που υποβλήθηκε στις 3.4.2017 απωλέσθηκε και ζήτησε όπως 
υποβληθεί νέα αίτηση. Συνεπώς το λατομείο λειτουργεί από τις 21.10.2017 χωρίς 
πολεοδομική άδεια και χωρίς να έχει ανανεωθεί το λατομικό προνόμιο του. 

Η ΥΜ υποστηρίζει ότι, εφόσον το λατομείο ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για 
ανανέωση, δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση στην εξέταση του αιτήματός του από το 
ΤΠΟ και συνεπώς δεν ζητήθηκε η διακοπή των εργασιών του. Σύμφωνα με την ΥΜ, οι εν 
λόγω καθυστερήσεις από το ΤΠΟ είναι συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, με 
αποτέλεσμα πολλές φορές να παρατηρείται το φαινόμενο λειτουργίας λατομείων που δεν 
διαθέτουν τις απαραίτητες πολεοδομικές άδειες και κατ΄ επέκταση λατομικά προνόμια. Στις 
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περιπτώσεις αυτές το ετήσιο μίσθωμα καταβάλλεται αναδρομικά, μετά την ανανέωση του 
προνομίου, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις είσπραξης εσόδων της Δημοκρατίας.  

Στην περίπτωση που αναφέρουμε πιο πάνω, δεν παρουσιάστηκε απλά καθυστέρηση στην 
εξέταση της αίτησης ανανέωσης πολεοδομικής άδειας, παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε 
έγκαιρα από τον από τον ενδιαφερόμενο, αλλά αυτή απωλέσθηκε, γεγονός που οδήγησε 
σε περαιτέρω καθυστέρηση, αφού χρειάστηκε επαναϋποβολή της αίτησης ανανέωσης 
προνομίου. 

 Αξιοποίηση χρυσοφόρων αποθεμάτων του παλαιού μεταλλείου του 
Στρογγυλού της κοινότητας Μαθιάτη. 

Εταιρεία κατείχε από τις 24.8.2015, ερευνητική άδεια (ΑΕ 4614) για το Νότιο Μεταλλείο 
Μαθιάτη στην περιοχή Στρογγυλού. Στο πλαίσιο έκδοσης πολεοδομικής άδειας για 
διενέργεια μεταλλευτικών εργασιών στο Μεταλλείο Στρογγυλού (αρ. αίτησης 
ΛΕΥ/01570/2016) υποβλήθηκε σχετική ΜΕΕΠ, η οποία εξετάστηκε από την Επιτροπή 
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΕΠΕ), στις 28.2.2017. Η Ομάδα 
Επηρεαζόμενων  από την επαναλειτουργία του Νότιου Μεταλλείου Μαθιάτη και η Ομάδα 
Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου Μαθιάτη, με επιστολή ημερ. 
28.3.2017, κατάθεσαν τις θέσεις τους και έθεσαν ερωτήματα προς τις Αρμόδιες Αρχές 
(ΤΠ και ΤΑ), σημειώνοντας την επερχόμενη περιβαλλοντική ζημιά που μπορεί να 
προκύψει από την αδειοδότηση της εν λόγω μεταλλευτικής ανάπτυξης. Επιπλέον 
αναφέρουν ότι, στην εν λόγω ΜΕΕΠ που διενεργήθηκε δεν υπήρχε αναφορά στην 
πρόταση συμπερίληψης της άμεσης περιοχής μελέτης, δηλαδή του Νότιου Μεταλλείου 
Μαθιάτη (Στρογγυλού), στον Κατάλογο Προστατευόμενων Μνημείων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.  Το ΤΑ, σε επιστολή ημερ. 9.5.2017, αναφέρει 
ότι οι θέσεις του για την υπό αναφορά ανάπτυξη διατυπώθηκαν σε επιστολή προς το ΤΠ 
στις 12.4.2017, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι διενεργήθηκε από το ΤΑ νέα 
επιφανειακή επισκόπηση στον χώρο του Νότιου Μεταλλείου και διαπιστώθηκε πως, 
τόσο στο βόρειο, όσο και στο νότιο πρανές του κρατήρα, διατηρούνται κατάλοιπα 
γαλαριών, κάποιες από τις οποίες εκτιμάται ότι είναι αρχαίες. Το ΤΑ ανέφερε επίσης ότι 
η ΥΜ υπέβαλε χάρτη στον οποίο σημειώνεται το σύστημα διερευνητικών τομών που 
διενεργήθηκαν από την εταιρεία CMC την περίοδο 1936-1937, τονίζοντας πως η 
εκτίμηση του προϊσταμένου της ΥΜ είναι πως οι γαλαρίες που είναι ορατές σήμερα στον 
κρατήρα είναι κατάλοιπα εργασιών του 1936-1938. Καταληκτικά, το ΤΑ σημειώνει ότι δεν 
φέρει ένσταση για έγκριση της πρότασης για εκμετάλλευση  των τριών σωρών υλικού 
στην επιφάνεια του κρατήρα, υπό τον όρο ότι η αφαίρεση των κατώτερων στρωμάτων 
των σωρών θα γίνει υπό την επίβλεψη λειτουργού του ΤΑ. Σε περίπτωση ανεύρεσης 
αρχαιοτήτων, θα γίνει η απαραίτητη αρχαιολογική ανασκαφή. Η θέση του Τμήματος, 
όσον αφορά στην καταστροφή του νότιου τμήματος του υφιστάμενου κρατήρα με 
εκσκαφή ήταν αρνητική, καθώς εκεί σώζονται, μεταξύ άλλων, κατάλοιπα γαλαριών. 
Αναφέρεται ότι ο λόγος που δεν κηρύχτηκε το νότιο μεταλλείο Μαθιάτη ως Αρχαίο 
Μνημείο, παρά μόνο κηρύχθηκαν ως τέτοιο οι σωροί σκουριάς που βρίσκονται γύρω 
του, οφείλεται στο γεγονός ότι η ΥΜ και το ΤΓΕ εξέφρασαν επανειλημμένα την άποψη 
ότι τυχόν κήρυξη θα δυσκόλευε τη διαχείριση των μεταλλείων που είναι οικονομικά 
ενεργοί χώροι. Επιπλέον, επειδή το νότιο μεταλλείο του Μαθιάτη εμπίπτει σε κρατική 
δασική γη, το ΤΔ στο παρελθόν είχε φέρει ένσταση στην κήρυξη εκτάσεων κρατικής γης 
ως Αρχαίων Μνημείων, αφού θεωρεί ότι η γη τυγχάνει προστασίας και διαχείρισης από 
το ίδιο. 

Η εταιρεία, με επιστολή της ημερ. 13.5.2017, προς την Υπηρεσία μας ανέφερε, ότι 
ακολουθήθηκε διαδικασία διαβούλευσης με την Κοινότητα για πλήρη ενημέρωση ως 
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προς το έργο και τα μέτρα πρόληψης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, 
επισημαίνοντας ότι, μετά από απαίτηση των αρμόδιων Αρχών του Κράτους, 
κατασκεύασε τη δεύτερη πρότυπη κατοικία για νυχτερίδες στον κόσμο, μια ειδική 
στοά (μήκους 70μέτρων) με κόστος €100.000. Ολοκληρώνοντας, κατέθεσε την 
πρόθεσή της για πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και για ανοιχτό διάλογο 
επιστημονικού υποβάθρου. 

Ακολουθήθηκε ανταλλαγή αριθμού επιστολών μεταξύ Τμημάτων/Υπηρεσιών και της 
Ομάδας Επηρεαζόμενων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ απέστειλε επιστολές ημερ. 
29.6.2017 και 30.6.2017 στο ΤΓΕ και ΤΠ, αντίστοιχα, στις οποίες επισύναψε την έκθεση 
της ομάδας εργασίας που όρισε τον Μάιο, για να καταθέσει άποψη στην Διοικούσα 
Επιτροπή σε σχέση με την αίτηση της εταιρείας για αξιοποίηση των χρυσοφόρων 
αποθεμάτων του μεταλλείου Στρογγυλού. Στην υπό αναφορά έκθεση  η ομάδα εργασίας 
εισηγείται τα ακόλουθα: 

 To ETEK να ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης για αξιοποίηση των χρυσοφόρων 
κοιτασμάτων του εγκαταλελειμμένου μεταλλείου Στρογγυλού. 

 Η αδειοδότηση να περιλαμβάνει σαφείς και αυστηρούς όρους που να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά και αυστηρά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 Το ΕΤΕΚ να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του προγράμματος παρακολούθησης 
των εργασιών και διαχείρισης επί μέρους θεμάτων. 

 Το ΕΤΕΚ να εισηγηθεί τον σχεδιασμό ενός Γενικού Προγράμματος Διατήρησης και 
Προβολής της Μεταλλευτικής Κληρονομιάς (αρχαία μεταλλουργία και σύγχρονη 
βιομηχανική κληρονομιά) της Κύπρου. 

Το ΕΤΕΚ στην προαναφερόμενη επιστολή σημειώνει ότι η Διοικούσα Επιτροπή, αφού 
έλαβε υπόψη και τις απόψεις του ΤΑ, υιοθέτησε εν μέρει την έκθεση, αναφέροντας ότι το 
Επιμελητήριο θεωρεί πως είναι κεντρικής σημασίας η ανάγκη για αξιολόγηση και 
διακρίβωση της αρχαιολογικής σημασίας ή και αξίας των ευρημάτων, συνεπώς δεν μπορεί 
να γνωμοδοτήσει υπέρ ή κατά της εν λόγω ανάπτυξης. 

Στις 14.8.2017, το ΤΑ, σε επιστολή του προς το ΤΠ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η ένταξη 
του Νότιου Μεταλλείου του Μαθιάτη στον προκαταρκτικό Κατάλογο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO δεν «έχει μείνει ημιτελής», καθώς το μεταλλείο 
έχει ενταχθεί σε αυτόν το 2002 και παραμένει μέχρι σήμερα μετά από σχετική αίτηση που 
υποβλήθηκε από το ΤΓΕ το 1999.  

Στην ίδια επιστολή το ΤΑ αναφέρει ότι, σύμφωνα με επιστολή ημερ. 30.6.2017, αρχαιολόγος 
με τον οποίο το Τμήμα είχε συνεργαστεί το 1995 και το 2005 στο πλαίσιο προγράμματος 
εντατικής επισκόπησης και ανασκαφής μικρής κλίμακας στον χώρο του μεταλλείου, είναι 
απόλυτα αντίθετος σε οποιαδήποτε νεότερη εκμετάλλευσή του. Καταλήγοντας, το ΤΑ 
αναφέρει ότι στο Νότιο Μεταλλείο Μαθιάτη διασώζονται αρχαιολογικά κατάλοιπα τα οποία θα 
πρέπει να προστατευθούν, συνεπώς η χορήγηση άδειας για ανάπτυξη του χώρου δεν 
ενδείκνυται. Το ΤΠ προώθησε στις 5.10.2017 στο ΤΠΟ, περιβαλλοντική γνωμάτευση για την 
αξιοποίηση των χρυσοφόρων αποθεμάτων του υπό αναφορά μεταλλείου στην οποία 
αναφέρεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις περιβαλλοντικές  παραμέτρους, το έργο θα 
μπορούσε, με τους κατάλληλους όρους, να λειτουργήσει με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, ώστε 
να τύχει εκμετάλλευσης το βόρειο μέρος της περιοχής (τρεις σωροί) και μέρος του κρατήρα. 
Λαμβάνοντας όμως υπόψη όλα τα δεδομένα και τις θέσεις των εμπλεκόμενων Τμημάτων, η 
Περιβαλλοντική Αρχή δεν είναι σε θέση να γνωματεύσει θετικά στην αίτηση. Στις 16.10.2017 η 
εταιρεία υπέβαλε αίτημα προς το ΤΠΟ, ως αρμόδια Αρχή για την έκδοση της πολεοδομικής 
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άδειας, όπως καθυστερήσει την εξέταση της εν λόγω αίτησης, καθώς η εταιρεία έχει ήδη 
υποβάλει προτάσεις στο Υπουργείο ΜΕΕ για παράλληλη εκτέλεση των προγραμματιζόμενων 
εργασιών, με πλήρη προστασία και ανάδειξη των αρχαίων έργων που πιθανόν να 
ανευρεθούν στην περιοχή. Η εταιρεία επισημαίνει ότι το ΤΠ θεωρεί ότι το έργο μπορεί να 
λειτουργήσει με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και ότι η περιοχή δεν έχει κηρυχτεί ως αρχαίο 
μνημείο αλλά είναι υποψήφιο μνημείο αρχαιολογικής κληρονομιάς της UNESCO από το 2002. 

 Όπως προκύπτει, το Κράτος εξακολουθούσε να εκδίδει διαχρονικά ερευνητικές άδειες για 
το κοίτασμα του Στρογγυλού, παρόλο ότι δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα θέματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς και ειδικού περιβαλλοντικού χαρακτήρα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την 
εκμετάλλευση τυχόν κοιτασμάτων στην περιοχή. 

Σύσταση:  Εισηγούμαστε όπως σχεδιαστεί  μια ολοκληρωμένη και ολιστική στρατηγική, 
αναφορικά με την αδειοδότηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει 
ξεκάθαρη πολιτική για πιθανές αδειοδοτήσεις μεταλλευτικών έργων, ειδικά όταν 
προκύπτουν θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς ή/και ειδικού περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη σύστασή μας, 
διευκρινίζοντας ότι το μεταλλείο Μαθιάτη αποτελεί μία από τις τέσσερεις προτάσεις που 
είχαν ετοιμαστεί από το ΤΓΕ για ένταξη στον Προκαταρκτικό Κατάλογο Μνημείων 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.   Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η 
αξιοποίηση των εξορυκτικών αποβλήτων, με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και 
τήρηση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών, μπορεί να προσδώσει οφέλη, τόσο στο 
κράτος, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. 

