
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

 
 

Όνομα αιτητή/ εταιρείας: ……………………………………………………………… 
 
Διεύθυνση αιτητή/ εταιρείας: ………………………………………………………….. 
 
Όνομα ατόμου για επικοινωνία: ………………………………………………………..   
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ………………………    Φαξ: ……………………………...  
 

1. Τοποθεσία της αιτούμενης ανάπτυξης (να υποβληθεί τοπογραφικός χάρτης με 
σημειωμένα τα αιτούμενα τεμάχια): 
 

α) Φύλλο Σχεδίου: ……………………………………………………………………... 

β) Αριθμός Τεμαχίων: …………………………………………………………………. 

γ) Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: ……………………………………………………………. 

δ) Διοικητική Υπαγωγή: ……………………………………………………………….. 

ε) Πολεοδομική Ζώνη: ………………………………………………………………… 
 

2. Οι παρούσες και πιθανόν οι μελλοντικές χρήσεις γης σε ακτίνα 1 (ενός) 
χιλιομέτρου: 
 

Οικιστική: (π.χ. οικίες σε απόσταση 500 μέτρων) …………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………….. 

Κτηνοτροφική: (π.χ. φάρμα αιγοπροβάτων σε απόσταση 800 μέτρων) ……………. 

…………………………………………………………………………………………. 

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

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

…………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Στοιχεία αιτούμενης ανάπτυξης: 

 
α) Εμβαδόν τεμαχίου/ ων: ……………………………………………………………... 

β) Εμβαδό Χώρου λατόμησης: ………………………………………………………… 

γ) Ημερήσια Παραγωγή: ………………………………………………………………. 

δ) Αριθμός Διακίνησης Οχημάτων Ημερησίως: ………………………………………. 

ε) Αναμενόμενος Χρόνος Ζωής Λατομείου: ………………………………………….. 

στ) Είδος υλικού που εξορύσσεται: …………………………………………………… 

ζ) Χρήση του υλικού που εξορύσσεται: ......................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

η) Περιοχές που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο λατομείο: …………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

θ) Χρονολογία στην οποία πρωτολειτούργησε το λατομείο: …………………………..  

ι) Ύπαρξη άλλης εγκατάστασης εντός του λατομείου (π.χ. σκυροθραυστική μονάδα): 

………………………………………………………………………………………….. 
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4. Προηγούμενες Άδειες (να επισυναφθούν οι άδειες συμπεριλαμβανομένων και των 
όρων των αδειών) 
 

Αριθμός Προνομίου υφιστάμενου λατομείου: ………………………………………… 
 
Αριθμός Προηγούμενης Πολεοδομικής Άδειας: ………………………………………. 
 
Αριθμός Πολεοδομικής Άδειας για άλλες εγκαταστάσεις εντός του λατομείου: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Να αναφερθεί ο τρόπος εξόρυξης του υλικού και τι μηχανήματα χρησιμοποιούνται 

(με εκσκαφέα, με εκρηκτικά κλπ.). 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Είδη και οι ποσότητες των πρώτων/ βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται. 
 

Πρώτες/ Βοηθητικές Ύλες  Ποσότητα 

Νερό  

Πετρέλαιο  

Μηχανέλαια  

Άλλες  

 

7. Προμήθεια νερού για τις διάφορες εργασίες στο λατομείο. 
 

Προμήθεια νερού Είδος Εργασίας 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας  

Γεώτρηση  

Άλλη πηγή  

Καμιά χρήση νερού  
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8. Να αναφερθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του λατομείου. 
 
Δημιουργία σκόνης κατά την εξόρυξη και μεταφορά του υλικού, από τη λειτουργία 
της σκυροθραυστικής μονάδας κλπ. 
Δημιουργία θορύβου από τη λειτουργία των μηχανημάτων, από πιθανές εκρήξεις, 
από τα φορτηγά που μεταφέρουν υλικά κλπ. 
Δημιουργία όγκων άχρηστων υλικών. 
Δημιουργία δονήσεων από εκρήξεις. 
Πιθανή ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. 
Πιο πάνω αναφέρθηκαν μερικές πιθανές επιπτώσεις ως παράδειγμα. Πρέπει να 
αναφερθούν όλες οι αναπόφευκτες περιβαλλοντικές αλλαγές και πιθανές 
επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου.  
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
9. Να αναφερθούν οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία του λατομείου. 
 
Να αναφερθούν όλα τα διορθωτικά μέτρα που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε για 
μείωση των επιπτώσεων που αναφέρατε πιο πάνω. 
Παράδειγμα: Για καταστολή της σκόνης, συχνή διαβροχή των δρόμων. 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
10. Να αναφερθούν τι στερεά και υγρά απόβλητα παράγονται από τη λειτουργία του 
λατομείου, οι ποσότητες που παράγονται και πως διαχειρίζονται. 
 

Είδος Αποβλήτου Ποσότητα Τρόπος 
Διαχείρισης 

Χώρος Τελικής 
Διάθεσης 

Μπάζα που 
προκύπτουν από την 
εξορυκτική 
διαδικασία 
 

   

Λάσπη (σε περίπτωση 
που υπάρχει πλύσιμό 
άμμου ή σκύρων) 
 

   

Μεταχειρισμένα 
Μηχανέλαια 
 

   

Υλικά Συσκευασίας    

Άλλα  

 

  

 

11. Να αναφερθεί ο τρόπος αποκατάστασης του λατομείου μετά το πέρας των 
λατομικών εργασιών (να επισυναφθεί σχέδιο αποκατάστασης του λατομείου). 
 
Να περιγραφεί με λεπτομέρεια ο τρόπος τελικής διαμόρφωσης του χώρου που θα 
προκύψει μετά το πέρας των λατομικών εργασιών και να αναφερθούν οι πιθανές 
χρήσεις γης μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του. Ο τρόπος της τελικής 
αυτής διαμόρφωσης να δειχθεί επί σχεδίου με τη βοήθεια κατάλληλων τομών. 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Σύνοψη των απαραίτητων στοιχείων που πρέπει να προσκομιστούν μαζί με το 
έντυπο: 
 

α) Τοπογραφικός χάρτης με τα αιτούμενα τεμάχια. 

β) Έγχρωμες φωτογραφίες του υφιστάμενου λατομείου καθώς και της γύρω περιοχής. 

γ) Προηγούμενη πολεοδομική άδεια και το προνόμιο λατομείου. 

δ) Σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης του λατομείου και της προτεινόμενης 

ανάπτυξης. Να επισυναφθούν τομές με την κλίση των πρανών και το ύψος των 

μετώπων. 

ε) Σχέδιο αποκατάστασης του λατομείου μετά το τέλος των εργασιών λατόμευσης. 

 
Τονίζεται ότι το έντυπο αυτό αφορά μόνο ανανεώσεις πολεοδομικής άδειας 
υφιστάμενων λατομείων και όχι δημιουργία νέων λατομείων, επεκτάσεις 
υφιστάμενων λατομείων ή επαναλειτουργία παλαιότερων λατομείων, για τα οποία 
απαιτείται η υποβολή Προκαταρτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή 
Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ανάλογα με το εμβαδό του 
λατομείου σύμφωνα με το περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 
Ορισμένα Έργα Νόμο (140(Ι)/2005).  


