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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

  

  
 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1498 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (Ν. 82(Ι)/2009) 

(Άρθρο 26) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

1. Στοιχεία αιτητή 

 

2. Στοιχεία Εγκατάστασης Εξορυκτικών Αποβλήτων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όνομα αιτητή/ εταιρείας  

Διεύθυνση αιτητή/ εταιρείας  

Όνομα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
για επικοινωνία 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Φαξ  

Είδος Εγκατάστασης  
(σωρός, λίμνη κλπ) 

 

Είδος αποβλήτου που θα αποτεθεί, 
(στερεό, πολφός κλπ)  

 

Συνολική αναμενόμενη ποσότητα 
αποβλήτων που θα αποτεθεί 

 

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής της 
εγκατάστασης 
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3. Στοιχεία Εξορυκτικής Βιομηχανίας (σε περίπτωση κατά την οποία εξορυκτικά 
απόβλητα προκύπτουν από περισσότερες από μια βιομηχανία να συμπληρωθούν οι 
ανάλογες στήλες). 

 

4. Τοποθεσία αιτούμενης ανάπτυξης  

 

 
 
 
 

 1η

Βιομηχανία 
 Εξορυκτική  2η

Βιομηχανία 
 Εξορυκτική  3η Εξορυκτική 

Βιομηχανία 
Όνομα Βιομηχανίας    

Είδος Βιομηχανίας    

Φύλλο Σχέδιο    

Αριθμός τεμαχίων    

Τοπωνύμιο    

Διοικητική υπαγωγή    

Επαρχία    

Αριθμός Πολεοδομικής Άδειας 
Εγκατάστασης ή αριθμός 
αίτησης για χορήγηση 
Πολεοδομικής Άδειας (εάν 
υπάρχει) 

   

Εμβαδό αιτούμενης περιοχής  

Φύλλο Σχεδίου  

Αριθμός τεμαχίου/ων  

Ιδιοκτησιακό καθεστώς  

Τοπωνύμιο  

Διοικητική υπαγωγή  

Επαρχία  

Πολεοδομική ζώνη  

Υψόμετρο περιοχής  

Γεωγραφικές συντεταγμένες   
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5. Πολεοδομικές Ζώνες: Να αναφερθούν οι πολεοδομικές ζώνες της περιβάλλουσας 
και της γύρω περιοχής  
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Χρήσεις γης: Οι παρούσες χρήσεις γης σε ακτίνα 1 (ενός) χιλιομέτρου και οι 
αποστάσεις από το πλησιέστερο όριο της προτεινόμενης ανάπτυξης. Να αναφερθούν 
και περιγραφούν. 
 

Οικιστική: ....................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

Γεωργική: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Κτηνοτροφική:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….. 

Τουριστική: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Δασική: ………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

Λατομική: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Βιομηχανική: …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

Περιοχή του Δικτύου «Φύση 2000»: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Οδικοί Άξονες (κύριοι και δευτερεύοντες):……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

Άλλη: ………………………………………………………………………………….. 



Σελίδα 4 από 6 

7. Περιγραφή αιτούμενης περιοχής 
 
7.1 Χαρακτηριστικά χλωρίδας και πανίδας 

Περιγραφή χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή (αναφορά για τυχόν ενδημικά και 

προστατευόμενα είδη). 

Πυκνότητα βλάστησης. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

7.2 Γεωλογικά - Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά (να επισυναφθούν γεωλογικές και 

γεωμορφολογικές τομές). 

Γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής. 

Καταλληλότητα γεωλογικού υπόβαθρου για την απόθεση.  

Γεωμορφολογία της περιοχής (ανάγλυφο, κλίσεις πρανών κλπ.). 

Εντοπισμός θέσεων πιθανών κατολισθήσεων, καταπτώσεων, μετακινήσεων ή άλλων 

επιβλαβών καταστάσεων.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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7.3 Υδρολογικά - Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά  

Θέση και διακύμανση της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή. 

Ύπαρξη τυχόν υδάτινων σωμάτων στην περιοχή (ποταμοί, αργάκια, λίμνες, 

υδατοφράκτες κλπ.).  

Υδροπερατότητα του εδάφους. 

Κλιματικά και υδρολογικά στοιχεία της περιοχής. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...... 

 

7.4 Σεισμολογικά χαρακτηριστικά 

Σεισμικότητα της περιοχής. 

Παρατηρήσεις που αφορούν τον σεισμικό  κίνδυνο στην περιοχή (ύπαρξη ενεργού 

ρήγματος, καταπτώσεις βράχων κλπ.). 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
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Επισυναπτόμενα έγγραφα

1. Κτηματικός χάρτης με σημειωμένα τα αιτούμενα τεμάχια. 

: 

2. Χάρτης των πολεοδομικών ζωνών της γύρω περιοχής. 
3. Χάρτης από δορυφόρο που να φαίνεται η περιοχή της εγκατάστασης (Google). 
4. Έγχρωμες φωτογραφίες της αιτούμενης περιοχής και του περιβάλλοντα χώρου. 
5. Γεωλογικές και γεωμορφολογικές τομές της αιτούμενης περιοχής. 
 

Τονίζεται ότι η παρούσα αίτηση καθώς και οποιαδήποτε επισυναπτόμενα 
έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν σε 15 (δεκαπέντε) αντίγραφα.  
 
 

 

 

Ημερομηνία υποβολής αίτησης                                                Υπογραφή αιτητή 

 

……………………………….                                                  ………………….. 

                                                                                                 (Σφραγίδα Εταιρείας) 