Η Διευθύντρια του ΤΑ μάς πληροφόρησε ότι η αρχική αίτηση της εταιρείας απορρίφθηκε 
γιατί περιελάμβανε εργασίες εντός του κρατήρα του μεταλλείου, ο οποίος παρουσιάζει 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Η νέα αίτηση της εταιρείας, η οποία αφορά μόνο στη μετακίνηση 
σωρών υλικού που είχε απορριφθεί στη διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο εν 
λόγω μεταλλείο και βρίσκεται βόρεια του κρατήρα του, έγινε καταρχήν αποδεκτή από το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων με αυστηρούς όρους. 

3.2.3 Έκδοση Προνομίων λατομείων. 

Τα προνόμια λατομείου χωρίζονται στις κατηγορίες Α και Β, όπως περιγράφονται πιο 
κάτω: 

Η Κατηγορία Α περιλαμβάνει προνόμιο λατομείου που δύναται να χορηγηθεί, όταν: 

(i)  H έκταση που καλύπτεται από αυτό υπερβαίνει τα είκοσι (20) δεκάρια, ή 

(ii)  τα λατομικά υλικά που θα παραχθούν από αυτό υποστούν, πριν τη διάθεσή τους για 
οποιαδήποτε χρήση, επεξεργασία με ηλεκτρομηχανοκίνητες συσκευές, πλην μιας 
απλής θραύσης- κοσκίνισης, σε περιοχή που βρίσκεται στη γειτονία της περιοχής 
λατόμησης ή 

(iii)  από το λατομείο που θα αναπτυχθεί θα παραχθούν απόβλητα, εκτός από αδρανή 
απόβλητα που επιστρέφονται στην εκσκαφή του λατομείου. 

Η Κατηγορία B περιλαμβάνει προνόμιο λατομείου που δύναται να χορηγηθεί σε έκταση 
μέχρι και είκοσι (20) δεκάρια και που δεν θεωρείται Κατηγορίας Α, από τον Επιθεωρητή 
Μεταλλείων.  

Με την καταβολή των τελών της αίτησης ετοιμάζεται το προσχέδιο του προνομίου στη 
βάση απόφασης του προϊσταμένου της ΥΜ, το οποίο  αποστέλλεται στον αιτητή για 
αποδοχή των όρων. Με την αποδοχή τους από τον αιτητή, ετοιμάζεται το τελικό έγγραφο 
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του λατομικού προνομίου, αφού πρώτα καταβληθούν το μίσθωμα, τα δικαιώματα έκδοσης 
και η χρηματική εγγύηση. Τα προνόμια που βρίσκονται σε εδάφη εντός των Βρετανικών 
Βάσεων δεν εξετάζονται από το ΤΠΟ.  Σε σχέση με αυτά, η ΥΜ διενεργεί τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις με τα αρμόδια Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ακολούθως στέλνει 
ολοκληρωμένη έκθεση με την εισήγησή της στη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, η 
οποία αποφασίζει εάν το προνόμιο θα εκδοθεί ή όχι. 

Ο καθορισμός του ύψους του ενοικίου καθορίζεται από το τεμάχιο αφορά σε κρατική γη, 
ιδιωτική γη ή Τ/Κ ιδιοκτησία και υπολογίζεται αθροίζοντας το μίσθωμα περιβάλλοντος και 
το αγοραίο ενοίκιο. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε καθυστέρηση, που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει στο ένα 
ή δύο χρόνια, για υπολογισμό του αγοραίου ενοικίου από τον Κλάδο Εκτιμήσεων του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ). Στις περιπτώσεις αυτές, η ΥΜ, 
προκειμένου να προχωρήσει με την έκδοση προνομίου λατομείου, υπολογίζει το μίσθωμα 
με βάση παλαιότερες τιμές από προηγούμενο ιστορικό της περιοχής, εάν υπάρχει, και 
αναπροσαρμόζει τις χρεώσεις μετά την τελική εκτίμηση του ΤΚΧ. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει προηγούμενο ιστορικό τιμολόγησης για την περιοχή εξέτασης προνομίου 
υπολογίζεται μίσθωμα €57/δεκάριο μέχρι να σταλεί η εκτίμηση από το ΤΚΧ, το οποίο και 
πάλι αναπροσαρμόζεται. 

Επιπλέον των καθυστερήσεων, διαφάνηκε πρόβλημα στον συντονισμό των δύο 
Τμημάτων, αφού  όταν η ΥΜ αιτείται τον υπολογισμό του αγοραίου ενοικίου για λατομεία, 
το ΤΚΧ δεν αναφέρει στην απάντησή του τον αριθμό φακέλου του Τμήματος για τα 
συγκεκριμένα τεμάχια, με αποτέλεσμα όταν η ΥΜ χρειαστεί να τα αναζητήσει, να 
καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός τους. 

3.2.4  Ενεργά λατομεία. 

Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις της ΥΜ, το 2017 λειτούργησαν παγκύπρια 133 λατομεία 
(2016:134) για παραγωγή διαφόρων πετρωμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, 22 εκ των 
οποίων (2016:21) βρίσκονται  στο τελικό στάδιο αποκατάστασης του χώρου των 
λατομικών εργασιών. Συναφώς αναφέρουμε ότι ορισμένα λατομεία έτυχαν αποκατάστασης 
και έκλεισαν, όμως για αυτά δεν υπάρχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση στο ηλεκτρονικό 
αρχείο, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η επισκόπηση των σχετικών φακέλων. 

Καταγραφή λατομείων μέχρι 31.12.2017. 

Επαρχία Λατομεία σε ισχύ 
Α & Β τάξης 

Υπό διαμόρφωση Διαμορφώθηκαν 
και έκλεισαν 

Λευκωσία 32 6 - 
Λεμεσός 39 - - 
Λάρνακα 20 11 - 
Δεκέλεια 8 4 - 
Πάφος 12 1 - 
Σύνολο 111 22 - 

Στο πλαίσιο του ελέγχου επιλέχθηκαν 13 λατομεία σε όλες τις επαρχίες  με κριτήρια την 
έκταση τους, το είδος του υλικού και του ποσού εγγυήσεων, στα οποία πραγματοποιήθηκαν 
επιτόπιες επισκέψεις.  

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Εγγυητικές τήρησης εργασιών - περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις.  Όπως 
πηγάζει από το άρθρο 9(1) του Νόμου και όπως αναφέρεται στους Κανονισμούς 4(4), 4(5) 
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και 4Δ των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών του 1958 έως 2014, ο αιτητής 
άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου υποβάλλει με την 
αίτησή του σχετική Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη, όπως καθορίζεται στα έντυπα 
του Τύπου Α1 και C1 του Πρώτου Πίνακα των Κανονισμών. Στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται 
διαχειριστική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία παρουσιάζει ένα πλήρες πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαμόρφωσης και αποκατάστασης του χώρου της 
λατόμησης. Αρχικά, με την υποβολή αίτησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας, 
υποβάλλεται, ανάλογα της περίπτωσης, η ΜΕΕΠ ή ΠΕΕΠ που εξετάζεται από την 
Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία περιλαμβάνει τα πιο πάνω στοιχεία.  Με το πέρας της 
πενταετίας εκπονείται νέα διαχειριστική μελέτη, ενώ σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος 
της ΥΜ κρίνει ότι απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων πριν τη λήξη της 
πενταετίας, έχει το δικαίωμα να τα ζητήσει. Οι διαχειριστικές μελέτες εξετάζονται από ειδική 
τεχνική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει η ΥΜ. Για διασφάλιση της τήρησης των όρων 
άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου και των σχετικών 
περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν σε εργασίες επισκόπησης, μεταλλευτικές ή 
λατομικές εργασίες, ο κάτοχος άδειας επισκόπησης, μεταλλείου ή λατομείου, καταβάλλει 
στην ΥΜ χρηματική εγγύηση, που υπολογίζεται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων, το ύψος 
της οποίας είναι ανάλογο με την έκταση της άδειας επισκόπησης, του μεταλλείου ή του 
λατομείου, του τύπου των εργασιών που διεξάγονται και του κόστους αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιγράφονται στην εγκεκριμένη περιβαλλοντική 
μελέτη. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δύναται να χρησιμοποιεί σε ολόκληρη ή μέρος της 
χρηματικής εγγύησης για σκοπούς επανόρθωσης συνθηκών ή αποζημίωσης ζημιών που 
προκλήθηκαν από τη μη τήρηση υποχρεώσεων του κατόχου άδειας επισκόπησης, 
μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου. Ο κάτοχος άδειας επισκόπησης, 
μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου οφείλει να συμπληρώνει το ποσό της 
χρηματικής εγγύησης που χρησιμοποιήθηκε, με την καταβολή νέας ισόποσης εγγύησης. 
Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Προϊστάμενο της ΥΜ, το ύψος της εγγύησης που 
καταβάλλεται για την  τήρηση των όρων του λατομικού προνομίου υπόκειται στην κρίση 
του και ενδεικτικά κυμαίνεται σε €1.500/δεκάριο. Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε, ότι ενώ 
τηρείται αρχείο με τις χρηματικές εγγυήσεις που υποβλήθηκαν για κάθε λατομείο, δεν 
τεκμηριώνεται ο τρόπος υπολογισμού του ύψους τους. Συναφώς αναφέρουμε ότι, το 
σύνολο των εγγυήσεων για λατομικές δραστηριότητες που ήταν δεσμευμένες από την ΥΜ, 
στις 14.6.2017, ανερχόταν σε €6,5 εκ.   

Επίσης διαπιστώσαμε ότι η ΥΜ αποδέχεται την υποβολή μιας εγγύησης από εταιρείες που 
έχουν δύο ή περισσότερα λατομεία. 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως, για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, καθοριστεί 
ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της εγγύησης που καταβάλλεται, το οποίο θα 
αναγράφεται στα λατομικά προνόμια.  

(β)  Ετήσια Έκθεση Εργασιών. Σύμφωνα με το εδάφιο 40(1), των περί Μεταλλείων και 
Λατομείων Κανονισμών του 1958 έως 2014 κατά ή πριν την 31η Μαρτίου κάθε έτους, ο 
κάτοχος μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου υποβάλλει στον Επιθεωρητή 
Μεταλλείων έκθεση σε σχέση με τις εργασίες που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, στην περιοχή που χορηγήθηκε η μίσθωση ή το προνόμιο, ανάλογα με 
την περίπτωση, σύμφωνα με τα σημεία που αναφέρονται για κάθε περίπτωση στους 
Τύπους N και O του Πέμπτου Πίνακα.  

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, παρουσιάζεται καθυστέρηση 
στην προσκόμιση των εν λόγω εκθέσεων. 
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Σύσταση.  Θα πρέπει οι Επιθεωρητές Μεταλλείων να απαιτούν την τήρηση των 
προθεσμιών για έγκαιρη προσκόμιση των ετήσιων εκθέσεων. Επίσης θα πρέπει να 
διενεργείται έλεγχος, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία που καταθέτουν οι  
υπογράφοντες μηχανικοί, όπως οι τοπογραφικές αποτυπώσεις, είναι τεκμηριωμένα και 
επαληθευμένα. 

(γ)  Αρχείο παρατηρήσεων.  Παρόλο ότι έχει καθοριστεί συγκεκριμένο έντυπο το οποίο 
πρέπει να συμπληρώνεται από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων, σε σχέση με τις 
παρατηρήσεις που προκύπτουν από επιτόπιους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις αυτό δεν ήταν συμπληρωμένο και καταχωρισμένο στους φακέλους ή οι 
παρατηρήσεις δεν ήταν ευκρινείς. 

Σύσταση: Θα πρέπει να βελτιωθεί το αρχείο παρατηρήσεων, ώστε να καταγράφεται με 
σαφήνεια ο έλεγχος που διενεργήθηκε, οι παρατηρήσεις που προέκυψαν και ο τυχόν 
καταλογισμός ευθυνών. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται ακόμα και στις 
περιπτώσεις όπου δεν προέκυψαν παρατηρήσεις και να προσυπογράφεται από τον 
Προϊστάμενο της ΥΜ. 

(δ)  Φωτογραφικό υλικό. Παρατηρήθηκε ότι δεν τηρείται φωτογραφικό υλικό στους 
φακέλους, σε σχέση με τις επιθεωρήσεις που διενεργούν οι Επιθεωρητές Μεταλλείων, για 
καλύτερη τεκμηρίωση της λειτουργίας των λατομείων, των αποκαταστάσεων και των 
προβλημάτων που διαπιστώνονται. 

Σύσταση. Για καλύτερη τεκμηρίωση της επιθεώρησης των λατομικών δραστηριοτήτων, 
εισηγούμαστε όπως για κάθε λατομείο, εκτός από τα τοπογραφικά σχέδια, τηρείται στον 
σχετικό φάκελο φωτογραφικό υλικό από τους επιτόπιους ελέγχους. 

(ε)  Προβλήματα καταστολής της σκόνης.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
αδειούχους λατόμους για την καταστολή της σκόνης είναι, σε μερικές περιπτώσεις, 
αναποτελεσματικά, τόσο κατά τη διεξαγωγή των λατομικών εργασιών, όσο και κατά τη 
μεταφορά των υλικών.  

Συγκεκριμένα, στον σχετικό φάκελο λατομείου συγκεκριμένης εταιρείας εντοπίστηκε 
μεγάλος αριθμός παρατηρήσεων και μη συμμόρφωσης, όσον αφορά σε θέματα σκόνης 
που προέρχονται από την λειτουργία της σκυροθραυστικής μονάδας. Επισημαίνουμε ότι 
για το συγκεκριμένο λατομείο, υποβλήθηκε και καταγγελία από το ΤΕΕ, σε σχέση με τη μη 
τήρηση των όρων άδειας λειτουργίας του. Η ΥΜ επέβαλε στο εν λόγω λατομείο διοικητικό 
πρόστιμο ύψους €350, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου, το οποίο ωστόσο δεν 
φαίνεται να λειτούργησε αποτρεπτικά. 

Σε μια άλλη περίπτωση λατομείου στο οποίο στάλθηκε προειδοποίηση από την ΥΜ με 
βάση τις διατάξεις του Άρθρου 41 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, 
για την μη λήψη διορθωτικών μέτρων καταστολής της σκόνης, η εταιρεία απάντησε ότι η 
σκόνη που παρατηρήθηκε κατά την επιθεώρηση οφειλόταν σε βυτιοφόρο που φόρτωνε 
νερό για να ραντίσει τον χώρο. 

Σύσταση: Θα πρέπει να εξεταστεί η λήψη πιο αυστηρών μέτρων αναφορικά με τα θέματα 
καταστολής της σκόνης σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Επίσης, θα πρέπει να επανεξεταστεί το 
ύψος του προνοούμενου προστίμου, ώστε αυτό να είναι αποτρεπτικό. 

(στ)  Αποζημιώσεις γεωργών. Η σκόνη που δημιουργείται από τη λατόμευση 
δημιουργεί και ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες. Βάσει εκτενούς αλληλογραφίας μεταξύ 
επηρεαζόμενων γεωργών, των Γεωργικών Επιθεωρητών των Επαρχιακών Γεωργικών 
Γραφείων και του Τμήματος Γεωργίας (ΤΓ), υποβλήθηκε εισήγηση όπως τα λατομεία 
προσλάβουν γεωπόνους. Συναφώς αναφέρουμε ότι η ΥΜ με επιστολή της ημερ. 
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21.7.2017, κάλεσε τα λατομεία συγκεκριμένης περιοχής να προβούν στην καταβολή 
αποζημιώσεων σε γεωργούς για ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειές τους από τη 
λειτουργία των λατομείων τους κατά το έτος 2016. Στην εν λόγω επιστολή γίνεται 
αναφορά σε 10 γεωργούς, στα αγροκτήματα των οποίων προκλήθηκε ζημιά ύψους 
€20.592 στη βάση εκτιμήσεων γεωπόνου του ΤΓ. 

(ζ) Παρατήρηση από Τμήμα Περιβάλλοντος για Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων.  Σε 
έλεγχο που διενήργησε το ΤΠ στις 3.6.2016, για τήρηση των ορών της Άδειας Απόρριψης 
Αποβλήτων, διαπίστωσε ότι ορισμένα λατομεία που κατείχαν άδεια για απόρριψη λάσπης 
(παιπάλης), λεπτόκοκκου  υλικού και στείρων υλικών που προκύπτουν από την διαδικασία 
εξόρυξης του πετρώματος, είχαν αποθέσει στον χώρο και υλικά κατεδαφίσεων. Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε ότι για ένα από τα πιο πάνω λατομεία, δεν είχε υποβληθεί Σχέδιο 
Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων για το χώρο του λατομείου και της σκυροθραυστικής 
μονάδας. Το ΤΠ, με επιστολή του ημερ.14.7.2016 ενημέρωσε τα λατομεία για τα ευρήματα 
του υπό αναφορά ελέγχου, καλώντας τα να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων Αρχών. Όπως πληροφορηθήκαμε από την ΥΜ, τα λατομεία συμμορφώθηκαν με 
την εν λόγω σύσταση. 

Σύσταση: Θα πρέπει να μελετηθεί το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων, πιο 
αποτρεπτικών ποινών, για παραβίαση των όρων αδειών. 

3.2.5 Ευρήματα από επιτόπιους ελέγχους σε εν λειτουργία λατομεία.  

Από τις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε σε λατομεία όλων των επαρχιών, για σκοπούς 
επιτόπιας διαπίστωσης της λειτουργίας τους, έλεγχο των γεφυροπλάστιγγων ζύγισης 
υλικών, την είσπραξη λατομικών δικαιωμάτων και τήρηση των όρων των αδειών, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: 

(α)  Επίσκεψη στη Λατομική Ζώνη Δεκέλειας. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εντός 
των Βρετανικών Βάσεων και σε αυτή δραστηριοποιούνται τρία λατομεία, τα οποία 
κατέχουν λατομικά προνόμια που λήγουν στις  31.12.2018 και έχουν ζητήσει επεκτάσεις, 
στο πλαίσιο των προγραμματισμένων έργων της  επαρχίας Λάρνακας. Η επιτόπια 
επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 29.9.2017 στην παρουσία του υπεύθυνου για την 
περιοχή Επιθεωρητή Μεταλλείων. Η εικόνα των λατομείων ήταν αρκετά καλή και από 
ερωτήσεις προς τους υπεύθυνους μηχανικούς των εταιρειών φάνηκε ότι η συνύπαρξη και 
των τριών λατομείων είναι λειτουργική.  
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Εικόνα 2: Λατομική ανάπτυξη, περιοχή Δεκέλειας. 

(β)  Επίσκεψη στη Λατομική Ζώνη Παρεκκλησιάς. Στις 22.9.2017 πραγματοποιήθηκε 
επιτόπια επίσκεψη στα λατομεία της περιοχής, στην παρουσία του υπεύθυνου για την 
περιοχή Επιθεωρητή Μεταλλείων. Κατά την επίσκεψη παρατηρήθηκε έντονη σκόνη στην 
ατμόσφαιρα και ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ειδοποίησε τους υπεύθυνους μηχανικούς των 
εταιρειών να προβούν στα κατάλληλα μέτρα καταστολής. Παράλληλα διενεργήθηκε 
δειγματοληπτικός έλεγχος σε φορτηγά που εξέρχονταν από τις εισόδους των λατομείων, 
ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν καταχωρισμένα στο ηλεκτρικό σύστημα ζύγισης του 
λατομείου και είχαν υπολογιστεί τα σχετικά λατομικά δικαιώματα. Όπως προέκυψε από τον 
έλεγχο, όλα τα φορτηγά ήταν καταχωρισμένα στο σύστημα. Όσον αφορά στην ακρίβεια 
της ζυγαριάς, πληροφορηθήκαμε από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου 
ΕΕΒΤ ότι η ρύθμιση της ζυγαριάς διενεργείται από ιδιωτικές εταιρείες και 
πραγματοποιούνται έλεγχοι για επαλήθευσή της και εκδίδονται ετησίως Πιστοποιητικά 
Επαλήθευσης για την κάθε γεφυροπλάστιγγα. 

Ζητήθηκε όπως μας προσκομιστούν στοιχεία για προβλήματα που προέκυψαν κατά τα έτη 
2016-2017 και διαπιστώθηκε ότι σε συγκεκριμένο λατομείο  στην λατομική περιοχή 
Παρεκκλησιάς παρουσιάστηκε σε δύο περιπτώσεις το 2017 αστοχία της 
γεφυροπλάστιγγας. Διαπιστώθηκε ότι οι Επιθεωρητές Μεταλλείων δεν ήταν ενήμεροι για 
το πρόγραμμα επιθεωρήσεων του Υπουργείου ΕΒΒΤ και ότι η Υπηρεσία Μέτρων και 
Σταθμών δεν ενημερώνει την ΥΜ για τα αποτελέσματα των ελέγχων της. 

Σύσταση: Θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία και συντονισμός των δύο Υπηρεσιών, 
ώστε τα αποτελέσματα των ελέγχων της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών να 
κοινοποιούνται έγκαιρα και στην ΥΜ, ώστε να γνωρίζει άμεσα τυχόν προβλήματα, σε 
σχέση με την ακρίβεια των γεφυροπλάστιγγων, που ενδεχομένως να έχουν συνέπεια στον 
υπολογισμό των λατομικών δικαιωμάτων. 
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Εικόνα 3: Επιθεώρηση λατομικής ζώνης Παρεκκλησιάς. 

 

Εικόνα 4: Πανοραμική φωτογραφία λατομικής ζώνης Παρεκκλησιάς. 
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Εικόνα 5: Περιοχή Τερατσωτού, περιβαλλοντική αποκατάσταση. 

(γ)  Επίσκεψη στη Λατομική Ζώνη Λευκωσίας. Στις 11.10.2017 πραγματοποιήθηκε 
επιτόπια επίσκεψη στα λατομεία της υπό αναφορά περιοχής στην παρουσία του υπεύθυνου 
Επιθεωρητή Μεταλλείων. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στη διαδικασία ζυγίσματος δύο λατομείων της 
περιοχής και δεν διαπιστώθηκαν οποιαδήποτε προβλήματα. Σε συγκεκριμένο λατομείο 
παρατηρήθηκε η απόθεση μεγάλου όγκου μεταχειρισμένων ελαστικών, τα οποία όπως 
ενημερωθήκαμε, τοποθετήθηκαν προσωρινά εκεί μέχρι να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένο 
χώρο της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού. 

Σύσταση:  Η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων ελαστικών εγκυμονεί πολύ σοβαρούς 
κινδύνους και θα πρέπει να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση και 
διαχείρισή τους. 

 
Εικόνα 6: Λατομείο περιοχής Λευκωσίας. 
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Εικόνα 7 : Απόθεση μεγάλου όγκου μεταχειρισμένων ελαστικών σε Λατομείο.  

(δ)  Επίσκεψη  στη Λατομική Ζώνη Πάφου.  Κατά την επιτόπια επίσκεψη στην ΛΖ 
Ανδρολύκου στις 7.11.2017, η ομάδα ελέγχου επισκέφθηκε τα τρία λατομεία της περιοχής 
και διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 Μετατροπή χώρου λατομείου σε χωματερή.   

Συγκεκριμένο λατομείο υπέβαλε αίτηση για  έκδοση πολεοδομικής άδειας για 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  πάρκου εντός της έκτασης που καλύπτεται από το 
λατομικό προνόμιο, η οποία εξετάζεται. Επιπρόσθετα, κατέχει άδεια για διαχείριση 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ). Κατά την επίσκεψη 
διαπιστώθηκε ότι το υπό αναφορά λατομείο έχει παραλάβει και αποθέσει στον χώρο 
του λατομείου μεγάλο όγκο αποβλήτων που δεν αποτελούν ΑΕΕΚ, κατά παράβαση 
των όρων αδειοδότησης του, παρόλο που σε επιστολή του ημερ.16.10.2017, 
βεβαίωσε το ΤΠ ότι δεν προέβη σε οποιαδήποτε συλλογή μεταφορά αποβλήτων, 
ούτε στην επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων στον χώρο παραλαβής τους κατά 
το έτος  2017.  

Σύσταση:  Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι που διενεργούνται από το ΤΠ 
όσον αφορά στις άδειες ΑΕΕΚ που παραχωρούνται στα λατομεία. Επίσης θα πρέπει 
να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ της ΥΜ και του ΤΠ, ώστε η ΥΜ να ειδοποιεί το ΤΠ 
για θέματα που εντοπίζει κατά τον έλεγχό της στα λατομεία. 
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Εικόνα 8 : Δημιουργία ανεξέλεγκτης χωματερής εντός Λατομείου. 

 

Εικόνα 9: Επίσκεψη στην Λατομική Ζώνη επαρχίας Πάφου. 

 



 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜ/01/2019 

 

 

52 

 

 Μη τήρηση  οροθετικών σημείων λατομικής ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 21 των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών του 
1958 έως 2014, ο μισθωτής αδειούχος τοποθετεί και διατηρεί με δική του δαπάνη, 
οροθετικά σημεία έτσι ώστε τα σύνορα της περιοχής για την οποία παραχωρήθηκε η 
μίσθωση ή το προνόμιο να μπορούν πάντοτε να διακρίνονται σαφώς. Από τον 
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, ο χώρος των λατομείων δεν είναι 
κατάλληλα οροθετημένος ή τα οροθετημένα σημεία δεν διατηρούνται σταθερά, ούτε 
είναι εύκολα ορατά. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκαν επεμβάσεις εκτός των ορίων της 
περιοχής που καλύπτει το λατομικό προνόμιο, με επέκταση των λατομεύσεων, 
απόρριψη μπαζών ή ανέγερση εγκαταστάσεων. 

Σύσταση: Θα πρέπει οι Επιθεωρητές Μεταλλείων να παρακολουθούν με 
περισσότερη αυστηρότητα την τήρηση των οροθετικών σημείων των λατομείων και 
να ζητούν συχνότερη τοπογραφική αποτύπωση από τους υπεύθυνους μηχανικούς 
των λατομείων. 

(ε)  Λατομεία υπό διαμόρφωση.  Με βάσει τον περί Λατομείων και Μεταλλείων Νόμων, 
για το κλείσιμο των λατομείων υποβάλλεται αίτηση στην ΥΜ, η οποία επιβεβαιώνει την 
ολοκλήρωση των εργασιών και ο αδειούχος είναι υπεύθυνος για αποκατάσταση του 
χώρου. 

Η χρονική περίοδος ευθύνης του αδειούχου, καθώς και η τήρηση της σχετικής εγγύησης 
ποικίλει ανάλογα με το είδος της αποκατάστασης, την ιδιοκτησία της γης και το μέγεθος 
της λατόμευσης. Όπως πληροφορηθήκαμε, υπάρχουν περιπτώσεις κρατικής γης όπου η 
διαμόρφωση διαρκεί μέχρι και 10 χρόνια.  

Επισκεφθήκαμε δύο λατομεία που βρίσκονται σήμερα υπό διαμόρφωση. 

Για το πρώτο λατομείο, το προνόμιο έληξε στις 3.2.2013,  οπότε και ξεκίνησε η 
διαμόρφωση του χώρου σε σχέση με την οποία έχει καταβληθεί τραπεζική εγγύηση ύψους 
€185.629. Η  εξέλιξη της αποκατάστασης παρακολουθείται. Στο δεύτερο λατομείο που 
επισκεφθήκαμε, η περιβαλλοντική αποκατάσταση είχε ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους 
όρους της περιβαλλοντικής άδειας. 

 

Εικόνα 10 : Περιβαλλοντική αποκατάσταση Λατομείου, λίμνη απόθεσης. 



 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜ/01/2019 

 

 

53 

 

(στ)  Λατομεία διαμορφωμένα.  Στο πλαίσιο του ελέγχου επισκεφθήκαμε στις 22.9.2017 
λατομείο συγκεκριμένης εταιρείας όπου είχε ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική 
αποκατάσταση. 

 

Εικόνα 11: Περιβαλλοντική αποκατάσταση Λατομείου. 

3.2.6  Έσοδα από Λατομικά Δικαιώματα. 

Noμοθετικό Πλαίσιο.  Τα λατομικά δικαιώματα καταβάλλονται τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 11 του Νόμου και υπολογίζονται σύμφωνα με τον Όγδοο Πίνακα των περί 
Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών (Καν.36). Οι κάτοχοι λατομικών προνομίων 
οφείλουν εντός ενός μηνός από τον μήνα πώλησης των λατομικών υλικών να 
καταβάλλουν τα λατομικά δικαιώματα στην ΥΜ (Όγδοος Πίνακας, παρ. 3(στ). Σύμφωνα με 
τους υπό αναφορά Κανονισμούς, το 75% των δικαιωμάτων καταβάλλεται στις Κοινότητες 
που επηρεάζονται, για εκτέλεση αναπτυξιακών έργων, μέσω του οικείου Επάρχου και το 
υπόλοιπο 25% διατίθεται από τη Δημοκρατία για αποκατάσταση τυχόν περιβαλλοντικής 
ζημιάς, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη διεξαγωγή ερευνών για την αειφόρο 
εκμετάλλευση μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών (Όγδοος Πίνακας παρ. (2)(β)).Τα 
λατομικά δικαιώματα κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του προϊόντος που παράγεται, 
διατίθεται ή χρησιμοποιείται και υπολογίζονται στη βάση των €0,40/τόνο για ογκόλιθους, 
μάρμαρα, άμμο/σκύρα, χαβάρα, χώμα, γύψο, τσιμέντο κα., €1,71/χιλιάδα για τα τούβλα και 
€1,03/ χιλιάδα για τα κεραμίδια (Όγδοος Πίνακας, παρ. (2)(β)). 

Οποιαδήποτε λατομικά υλικά ή προϊόντα τους που εξορύσσονται και διατίθενται από 
περιοχές που δεν καλύπτονται από προνόμιο λατομείου, χρεώνονται με €1,25 /τόνο και 
καταβάλλονται από τον εργολάβο. 
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Τρόποι είσπραξης λατομικών δικαιωμάτων (Καν.36(3)(α)). 

(i) Για λατομικά υλικά που εξέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ), ο εξαγωγέας 
προσκομίζει, πριν την εξαγωγή τους, σχετικά τιμολόγια στον Επιθεωρητή Μεταλλείων 
και παραλαμβάνει σχετική βεβαίωση, από την ΥΜ σύμφωνα με τον Τύπο S. 

(ii) Το Τμήμα Τελωνείων ή και η Αρχή Λιμένων δύνανται να ελέγχουν τα τιμολόγια με τη 
βεβαίωση Τύπου S, διαφορετικά δύνανται να απαγορεύουν την έξοδο των υλικών 
που εξέρχονται από την ΚΔ. 

(iii) Το ποσό των δικαιωμάτων πρέπει να καταβάλλεται από τον εξαγωγέα στον 
Επιθεωρητή Μεταλλείων κατά ή πριν την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα, που 
εξήλθαν τα λατομικά υλικά, εναλλακτικά επιβάλλεται επιβάρυνση 25% επί του 
οφειλόμενου ποσού. 

(iv) Τα δικαιώματα εισπράττονται στη βάση μηχανογραφημένης κατάστασης μηνιαίων 
πωλήσεων. Στην περίπτωση που το λατομείο δεν διαθέτει  μηχανογραφημένο 
σύστημα, οι πωλήσεις δηλώνονται μέσω του εντύπου ΥΜ35 (δελτίο μεταφοράς).  

3.2.6.1 Οικονομικός έλεγχος. 

Στα βιβλία της ΥΜ δεν διαχωρίζονται οι καταχωρίσεις των εισπράξεων τελών στη βάση 
των €0,40/τόνο και εκείνων των €1,25/τόνο. Το λογιστήριο εισπράττει τα τέλη στη βάση 
των τιμολογίων που υποβάλλονται από τα λατομεία, ενώ ο ουσιαστικός έλεγχος των 
εισπράξεων βάσει των πωλήσεων διενεργείται από τους επιθεωρητές κατά τους 
επιτόπιους ελέγχους.  

Σύσταση: Προτείνεται, η ξεχωριστή καταχώριση των δικαιωμάτων  ύψους €0,40/τόνο από 
εκείνα των €1,25/τόνο για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και παρακολούθησης, αλλά και 
τήρησης στατιστικών δεδομένων. 

(α)  Εξουσιοδότηση Λειτουργών Είσπραξης Εσόδων. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων 
πρέπει να ορίζουν υπαλλήλους ως Λειτουργούς Είσπραξης εσόδων που εξουσιοδοτούνται 
να εισπράττουν χρήματα και να εκδίδουν επίσημες αποδείξεις. Δεν προσκομίστηκαν οι 
απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για δύο από τους τρεις Λειτουργούς Είσπραξης Εσόδων που 
έχουν οριστεί από την ΥΜ, σε αντίθεση με τη ΔΛΟ 22 και έγινε προφορική σύσταση κατά 
τη διάρκεια του ελέγχου για άμεση εξουσιοδότηση των εν λόγω λειτουργών. 

(β)  Αιφνιδιαστικοί Έλεγχοι Μετρητών. Σύμφωνα με τη ΔΛΟ 38, οι Προϊστάμενοι 
Τμημάτων ή οι εκπρόσωποι τους πρέπει να διεξάγουν, τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους στους λειτουργούς στους οποίους ανατέθηκε η είσπραξη και 
φύλαξη των εσόδων. Η Γενική Λογίστρια  και ο Γενικός Ελεγκτής πρέπει να 
πληροφορούνται για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων. Διαπιστώθηκε ότι κατά το οικονομικό 
έτος 2017 ο εν λόγω έλεγχος δεν διεξήχθη. 

Σύσταση:  Άμεση συμμόρφωση της Υπηρεσίας με τις πρόνοιες της πιο πάνω ΔΛΟ. 

(γ)  Δελτία είσπραξης ΥΜ35.  Από δειγματοληπτικό έλεγχο δελτίων είσπραξης ΥΜ35, 
διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός δελτίων δεν ήταν υπογεγραμμένος, ενώ μεγάλος 
αριθμός δελτίων διαφορετικών φορτηγών, τιμολογίων και πελατών ήταν υπογεγραμμένα 
από τον ίδιο οδηγό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες για τη γνησιότητά τους. 

Σύσταση: Πρέπει να διενεργείται πιο προσεκτικός έλεγχος από την ΥΜ όσον αφορά στα 
δελτία μεταφοράς ΥΜ35 που υποβάλλονται και να ζητούνται εξηγήσεις από τα λατομεία 
που τα υπέβαλαν σε περιπτώσεις όπου δημιουργούνται αμφιβολίες για τη γνησιότητά 
τους. 



 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜ/01/2019 

 

 

55 

 

(δ)  Επιθεωρήσεις Λατομείων. Παρόλο που η ΥΜ πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις 
στα λατομεία δεν φαίνεται να ετοιμάζει λεπτομερείς εκθέσεις για τους τομείς που ελέγχθηκαν 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Συνεπώς, η Υπηρεσία μας δεν μπόρεσε να προβεί σε 
έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επιθεωρήσεων του έτους, αφού αυτές δεν τεκμηριώνονται 
κατάλληλα.  

Σύσταση:  Πρέπει να ετοιμάζεται λεπτομερής έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την επιθεώρηση, καθώς και τα ευρήματα, ώστε να 
παρέχεται ικανοποιητική πληροφόρηση για τις επιθεωρήσεις και να καθίσταται δυνατή η 
παρακολούθηση της επίλυσης των προβλημάτων που τεκμηριώνονται κατάλληλα. 

3.2.6.2 Είσπραξη λατομικών δικαιωμάτων από έργα και από ΑΕΕΚ.  

(α)  Είσπραξη λατομικών δικαιωμάτων για λατομικά υλικά/δάνεια υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν σε έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Κατά τα έτη 2013 - 2015, συνάφθηκαν από το Υπουργείο 
Εσωτερικών συμβάσεις για τα έργα αποκατάστασης 53 ΧΑΔΑ στις επαρχίες Λάρνακας, 
Αμμοχώστου και Πάφου. Το κόστος συγχρηματοδοτήθηκε  από το Ταμείο Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και από εθνικούς 
πόρους. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και 
από τις επίσημες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, η πρώτη σύμβαση 
προκηρύχτηκε και υπογράφτηκε στις 21.6.2013 και αφορούσε στην αποκατάσταση 37 
ΧΑΔΑ της επαρχίας Πάφου, με προβλεπόμενο κόστος €6.622.000, πλέον ΦΠΑ. 
Ακολούθησε η υπογραφή τριών συμβάσεων για τη διαχείριση 16 ΧΑΔΑ στις επαρχίες 
Λάρνακας και Αμμοχώστου, συνολικού ποσού €17.488.510, πλέον ΦΠΑ.   Σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.7 του Τόμου Γ: Απαιτήσεις Εργοδότη – Τεχνικές Προδιαγραφές σε 
όλες τις συμβάσεις υπάρχει πρόνοια για τις  Πηγές Προέλευσης Υλικών, συγκεκριμένα: 
«Για τους σκοπούς του Συμβολαίου ο Ανάδοχος, θα υποδείξει λατομεία και περιοχές 
δανείων υλικών και εφόσον τις εγκρίνει ο Μηχανικός ως πηγές, από τις οποίες ο Ανάδοχος 
μπορεί να λατομεύει υλικά για τις ανάγκες του Έργου, τότε θα τις χρησιμοποιεί. Θα είναι 
ευθύνη του Αναδόχου να εντοπίζει τους χώρους και να παίρνει τις αναγκαίες 
συγκαταθέσεις από τους ιδιοκτήτες ή οργανισμούς, για τη χρήση των περιοχών αυτών και 
τη λατόμευση υλικών. Ο Ανάδοχος θα δίνει αντίγραφα των γραπτών συγκαταθέσεων, στο 
Μηχανικό Μόλις αρχίσει η εκτέλεση του Έργου, ή το συντομότερο δυνατό, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει στο Μηχανικό για έγκριση, τα πιο κάτω στοιχεία: (α) Τις πηγές από τις οποίες 
προτίθεται να πάρει αδρανή υλικά, και δάνεια χώματα για το Έργο.( β) Την περίοδο κατά 
την οποία προτίθεται να παίρνει τα διάφορα υλικά. (γ) Τα μέσα με τα οποία προτίθεται να 
πάρει και να μεταφέρει τα υλικά αυτά. (δ) Αποτελέσματα της έρευνας του για τα υλικά 
αυτά. Έγκριση του Μηχανικού των πιο πάνω στοιχείων δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Συμβόλαιο. Όταν ο Ανάδοχος συμπληρώσει τη 
λατόμευση ή εξόρυξη των διαφόρων υλικών, θα αφήσει το χώρο καθαρό και ισοπεδωμένο 
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη και των αδειοδοτουσών αρχών». 

Επιπλέον,  σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1. του Τόμου Γ: Απαιτήσεις Εργοδότη – Τεχνικές 
Προδιαγραφές της πιο πάνω Σύμβασης, το οποίο αναφέρεται στις χωματουργικές εργασίες – 
εργασίες διαμόρφωσης ανάγλυφου στον ΧΑΔΑ: «Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή των 
χωματισμών αφορά σε όλες τις χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται για τις εργασίες 
του παρόντος έργου και συμπληρώνεται με το άρθρο 200 του τεύχους Πρότυπες Τεχνικές 
Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης (για οδικά και τεχνικά έργα), τμήμα Α, μέρος 200 
- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων (Έκδοση Απρίλιος 2012), όπου αναγράφονται αναλυτικά ως δελτίο ποσοτήτων  τα 
χωματουργικά που τοποθετήθηκαν στο έργο». 



 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜ/01/2019 

 

 

56 

 

Η ΥΜ, με επιστολή της ημερ. 9.9.2015 ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών όπως, για σκοπούς ελέγχου της καταβολής των νενομισμένων λατομικών 
δικαιωμάτων προς την Υπηρεσία, διαβιβάσει τις ποσότητες των δάνειων λατομικών υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, στις επαρχίες Λάρνακας, 
Αμμοχώστου και Πάφου καθώς και στοιχεία αναφορικά με τους προμηθευτές των εν λόγω 
λατομικών υλικών. Στις 21.12.2015 η ΥΜ επανήλθε, αναφέροντας ότι, παρόλο που τα 
έργα των ΧΑΔΑ έχουν ολοκληρωθεί, δεν διαβιβάστηκαν οι πληροφορίες σε σχέση με τις 
ποσότητες των δάνειων λατομικών υλικών και ζήτησε την υποβολή τους το συντομότερο, 
για έλεγχο της καταβολής των σχετικών λατομικών δικαιωμάτων. Το Υπουργείο 
Εσωτερικών προώθησε το σχετικό αίτημα στους αναδόχους των έργων, οι οποίοι, 
ωστόσο, δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκαν, με αποτέλεσμα να σταλούν άλλες δύο 
υπενθυμητικές επιστολές από την ΥΜ, στις 8.3.2016 και 29.8.2016. Στις πιο πάνω 
εκκλήσεις ανταποκρίθηκαν τρεις από τους τέσσερις αναδόχους, (για τα Τμήματα ΙΙ και 
Τμήμα ΙΙΙ των επαρχιών Λάρνακας/Αμμοχώστου και για την επαρχία Πάφου), 
αναφέροντας ότι δεν έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή 
λατομικών δικαιωμάτων, χωρίς όμως να παραθέτουν πλήρη στοιχεία για όλες τις 
αποκαταστάσεις. Επισημαίνεται ότι ο Έπαρχος Αμμοχώστου, με επιστολή του 
ημερ.11.4.2016, ανέφερε στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι, σύμφωνα με το συμβόλαιο για 
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, θα απαιτείτο όγκος 
περίπου 2 εκ. τόνων χώματος.  Συνεχίζοντας αναφέρει ότι, τα σχετικά δικαιώματα που θα 
έπρεπε να είχαν καταβληθεί στην ΥΜ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα κατέληγαν, 
βάσει της νομοθεσίας, στις επηρεαζόμενες Τοπικές Αρχές, υπολογίστηκαν σε περίπου 
€2,5 εκ.  Σύμφωνα με τις μελέτες εφαρμογής των συμβάσεων για τους ΧΑΔΑ Πάνω 
Λευκάρων, Βορόκλινης και Δρομολαξιάς του Τμήματος ΙΙΙ, ΑΡ. Σύμβασης:Yπ.03/2014, 
που εξετάζει η  Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο άλλου ελέγχου, φαίνεται ότι, για την 
αποκατάσταση των πιο πάνω ΧΑΔΑ, χρησιμοποιήθηκαν οι εξής όγκοι υλικών, σύμφωνα 
με τις προμετρήσεις υλικών στεγάνωσης:  

 m3 

 Πάνω Λεύκαρα  

Εδαφικό υλικό πλήρωσης 678 

Φυτόχωμα 2.712 

 Boρόκλινη  

Εδαφικό υλικό πλήρωσης 1.920 

Φυτόχωμα 5.680 

 Δρομολαξιά  

Εδαφικό υλικό πλήρωσης 46.558 

Φυτόχωμα 11.640 

Με επιστολή μας προς την ΥΜ, στις 10.07.2017, αναφέραμε τα ακόλουθα: 

(α)  Κατά τη συγγραφή των όρων του διαγωνισμού για αποκατάσταση και 
παρακολούθηση των ΧΑΔΑ για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, από την Υπηρεσία 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση σχετικής σύσκεψης ημερ. 10.11.2014, 
σύμφωνα με την οποία στα συμβόλαια Κρατικών Έργων θα προστεθεί συμπληρωματική 
παράγραφος στον όρο 28.2, για να κατοχυρώνεται η είσπραξη των λατομικών 
δικαιωμάτων που αφορούν στο Έργο, μέσω υποχρέωσης για προσκόμιση σχετικής 
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βεβαίωσης από την ΥΜ. Σε περίπτωση που η βεβαίωση δεν προσκομίζεται, θα παρέχεται 
η ευχέρεια στον Εργοδότη να αποκόπτει το οφειλόμενο ποσό από τις πληρωμές του 
Εργολάβου και να το εμβάζει στην ΥΜ. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ο έγκαιρος 
προγραμματισμός και συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, ώστε η ΥΜ να 
λάβει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα για είσπραξη των νενομισμένων λατομικών 
δικαιωμάτων. 

(β)  Η ΥΜ να πληροφορήσει την Υπηρεσία μας αναφορικά με στοιχεία που κατέχει για τις 
ποσότητες δάνειων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, 
τις πηγές προέλευσής τους και τους ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει για επιβεβαίωση 
των ποσοτήτων αυτών, ώστε να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός της τυχόν οφειλής των 
εργολάβων, σε σχέση με την καταβολή λατομικών δικαιωμάτων. Αναμένουμε ότι σχετικά 
στοιχεία θα πρέπει να κατέχει ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, ο οποίος θα έπρεπε να 
βεβαιωθεί για την νόμιμη προσέλευση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα. 

(γ)  Επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην ΥΜ δεν φαίνεται να έχουν καταβληθεί τα 
νενομισμένα λατομικά δικαιώματα για τις ποσότητες των χωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν  
(εκτός φυτοχώματος) για την αποκατάσταση των τριών ΧΑΔΑ που αναφέρουμε πιο πάνω, 
ζητήσαμε όπως η ΥΜ προχωρήσει αμέσως στην επιβολή και είσπραξη των δικαιωμάτων 
αυτών. Εάν οι εργολάβοι ισχυριστούν ότι ορισμένες από τις ποσότητες των χωμάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν αφορούν σε ίδια υλικά (δηλαδή προέρχονται από χώρους του έργου), 
για τα οποία δεν καταβάλλονται λατομικά δικαιώματα, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν 
ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό αυτό. 

(δ)  Η ΥΜ θα πρέπει να προχωρήσει στον υπολογισμό των ποσοτήτων χώματος (εκτός 
φυτοχώματος), που χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των υπόλοιπων ΧΑΔΑ και 
προβεί στην επιβολή και είσπραξη των νενομισμένων λατομικών δικαιωμάτων.  

Στις 14.7.2017, η ΥΜ υπέβαλε στην Υπηρεσία μας στοιχεία ποσοτήτων σε τόνους 
λατομικών υλικών από λατομεία και εκτός λατομικών πηγών για κάποια έργα ΧΑΔΑ των 
επαρχιών Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου και επιπλέον κοινοποίησε επιστολή της 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας τους την ονομασία και την θέση του κάθε 
ΧΑΔΑ, τον εργολάβο του κάθε έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό του κάθε έργου. 
Επιπλέον, η ΥΜ με επιστολές της ημερ. 31.10.2017 και 27.11.2017, μας πληροφόρησε ότι, 
από επιτόπια αυτοψία και ογκομετρικούς υπολογισμούς διαπίστωσε ότι για την επαρχία 
Πάφου, όπου ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, φαίνεται ότι δεν καταβλήθηκαν λατομικά 
δικαιώματα για  125.545,17 τόνους λατομικών υλικών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τέλη 
που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις ανέρχονται σε €1,25/τόνο, προκύπτει οφειλή 
ύψους περίπου €157.000, σε σχέση με το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Στη συνέχεια η ΥΜ, 
με επιστολές της ημερ. 11/1/2019, μας πληροφόρησε ότι, κατόπιν επιθεωρήσεων και 
λεπτομερέστερη διερεύνηση του θέματος, δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί η χρήση 
λατομικών υλικών εκτός έργου για το έργο της Επαρχίας Πάφου. 

Επιπρόσθετα η ΥΜ, με επιστολή της 8.1.2018, μας ενημέρωσε ότι σε συνέχεια του 
ελέγχου των συμβολαίων των ΧΑΔΑ για τις επαρχίες Λάρνακα/Αμμοχώστου (περιοχές 
Κιβισίλι και Τερσεφάνου), διαπιστώθηκε ότι δεν καταβλήθηκαν λατομικά δικαιώματα ύψους 
€180.673,08 (144.538,47 τόνοι προς € 1,25/τόνο).  Ωστόσο, με μεταγενέστερη επιστολή 
ημερ. 11.1.2019, η ΥΜ μάς πληροφόρησε ότι δεν δημιουργούνται εύλογες υποψίες για 
αμφισβήτηση των στοιχείων που υπέβαλε ο εργολάβος του έργου και συνεπώς δεν μπορεί 
να στοιχειοθετηθεί υπόθεση μη καταβολής λατομικών δικαιωμάτων ή άλλου αδικήματος. 

Με επιστολές της ημερ. 11/1/2019, η ΥΜ μάς πληροφόρησε ότι, κατόπιν επιθεωρήσεων 
και λεπτομερέστερη διερεύνηση του θέματος, δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί η 
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χρήση λατομικών υλικών εκτός έργου, ούτε για τις υπόλοιπες περιοχές του πιο πάνω 
έργου, εκτός για τα έργα Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, για τα οποία διαβιβάστηκε 
επιστολή στον ανάδοχο της σύμβασης, απαιτώντας δικαιώματα ύψους €70.231,60 για 
ποσότητα 107.213,18 τόνων. 

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Υπηρεσία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), που θα 
αναλάβει τα νέα συμβόλαια των ΧΑΔΑ για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, μας 
πληροφόρησε, στις 7.12.2017 ότι προς το παρόν βρίσκεται στο στάδιο μελετών των ΧΑΔΑ 
των επαρχιών Λεμεσού και Λευκωσίας και ότι η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών 
για την αποκατάσταση αναμένεται να ξεκινήσει περί τα μέσα του 2019. Μας διαβεβαίωσε 
επίσης ότι κατά την ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού θα ληφθούν υπόψη οι όροι 
του 28.2 των προτύπων συμβολαίων για την είσπραξη λατομικών δικαιωμάτων.  

Σύσταση:  Συστήνεται η άμεση επικαιροποίηση τους βάσει των διαδικασιών της καθ’ ύλην 
αρμόδιας επιτροπής τελών του Κράτους, τεκμηριώνοντας με χρηματοοικονομικές ροές των 
κύκλο εργασιών κόστους - οφέλους, της εκμετάλλευσης, εξόρυξης και πώλησης και 
κέρδους των ορυκτών πόρων. Επιπλέον, συστήνεται η ετοιμασία νέας εγκυκλίου βάσει και 
του άρθρου 28.2 των πρότυπων συμβολαίων των έργων όπου να ενημερώνονται ξανά 
όλοι οι εργολάβοι και οι μηχανικοί για την καταβολή και διασφάλιση είσπραξης λατομικών 
δικαιωμάτων για τα έργα που υλοποιούν και ελέγχουν. 

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, ο Διευθυντής του ΤΓΕ, το οποίο εμπλέκεται στην 
επιτήρηση της αγοράς για τα αδρανή υλικά, επισήμανε ότι, συνήθως, για την ανακύκλωση 
των ΑΕΕΚ χρησιμοποιούνται κινητοί σπαστήρες.  Κατά την άποψή του, θα μπορούσε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο, από την αδειοδοτούσα αρχή, της επιβολής εγκατάστασης 
συστήματος GPS στους σπαστήρες αυτούς, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των 
μετακινήσεών τους. 

(β)  Υλικά κατεδαφίσεων και δάνεια χώματα.  Ο Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου 
και ο Σύλλογος  Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων υπέβαλαν αίτημα 
προς την ΥΜ για επανεξέταση του τέλους που ανέρχεται σε €1,25 /τόνο για χώματα 
εκσκαφής. Ο Υπουργός  ΓΑΑΠ, σε σχετική ερώτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων για 
το θέμα, διευκρίνισε με επιστολή ημερ. 23.6.2016, τους λόγους για τους οποίους έχει τεθεί 
το εν λόγο τέλος, τονίζοντας ότι αυτό λειτουργεί ως μέτρο αποτροπής των παράνομων 
λατομεύσεων, καθώς και αποτροπής δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού, για τα μικρά 
αδειούχα λατομεία που πωλούν υλικό επιχωματώσεων και υποχρεούνται να καταβάλλουν 
λατομικό τέλος €0,40/τόνο.  Η ΥΜ ενημέρωσε το ΤΠ τον Σεπτέμβριο του 2017 ότι θα 
πρέπει να σταλεί επιστολή προς τους κατόχους άδειας ανακύκλωσης αδρανών υλικών 
από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ), ενημερώνοντάς τους ότι για υλικά τα οποία 
εξασφαλίζονται από πρωτογενείς εκσκαφές και χρησιμοποιούνται σε άλλο έργο, θα πρέπει 
να καταβάλλονται λατομικά δικαιώματα ύψους €1,25/τόνο υλικού. Ακολούθως, το ΤΠ με 
επιστολή ημερ.18.10.2017, ζήτησε από τους αδειούχους διαχειριστές ΑΕΕΚ να δηλώσουν 
την χωροθέτηση του κινητού σπαστήρα/κοσκίνου στην κατοχή τους και να προωθούν την 
επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών  σύμφωνα με τον Κ.Δ.Π 164/2011. 
Επιπρόσθετα, τους πληροφόρησε για τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται στην ΥΜ 
ύψους  €1,25/τόνο πρωτογενών υλικών. 

(γ)  Καταγγελία μη καταβολής λατομικών δικαιωμάτων. Όπως αναφέρεται σε 
σημείωμα του Προϊστάμενου της ΥΜ προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η ΥΜ 
με επιστολή της ημερ. 26.1.2012 ζήτησε από τον εργολάβο του έργου της Μαρίνας 
Λεμεσού πληροφορίες αναφορικά με τη προέλευση των λατομικών υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για το έργο. Η εν λόγω επιστολή περιήλθε σε γνώση της εταιρείας που 
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προμήθευσε τα λατομικά υλικά, η οποία έσπευσε να πληροφορήσει την ΥΜ στις 24.2.2012 
ότι τα λατομικά υλικά που διέθετε στην Μαρίνα Λεμεσού τα τελευταία δύο χρόνια ήταν 
εξορυκτικά απόβλητα.  

Η ΥΜ διενήργησε έλεγχο στο λατομείο της εταιρεία στις 28.3.2012 και αποφάσισε ότι, για 
ποσότητα 791.348,10 τόνων λατομικών υλικών που η εταιρεία διέθεσε στην αγορά για το 
έργο της Μαρίνας Λεμεσού από 1.1.2010 έως 31.1.2012 δεν κατέβαλε τα δικαιώματα που 
προνοούνται στην παράγραφο 2(β) του Όγδοου Πίνακα των περί Μεταλλείων και 
Λατομείων Κανονισμών. Σύμφωνα με τον ορισμό των λατομικών υλικών στη νομοθεσία, τα 
πετρώματα θεωρούνται ως λατομικά υλικά, επομένως τα αποκαλούμενα από την εταιρεία 
εξορυκτικά απόβλητα υπόκεινται στις προνοούμενες χρεώσεις.  

Η εταιρεία καταχώρισε προσφυγές με αρ. 772/2012 και 773/2012 στις 14.5.2012 κατά της 
πιο πάνω απόφασης και ακολούθως όταν αυτές απέτυχαν, καταχώρισε την αγωγή αρ. 
3111/2016 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας,  για να της επιστραφούν δικαιώματα 
που κατέβαλλε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2012 χωρίς οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή 
επιφύλαξη.  

Μάλιστα διαφάνηκε και ενδεχόμενη προσπάθεια εξαπάτησης της ΥΜ, καθότι για τα 
λατομικά υλικά για τα οποία δεν κατέβαλλε δικαιώματα, η εταιρεία φαίνεται να παραποίησε 
το μηχανογραφημένο σύστημα πωλήσεών της και εξέδιδε δελτία με αύξοντες αριθμούς 
που ξεκινούσαν με το ψηφίο Z, τα οποία απέκρυβε από την ΥΜ, ενώ τα δελτία που 
προσκόμιζε στην ΥΜ, βάσει των οποίων κατέβαλλε τα σχετικά δικαιώματα, ξεκινούσαν με 
το ψηφίο W.  

Τον Μάϊο του 2017 η ΥΜ κάλεσε την εταιρεία να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό των 
€382.739,85, διαφορετικά θα προέβαινε στην κατάσχεση του αντίστοιχου ποσού από τις 
εγγυήσεις της εταιρείας.  Η εταιρεία αντέδρασε με την κατάθεση της αγωγής 2299/2017 
στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, προκειμένου να εξασφαλίσει Διάταγμα 
Δικαστηρίου για να σταματήσει την ΥΜ από την κατάσχεση των εγγυήσεων.  

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την παραπομπή της υπόθεσης στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας για την εξέταση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων. 

Σε σχέση με το θέμα της αδειοδότησης λατομικών/μεταλλευτικών αναπτύξεων, το ΤΠΟ 
εξέφρασε την άποψη ότι, πέραν των συστάσεών μας, θα μπορούσε να εξεταστεί η 
πραγματοποίηση προδιαβουλεύσεων από τους αιτητές πριν την υποβολή Πολεοδομικής 
Αίτησης, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης.  Επίσης, εξέφρασε την άποψη 
ότι η αξιολόγηση της Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον θα μπορούσε να 
γίνεται κατά προτεραιότητα. 

4.  Παράνομες λατομεύσεις. 

Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο (Κεφ.270), οποιαδήποτε 
λατομική εργασία διεξάγεται χωρίς την εξασφάλιση προνομίου λατομείου είναι παράνομη 
(άρθρο 37 (2)). Επίσης, πρόσωπο το οποίο διεξάγει λατομικές εργασίες χωρίς προνόμιο 
λατομείου και κάτοχος προνομίου λατομείου, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με ή 
παραβαίνει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται στο προνόμιο αυτό, είναι 
ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που 
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €40.000 ή και στις 
δύο αυτές ποινές (άρθρο 37 (2)).   
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4.1  Διαχείριση παράνομων λατομεύσεων. 

Η ΥΜ τηρεί φάκελο με στοιχεία όλων των παράνομων λατομεύσεων που εντοπίζονται για 
όλες τις επαρχίες. Επιπρόσθετα, οι παράνομες λατομεύσεις καταχωρίζονται και σε 
ηλεκτρονικό αρχείο και διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

(i) Παράνομη λατόμευση από ιδιοκτήτη σε γη που του ανήκει. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
ιδιοκτήτης δικαιούται να ισοπεδώσει το χωράφι του με αναβαθμίδες «cut and fill», 
αλλά εάν διαθέσει το συγκεκριμένο χώμα στην αγορά οφείλει να καταβάλει στην ΥΜ  
λατομικά δικαιώματα ύψους €1,25/τόνο, σύμφωνα με τον όγδοο πίνακα των περί 
Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών του 1958 έως 2014.  

(ii) Εκμετάλλευση σε κρατική γη, η οποία διαπιστώθηκε, έπειτα από έλεγχο ότι δεν είναι 
δηλωμένη και δεν έχει υποβληθεί στις νόμιμες διαδικασίες έγκρισης λατόμευσης. 

(iii) Υπέρβαση λατόμευσης σε υφιστάμενο προνόμιο λατομείου, δηλαδή λατόμευση εκτός 
των ορίων του λατομείου. 

(iv) Ισοπέδωση τεμαχίου άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την συγκατάθεσή του. 

Σύσταση: Στις περιπτώσεις παράνομων επεκτάσεων υφιστάμενων λατομείων, οι 
αρμόδιες Αρχές (ΥΜ, ΤΠ και ΤΠΟ) να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για αποτροπή 
παρανομιών ή/και τα απαιτούμενα μέτρα για αποκατάσταση της νομιμότητας, με επιβολή 
οικονομικών κυρώσεων προς τους λατόμους τέτοιου ύψους που θα αποτελεί αποτρεπτικό 
παράγοντα για μελλοντικές παράνομες δραστηριότητες. 

Αναφορικά με το θέμα των παράνομων επεκτάσεων υφιστάμενων λατομείων με βάση τα 
δεδομένα που κατέχει, η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, μας πληροφόρησε πως κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι ποινές δεν είναι αποτρεπτικές για το είδος και μέγεθος των 
παρανομιών, παρά τις σχετικές τροποποιήσεις που έγιναν στον Νόμο. Σημειώνει επίσης, 
ότι οι επιτηρήσεις των λατομικών περιοχών θα συνεχίσουν να είναι εντατικές και 
παράλληλα θα γίνου εισηγήσεις, ώστε το Νομικό Πλαίσιο να δίδει τη δυνατότητα για 
αυστηρότερες ποινές. 

4.2  Ενέργειες στις οποίες μπορεί ο Επιθεωρητής Μεταλλείων να προβεί σύμφωνα 
με τη νομοθεσία. 

(α)  Καταγγελία στο Δικαστήριο με στόχο την καταδίκη για παράνομη λατόμευση 
και είσπραξη αξίας λατομικών υλικών. Το άρθρο 43(2),  του περί Ρύθμισης Μεταλλείων 
και Λατομείων Νόμου προνοεί, μεταξύ άλλων ότι το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει στο 
πρόσωπο που είναι ένοχο κατά τις διατάξεις του Νόμου να καταβάλει στον Επιθεωρητή 
Μεταλλείων χρηματική ποινή (i) ίση με την αξία της παράνομης ποσότητας των 
μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών που εξορύχτηκαν (ii) που αντιστοιχεί στα καθορισμένα 
δικαιώματα και επιβαρύνσεις ή/και (iii) που αντιστοιχεί σε έξοδα καταστολής της 
παράνομης πράξης. Μόλις η ΥΜ διερευνήσει υπόθεση παράνομης λατόμευσης, διαβιβάζει 
με επιστολή της όλα τα στοιχεία της υπόθεσης στην Αστυνομία, η οποία διεξάγει ποινική 
έρευνα. Αναλόγως του αποτελέσματος, η υπόθεση προωθείται στον Γενικό Εισαγγελέα, 
στην κρίση του οποίου επαφίεται η καταχώριση αγωγής. Παράλληλα, ενημερώνονται όλες 
οι Κρατικές Υπηρεσίες που πιθανόν να εμπλέκονται και επηρεάζονται από την παράνομη 
λατόμευση, στη βάση οικείων τους Νόμων, όπως το ΤΠΟ (παράβαση όρων πολεοδομικής 
άδειας), το ΤΚΧ (όταν αφορά σε επέμβαση σε κρατική γη), το ΤΠ κ.ά.  

Παρατηρήθηκε ότι, για τις πλείστες των περιπτώσεων, όπου η παράνομη λατόμευση 
συνιστούσε και παραβίαση οικείων Νόμων άλλων Τμημάτων, δεν υποβάλλονταν από αυτά 
γραπτές πληροφορίες από άλλα Τμήματα, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις που οδηγούνταν 
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στα Δικαστήρια να μην είναι πλήρως τεκμηριωμένες.  Eπιπρόσθετα, διαφαίνεται ότι, οι 
χρηματικές ποινές που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας, και ανέρχονται 
σε €0,5/τόνο να είναι πολύ χαμηλότερες της συνολικής αξίας της παράνομης λατόμευσης 
και της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκαλείται. 

Σύσταση:  Θα πρέπει τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα να υποβάλουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες ώστε οι υποθέσεις που οδηγούνται στα Δικαστήρια να τεκμηριώνονται 
κατάλληλα. Επίσης, εισηγούμαστε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης της 
νομοθεσίας, ώστε να προνοούνται υψηλότερες, πιο αποτρεπτικές ποινές. 

(β)  Διάταγμα. Με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 43 (εδάφιο 3), ο Επιθεωρητής 
Μεταλλείων δύναται να αποταθεί με πρωτογενή αίτηση στο Δικαστήριο, αιτούμενος την 
έκδοση Διατάγματος για τον άμεσο τερματισμό κάθε εργασίας που εκτελείται παράνομα 
και για την άμεση απομάκρυνση από την περιοχή των εργασιών, όλων των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ή την διευκόλυνση της εκτέλεσής τους.  Η έκδοση 
Διατάγματος τερματισμού εργασιών αποτελεί ένα μέτρο παρεμπόδισης και όχι άμεσης 
ποινής και δεν χρησιμοποιείται ευρέως από την ΥΜ παρά μόνο για επαναλαμβανόμενες 
υποθέσεις μεγάλης κλίμακας, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για 
έκδοση και εφαρμογή του.  

Επισημαίνεται ότι, για τη στοιχειοθέτηση του αιτήματος για έκδοση Διατάγματος απαιτείται 
συνεργασία με άλλα επηρεαζόμενα Κυβερνητικά Τμήματα (ΤΠΟ, ΤΚΧ κ.α.), και να 
εντοπιστεί επ’ αυτοφώρω ο παρανομούντας ή να προσκομιστεί  ικανοποιητική μαρτυρία 
για τη διάπραξη του αδικήματος. 

Διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση Διαταγμάτων, με αποτέλεσμα  ορισμένες 
υποθέσεις να είναι ανοιχτές από το 2012. Συναφώς αναφέρουμε ότι, μετά την έκδοση του 
Διατάγματος, αυτό δεν επιβάλλεται άμεσα, αλλά θα πρέπει να εντοπιστεί επ’ αυτοφώρω ο 
κατηγορούμενος να λατομεύει παράνομα στα τεμάχια για τα οποία εκδόθηκε το Διάταγμα, 
οπότε και μπορεί να συλληφθεί και να φυλακιστεί άμεσα. Στην πραγματικότητα η επ’ 
αυτοφώρω διαδικασία εφαρμόζεται σπάνια, καθώς οι περισσότερες λατομεύσεις 
διενεργούνται  τις πολύ πρωινές ώρες  εκτός του ωραρίου λειτουργίας της Δημόσιας 
Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατος ο εντοπισμός των παρανομούντων 
από τους λειτουργός της ΥΜ. 

 Περιπτώσεις παράνομων λατομεύσεων εντός των Βρετανικών Βάσεων. 

Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση περιπτώσεων παράνομων λατομεύσεων εντός των 
εδαφών των Βρετανικών Βάσεων, η πολιτική που εφαρμόζεται είναι πολύ πιο 
αποτελεσματική, αφού με τη λήψη της σχετικής καταγγελίας για παράνομη λατόμευση από 
την ΥΜ ή άλλα κυβερνητικά Τμήματα, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων οργανώνει 
επιχείρηση μέχρι τον εντοπισμό του παρανομούντος και προβαίνει  σε άμεση κατάσχεση 
των μηχανημάτων και οποιωνδήποτε άλλων μέσων. 

(γ)  Διοικητικό Πρόστιμο.  Με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 43 Α, (εδάφιο 1 έως 7), σε 
περίπτωση που ο Επιθεωρητής Μεταλλείων έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο 
παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 ή/και του άρθρου 37, δύναται να του επιβάλει 
διοικητικό πρόστιμο, που να μην υπερβαίνει τα €1.000, ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει 
περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης. Το διοικητικό πρόστιμο 
επιβάλλεται στις περιπτώσεις όπου κατά την κρίση του Επιθεωρητή Μεταλλείων δεν 
ενδείκνυται να προωθηθεί υπόθεση για δικαστικά μέτρα.  Συναφώς αναφέρουμε ότι 
σύμφωνα με το άρθρο 43Α(εδάφιο 4),πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό 
πρόστιμο, δικαιούται, εντός 30 ημερών, από την ημέρα που του γνωστοποιείται γραπτώς 
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η επιβολή διοικητικού προστίμου να προσφύγει στον Υπουργό για αναθεώρηση της 
απόφασης.. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό του διοικητικού 
προστίμου, η ΥΜ δύναται να καταχωρίσει αγωγή για είσπραξή του. Επισημαίνεται ότι η 
ΥΜ θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις να προβεί σε καταγγελία αντί να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιμο αλλά όπως έχει παρατηρηθεί και αναλυθεί και πιο πάνω, η διαδικασία 
καταγγελίας συνεπάγεται πολλές εργατοώρες για τους λειτουργούς, ενώ οι ποινές που 
επιβάλλονται συνήθως είναι χαμηλότερες. 

Σύσταση:  Εισηγούμαστε όπως η ΥΜ εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης της 
υφιστάμενης διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου, ώστε να παρέχεται η 
εξουσιοδότηση στους Επιθεωρητές Μεταλλείων για άμεση επιβολή εξωδίκου προς τους 
παραβάτες, όπως συμβαίνει και σε νομοθεσίες άλλων Τμημάτων (π.χ. ΤΠ, ΥΘΠ κ.ά.), το 
ύψος του οποίου να είναι αποτρεπτικό. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να εξεταστεί η 
δυνατότητα σύνδεσής του, ως βαθμός ποινής, με την ανανέωση των λατομικών 
προνομίων. Εναλλακτικά, εάν η υφιστάμενη διαδικασία δεν τροποποιηθεί, εισηγούμαστε 
όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού του διοικητικού προστίμου  από €1.000 
που είναι σήμερα, με στόχο να καταστεί αποτρεπτικό. 

4.3 Καταγγελίες παράνομων λατομεύσεων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του 
ελέγχου. 

(α) Παράνομη Επέκταση Υφιστάμενου Λατομείου στα Βορειοδυτικά της Λατομικής 
Ζώνης Ανδρολύκου της επαρχίας Πάφου (Φ/Σχ.35/09,αρ.τεμ.158).  

Στις 11.5.2016, υποβλήθηκε καταγγελία από την Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των 
Φυσικών Ακτών για νέα παράνομη επέκταση υφιστάμενου λατομείου στην ΛΖ στην 
Ανδρολύκου. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε αρχικά μέσω δορυφορικών 
επισκοπήσεων, από όπου διαφάνηκε ότι μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2016, διενεργήθηκε 
παράνομη επέκταση υφιστάμενου λατομείου στα βορειοδυτικά της ΛΖ, εντός της 
«Πολεοδομικής Ζώνης Προστασίας Δα1» και της «Περιοχής Εξαιρετικής Φυσικής 
Καλλονής» της Περιοχής Natura 2000 «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας – Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα (CY4000010 – CY4000023)», της προτεινόμενης 
«Χερσαίας Ζώνης Υψηλής Προστασίας της Φύσης», σύμφωνα με το «Διαχειριστικό Σχέδιο 
για την Περιοχή Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα 
(CY4000010)», και του «Κρατικού Δάσους Ανδρολύκου – Πετράτης / Εθνικού Δασικού 
Πάρκου Ακάμα». 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική πολεοδομική άδεια (ΠΑΦ/01003/2008), η 
εξόρυξη του υλικού θα έπρεπε να περιοριστεί στα 50 μέτρα μακριά από το φαράγγι που 
συνορεύει με τον χώρο του λατομείου και πριν την έναρξη των λατομικών εργασιών και 
μέχρι την αποκατάσταση του λατομείου μετά το τέλος ζωής του, θα έπρεπε η έκταση του 
λατομείου να οριοθετηθεί με σταθερά οροθετικά σημεία, τα οποία να είναι σταθερά και 
εμφανή έτσι ώστε να επιτρέπει τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, 
θα έπρεπε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα μπάζα και άχρηστα υλικά εξόρυξης 
να τοποθετούνται μόνο εντός των ορίων του χώρου που θα εγκριθεί η λατόμευση.  
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H Υ1Μ αναφέρθηκε σε προγενέστερη επιστολή της ημερ.17.7.2014 που αφορούσε σε 
καταγγελία για παράνομη επέκταση στην ίδια περιοχή και εξέφρασε την άποψη ότι 
πρόκειται για την ίδια παράνομη λατόμευση και όχι για δύο διαφορετικές. Συγκεκριμένα, 
αναφέρει ότι από επιτόπια εξέταση που διενεργήθηκε στις 11.3.2014 διαπιστώθηκε ότι 
δημιουργήθηκε εκσκαφή εκτός των ορίων του λατομείου με μέγιστο βάθος της τάξης των 
2,5 μέτρων και έκταση μέσου πλάτους 10 μέτρων και μήκους 180 μέτρων.  

Σύμφωνα με την ΥΜ, η επέμβαση φαίνεται να έγινε από λάθος, καθότι ο λατόμος είχε την 
εντύπωση πως τα οροθετικά σημεία που είχαν τοποθετηθεί από τον τοπογράφο στη 
συγκεκριμένη περιοχή ήταν 10 μέτρα εντός των ορίων του προνομίου λατομείου, όπως 
συνέβαινε με την υπόλοιπη έκταση της ΛΖ. Το γεγονός επαληθεύτηκε και από έλεγχο που 
διενέργησε ο αρμόδιος χωρομέτρης της ΥΜ. 
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Παράλληλα, αναφέρεται ότι σύμφωνα με το ΤΠ δεν έχει προκληθεί ζημιά στην σπηλιά που 
υπάρχει στο παρακείμενο φαράγγι, ούτε έχουν εκσφενδονιστεί σε αυτό πέτρες από την 
ανατίναξη. Με βάση τα πιο πάνω, η ΥΜ αποφάσισε να επιβάλει στον λατόμο διοικητικό 
πρόστιμο ύψους €1.000 (το μέγιστο προβλεπόμενο σύμφωνα με τη νομοθεσία), αφού 
εξασφάλισε τη δέσμευση του λατόμου για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου. 

Επιπρόσθετα η ΥΜ, με επιστολή της ημερ. 8.12.2016, πληροφόρησε την Υπηρεσία  μας 
ότι το εκτιμώμενο κέρδος της εταιρείας από την παράνομη εκσκαφή ανήλθε σε περίπου 
€4.500 και το κόστος της περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε €15.700. Τέλος, επισήμανε 
ότι το χρονικό πλαίσιο της πλήρους αποκατάστασης επηρεάζεται από την αναμενόμενη 
απόφαση της Επάρχου Πάφου για μετακίνηση δρόμου εντός του βόρειου ορίου της ΛΖ και 
νότια της παράνομης λατόμευσης, αφού η παράνομη εκσκαφή θα πρέπει να 
αποκατασταθεί παράλληλα με την κατασκευή του δρόμου.  

Στις 19.12.2016 το ΤΔ ενημέρωσε την εταιρεία ότι, κατόπιν χωρομετρικής εργασίας στην 
κοινότητα Ανδρολύκου, διαπίστωσε παράνομη λατόμευση σε περιοχή εντός του δικτύου 
«Νatura 2000» και εντός Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα. Επιπλέον αναφέρει ότι, 
πέραν του διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε ύψους €1.000, η εταιρεία δεσμεύτηκε να 
προβεί σε αποκατάσταση του χώρου, πράγμα που δεν έγινε, τονίζοντας ότι η 
περιβαλλοντική αποκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 28.2.2017. 
Στις 2.2.2017 η εταιρεία ζήτησε από την ΥΜ παράταση δύο μηνών για την υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής «αποκατάστασης» επικαλούμενη δυσκολία στην εργασία λόγω  βροχής. 
Το αίτημα απορρίφθηκε από την ΥΜ λόγω του ότι ο χρόνος που εισηγήθηκε η εταιρεία 
μετατοπίζεται εκτός φυτευτικής περιόδου. Ακολούθως, η εταιρεία με επιστολή 23.2.2017, 
ειδοποίησε ότι έχει προβεί στην αποκατάσταση με ασβεστόλιθο και κοκκινόχωμα.  

Επισημαίνεται ότι, οι εργασίες αποκατάστασης δεν τεκμηριώνονταν με στοιχεία στους 
φακέλους της Υπηρεσίας (π.χ. με φωτογραφικό υλικό).  

Όπως προκύπτει, πραγματοποιήθηκε παράνομη λατόμευση σε μια περιβαλλοντικά 
ευαίσθητη περιοχή από την εταιρεία, ενώ διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβλέψεις και 
καθυστερήσεις όσον αφορά στην επίβλεψη τήρησης των όρων της πολεοδομικής άδειας 
και του προνομίου λατομείου από τις αρμόδιες Αρχές. Η δικαιολογία που προβλήθηκε από 
την εταιρεία σε σχέση με τη λατόμευση δεν ευσταθεί, καθώς η οριοθέτηση θα έπρεπε να 
γινόταν ορθά και να επαληθευτεί από την ΥΜ,  όπως προνοούσαν οι όροι τόσο της 
πολεοδομικής άδειας, όσο και του προνομίου λατομείου. Η ΥΜ όφειλε να επιθεωρεί και να 
ελέγχει την πληρότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων που υποβάλλονταν από τον 
λατόμο. Επίσης, οι αρμόδιες Αρχές δεν επέβαλαν αυστηρές και αποτρεπτικές ποινές για  
τις συστηματικές και σοβαρότατες παραβιάσεις σωρείας όρων της «Περιβαλλοντικής 
Γνωμάτευσης», της «Πολεοδομικής Άδειας» και του «Προνομίου Λατομείου» του 
υφιστάμενου λατομείου που αφορούσαν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του 
τοπίου. Όπως διαφάνηκε η ποινή των  €1.000 δεν λειτούργησε αποτρεπτικά ούτε σε αυτή 
την περίπτωση.  
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(β) Παράνομη λατόμευση σε περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου (Αρ. Υπόθεσης 
172/2016).  Στις 22.07.2015 η ΥΜ επισκέφθηκε την περιοχή για διερεύνηση της καταγγελίας 
του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Αμμοχώστου χωρίς να εντοπιστεί 
οποιοσδήποτε να εργάζεται, παρά μόνο φρέσκα ίχνη από ερπυστριοφόρο  εκσκαφέα και 
φορτηγά, καθώς και ξεριζωμένα φυτά και θάμνοι. Σύμφωνα με την ΥΜ, η εκσκαφή 
διενεργήθηκε στο ιδιωτικό τεμάχιο με αρ.732, Φ/ΣΧ 2-290-376, τμήμα 11 του Δήμου 
Παραλιμνίου, για το οποίο δεν είχε παραχωρηθεί από την ΥΜ σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
προνόμιο λατομείου εξόρυξης οποιουδήποτε λατομικού υλικού. Η ΥΜ ζήτησε από το ΤΑΕ 
Αμμοχώστου, όπως ληφθούν μέτρα εναντίον των παρανομούντων στη βάση των διατάξεων 
του άρθρου 37 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, Κεφ. 270. 
Επιπρόσθετα, ζήτησε βάσει του άρθρου 43 του υπό αναφορά Νόμου την καταβολή της αξίας 
της παρανόμως εξορυχθείσας ποσότητας λατομικών υλικών, η οποία εκτιμήθηκε στα €2.985 
(2.985 τόνοι προς €1/τόνο) και την καταβολή δικαιωμάτων που ανέρχονταν σε €3.731,25 
(2.985 τόνοι προς €1,25 /τόνο) σύμφωνα με τον 8ο Πίνακα. Το Δικαστήριο, με απόφασή του 
αρ. 172/2016 ημερ. 5.7.2017, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για κλοπή χώματος (κατηγορία 
1) κατά παράβαση του άρθρου 255 και 262 του Ποινικού Κώδικα, ΚΕΦ.154 και του επέβαλε 
πρόστιμο ύψους €2.000. Για την κατηγορία λατόμευσης χωρίς άδεια (κατηγορία 2), με βάση 
το άρθρο 37(2), του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, του επέβαλε πρόστιμο 
€300, καθώς και €290 για τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, με βάση το 

6/11/2017, στα πλαίσια αυτοψίας 

της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
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άρθρο 43(2)(β) εκδόθηκε Διάταγμα για το ποσό των €2.900, πληρωτέο στον Επιθεωρητή 
Μεταλλείων εντός έξι μηνών.  

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στους φακέλους της ΥΜ δεν τηρούνται στοιχεία για την 
πορεία εκδίκασης των υποθέσεων, ενώ τηρείται ένας φάκελος με τις  υποθέσεις των 
παράνομων λατομεύσεων και άλλος φάκελος για τις ποινικές διώξεις, γεγονός που 
δυσχεραίνει την παρακολούθηση. Παρατηρήθηκε επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
επιστολές της ΥΜ προς την Αστυνομία δεν συνοδεύονταν από φωτογραφικό υλικό, ενώ 
για τις πλείστες των περιπτώσεων η Αστυνομία δεν ενημερώνει την ΥΜ για την πορεία της 
καταγγελίας. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι το ποσό €1/τόνο, επιβάλλεται από την ΥΜ 
εμπειρικά, καθώς βάσει της νομοθεσίας (άρθρο 43), το ποσό που θα απαιτηθεί 
εναπόκειται  στην κρίση του Επιθεωρητή Μεταλλείων. Συνήθως, το τελικό πρόστιμο που 
επιβάλλεται είναι αρκετά χαμηλότερο από την αρχική απαίτηση της ΥΜ και κατά συνέπεια 
δεν φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στις παράνομες λατομεύσεις. 

(γ) Παράνομες λατομεύσεις στην περιοχή της Αγίας Άννας και Τρούλλων/ 
Κελλιών.  Στις 5.3.2014 διενεργήθηκε παράνομη λατόμευση σε ιδιωτικά τεμάχια και μέρος 
κρατικού τεμαχίου, εκτός ορίων προνομίου που κατείχε εταιρία. Η ΥΜ με επιστολή της 
ημερ.10.6.2014 ενημέρωσε την Αστυνομία Λάρνακας για την παράνομη λατόμευση και 
στις 27.10.2015, κατονόμασε άτομο που ήταν παρόν στην παράνομη λατόμευση, καθώς 
και τους αριθμούς εγγραφής και σειριακούς αριθμούς των μηχανημάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν. Στις 28.9.2016, η ΥΜ σε επιστολή της προς την Αστυνομία Λάρνακας 
επιβεβαίωσε, με τοπογραφική αποτύπωση, την παράνομη λατόμευση εκτός των ορίων του 
προνομίου λατομείου της εταιρείας.  

Επιπρόσθετα της πιο πάνω περίπτωσης, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, με επιστολή της 
ημερ. 18.5.2015 ενημέρωσε την ΥΜ ότι διαπιστώθηκε επηρεασμός ιδιωτικής και κρατικής γης 
σε Ζώνη Προστασίας Ζ1, όπου λατομεύει ο συγκεκριμένος λατόμος. Η ΥΜ, με επιστολή της 
ημερ. 28.5.2015 ζήτησε από τον Έπαρχο Λάρνακας να διαβιβάσει επιπρόσθετες 
πληροφορίες για τον αυτόπτη μάρτυρα, καθώς και το Φ/Σχ και αριθμό τεμαχίου της 
επηρεαζόμενης περιοχής. Στις 13.11.2014, έγινε καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Λάρνακας για παράνομη λατόμευση πέτρας από ιδιώτη και σε επιτόπιο έλεγχο που 
διενέργησε η ΥΜ, διαπιστώθηκαν λατομικές εργασίες αλλά δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα ή 
πρόσωπα.  

Στις 23.6.2017, λειτουργοί της ΥΜ υπέβαλαν καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Λάρνακας για παράνομη λατόμευση πέτρας σε κρατικό τεμάχιο της ίδιας περιοχής, του 
οποίου η πρόσβαση ελέγχεται από σιδερένια πόρτα η οποία οδηγεί σε κτηνοτροφικό 
υποστατικό. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι παράνομες λατομεύσεις διενεργούνται εκτός 
του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας και ζητήθηκε από την Αστυνομία όπως διενεργήσει 
περιπολίες στην εν λόγω περιοχή.  

Επισημαίνουμε ότι, για τη συγκεκριμένη περιοχή η ΥΜ έχει αποταθεί, από το 2012, στον 
Γενικό Εισαγγελέα,  για προώθηση διαδικασίας έκδοσης Διατάγματος από το Δικαστήριο 
για απομάκρυνση των μηχανικών μέσων, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 43 (3) του 
περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, ωστόσο το θέμα βρίσκεται ακόμα σε 
εκκρεμότητα. 

Πέραν των δύο πιο πάνω περιπτώσεων, στις 27.7.2017 η ΥΜ με επιστολή της υπέβαλε 
στον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας πληροφορίες για παράνομη λατόμευση σε περιοχή 
των χωριών Τρούλλων/Κελλιών της επαρχίας Λάρνακας, επισυνάπτοντας σχετικό 
φωτογραφικό υλικό, καθώς και επιστολή εταιρείας, η οποία κατονομάζει συγκεκριμένο 
άτομο ως τον προμηθευτή των λατομικών υλικών που διέθεσε σε έργο ανάπτυξης στην 
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περιοχή του χωριού Λιβάδια. Η ΥΜ ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 43 του περί 
Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου ζητώντας (α) την καταβολή της αξίας της 
εξορυχθείσας ποσότητας λατομικών υλικών, η οποία σύμφωνα με εκτίμηση του 
Επιθεωρητή Μεταλλείων υπολογίστηκε σε €2.947 (2.947 τόνοι προς €1/ τόνο) (β) τα 
καθορισμένα λατομικά δικαιώματα ύψους €3.683,75 (2.947 τόνοι προς €1,25/τόνο) (γ) 
ποσό ίσο με €5.000 για την αποκατάσταση του χώρου. Στις 24.8.2017, η ΥΜ επανήλθε με 
νέα καταγγελία στην Αστυνομία Λάρνακας, για παράνομη λατόμευση σε περιοχή που 
βρίσκεται απέναντι από την περιοχή που αφορούσε η  προηγούμενη καταγγελία. Όπως 
ανέφερε η ΥΜ, στον χώρο της παράνομης λατόμευσης εντοπίστηκαν μηχανήματα αλλά όχι 
τα άτομα. Περαιτέρω, ανέφερε ότι, με τη χρήση GPS, διαπιστώθηκε πως η εκσκαφή γίνεται 
εντός κρατικών τεμαχίων των χωριών Τρούλων/Κελλιών, σε περιοχή εντός Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) «Κόσιη – Παλλουρόκαμπος» και ότι μέρος της εκσκαφής έγινε εντός 
της υπό κήρυξη δασικής περιοχής. Με βάση τα πιο πάνω, η ΥΜ ζήτησε και πάλι την 
ενεργοποίηση του άρθρου 43 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου 
ζητώντας (α) την καταβολή της αξίας της εξορυχθείσας ποσότητας λατομικών υλικών 
ύψους €11.016 (11.016 τόνοι προς €1/τόνο), (β) τα καθορισμένα λατομικά δικαιώματα 
ύψους €13.770 (11.016 τόνοι προς €1,25/τόνο) και (γ)  ποσό ίσο με €3.672 για την 
αποκατάσταση του χώρου.  Η ΥΜ με επιστολή της ημερ. 14.9.2017, ενημέρωσε τον 
Έπαρχο Λάρνακας ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 11.9.2017 με εκπροσώπους της 
Νομικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας Λάρνακας, με θέμα την έκδοση Διατάγματος για 
καταστολή των παράνομων λατομεύσεων στις περιοχές Αγίας Άννας και 
Τρούλλων/Κελλιών.  Όπως αναφέρεται στην υπό αναφορά επιστολή, διαφάνηκε ότι η επ’ 
αυτοφώρω σύλληψη των παρανομούντων έχει καταστεί πολύ δύσκολη καθώς διατηρούν 
παράνομα υποστατικά πλησίον των χώρων των παράνομων λατομεύσεων. Στις 15.9.2017 
η ΥΜ έστειλε επιστολή προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας, τους Διευθυντές ΤΚΧ, 
ΤΠΟ και ΤΠ και στον Προϊστάμενο της ΥΘΠ, ενημερώνοντάς τους συνολικά για όλες τις 
επαναλαμβανόμενες παράνομες λατομεύσεις από συγκεκριμένες οικογένειες, τόσο στην 
Αγία Άννα όσο και στους Τρούλλους/Κελλιά. Στις  29.9.2017, επισκεφθήκαμε τον χώρο της 
παράνομης λατόμευσης στην περιοχή Τρούλλων/Κελλιών και όπως φαίνεται στο 
φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί, διαπιστώσαμε ότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ 
άσχημη κατάσταση, καθώς και ότι μεγάλο μέρος των τεμαχίων όπου πραγματοποιείται η 
παράνομη λατόμευση έχει μετατραπεί σε σκυβαλότοπο. 

 

Εικόνα 12: Παράνομη λατόμευση περιοχή Τρούλλων /Κελλιών, 29.9.2017. 
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Εικόνα 13: Παράνομη λατόμευση περιοχή Τρούλλων /Κελλιών, 29.9.2017. 

Παρατηρήθηκε ότι στον φάκελο της ΥΜ δεν υπήρχε φωτογραφικό υλικό σε σχέση με τις 
πιο πάνω παράνομες λατομεύσεις. Διαπιστώθηκε επίσης σοβαρό πρόβλημα στην 
εφαρμογή των Διαταγμάτων  που δύναται να εκδοθούν δυνάμει του άρθρου 43 του Νόμου, 
αφού παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην έκδοσή τους, ενώ αυτόφωρος διαδικασία 
δεν φαίνεται να αποδίδει. Επίσης δεν εφαρμόζεται η κατάσχεση μηχανημάτων. Λόγω των 
επανειλημμένων παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στην περιοχή, καθώς και της πολύ 
άσχημης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει, θεωρούμε πως θα πρέπει να ληφθούν 
πιο αποτελεσματικά μέτρα για οριστική επίλυση του ζητήματος και παραδειγματική τιμωρία 
των παρανομούντων. Επίσης, για την μετατροπή του  χώρου σε σκυβαλότοπου θα πρέπει 
να ενημερωθεί το ΤΠ. 

Σύσταση: Εισηγούμαστε όπως η ΥΜ, σε συνεργασία με την Αστυνομία, προβεί σε 
διαδικασία κατάσχεσης των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη 
λατόμευση. Επίσης, θα πρέπει να ειδοποιηθεί σχετικά και το ΤΠ, το οποίο θα πρέπει να 
διενεργήσει σχετικούς  ελέγχους.  

(δ) Μετατροπή λατομείου σε σκυβαλότοπο από τους κάτοχους προνομίου 
λατόμευσης.  Το Κοινοτικό Συμβούλιο (ΚΣ) Ποταμιάς, με επιστολή του ημερ. 17.6.2017 
κατήγγειλε στην ΥΜ τη μετατροπή λατομείου στον Άγιο Σωζόμενο (τεμ.186, Φ/ΣΧ.31/25) 
σε σκυβαλότοπο, από τους κατόχους του προνομίου λατομείου. Η ΥΜ με επιστολή της 
ημερ.12.7.2017, ενημέρωσε το ΚΣ ότι το προνόμιο λατομείου για το υπό αναφορά τεμάχιο 
έχει λήξει και η περιβαλλοντική αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί από το 2011 από την 
εταιρεία, η οποία κατείχε το προνόμιο λατομείου. Το ΚΣ Ποταμιάς, απάντησε στις 
18.7.2017, ότι δεν έγινε ποτέ περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, επιμένοντας ότι ο 
χώρος μετατράπηκε σε σκυβαλότοπο από τον κάτοχο του προνομίου. Ακολούθησε 
απαντητική επιστολή της ΥΜ ημερ. 26.7.2017, στην οποία υποδεικνύει στο ΚΣ να 
αποταθεί στο ΤΠ όπως αποτάθηκε και η ίδια, καθώς βάσει του άρθρου 82(στ) του περί 
Κοινοτήτων Νόμου, το υπό αναφορά θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές του. Στις 
11.10.2017, επισκεφθήκαμε τον χώρο και, όπως διαπιστώνεται και από το φωτογραφικό 
υλικό που παρατίθεται, ο χώρος όντως μετατραπεί σε σκυβαλότοπο.  
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Εικόνες 14 & 15: Μετατροπή εγκαταλελειμμένου προνομίου λατομείου σε  
σκυβαλότοπο 11.10.2017. 

 

Επισημαίνεται ότι, στον φάκελο της ΥΜ δεν εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό που να 
απεικονίζει τον χώρο από την ημέρα λήξης του προνομίου λατομείου και της παραλαβής 
του από την ΥΜ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η περιβαλλοντική 
αποκατάσταση του χώρου. Η Υπηρεσία μας έθεσε το θέμα ενώπιον του ΤΠ στις 
26.10.2017 και ζητήσαμε ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει σε τέτοιες 
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περιπτώσεις καταγγελιών, αλλά δεν λήφθηκε απάντηση μέχρι την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του ελέγχου μας. 

Σύσταση:  Θα πρέπει η ΥΜ, κατά τη λήξη του προνομίου λατομείου και το κλείσιμο του 
λατομείου να συντάσσει έκθεση περιγραφής χώρου που να υποστηρίζεται με σχετικό 
φωτογραφικό υλικό. Επίσης, το ΤΠ πρέπει να εντάξει στις περιβαλλοντικές του 
επιθεωρήσεις τους εγκαταλελειμμένους χώρους πρώην λατομείων, αφού φαίνεται ότι 
αποτελούν χώρους υψηλού κινδύνου για παράνομη απόρριψη σκουπιδιών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


