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140(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Γεωλογικών 

Επισκοπήσεων Νόμος του 2013. 

 1.  

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 2.  

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το 

κείμενο- 

 3.  

 "άδεια εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης" σημαίνει τη γραπτή 

απόφαση που εκδίδεται από το Διευθυντή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, με την οποία επιτρέπεται η εκπόνηση 

γεωλογικής επισκόπησης και καθορίζονται οι όροι διεξαγωγής της˙ 

  

 "άδεια χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης" σημαίνει τη γραπτή 

απόφαση που εκδίδεται από το Διευθυντή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, με την οποία επιτρέπεται η χρήση 

κυβερνητικής γεώτρησης και καθορίζονται οι όροι χρήσης της˙  
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Κεφ. 224. 

3 του 1960 

78 του 1965 

10 του 1966 

75 του 1968 

51 του 1971 

2 του 1978 

16 του 1980 

23 του 1982 

68 του 1984 

82 του 1984 

86 του 1985 

189 του 1986 

12 του 1987 

74 του 1988 

117 του 1988 

43 του 1990 

65 του 1990 

30(Ι) του 1992 

90(Ι) του 1992 

6(Ι) του 1993 

58(Ι) του 1994 

40(Ι) του 1996 

31(Ι) του 1998 

144(Ι) του 1999 

123(Ι) του 2001 

57(Ι) του 2005 

5(Ι) του 2006 

55(Ι) του 2006 

136(Ι) του 2006 

120(Ι) του 2007 

121(Ι) του 2007 

150(Ι) του 2007 

"ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται 
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165(Ι) του 2007 

27(Ι) του 2010 

61(Ι) του 2010 

82(Ι) του 2010 

83(Ι) του 2010 

48(Ι) του 2011 

45(Ι) του 2012. 

  

 “απολίθωμα” σημαίνει το λείψανο ή το ίχνος φυτικού ή ζωικού 

οργανισμού που έζησε πριν από τη σημερινή γεωλογική εποχή και 

το οποίο μπορεί να βρεθεί στο έδαφος ή στο υπέδαφος 

  

 “αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης” σημαίνει Συμβούλιο Δήμου ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο. 

  

 “γενική γεωλογική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, την 

παραγωγή, τη συλλογή και την επεξεργασία γεωλογικών 

δεδομένων, με σκοπό την κατανόηση των γεωλογικών συνθηκών 

  

 “γεωθερμική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη συλλογή,  την 

επεξεργασία και την αξιολόγηση δεδομένων, που σχετίζονται με τις 

θερμικές ιδιότητες του εδάφους και υπεδάφους 

  

 “γεωκίνδυνος” σημαίνει σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση, τσουνάμι 

και γενικότερα φυσικό κίνδυνο, που οφείλεται στις ιδιότητες του 

εδάφους και του υπεδάφους και σε διεργασίες που συντελούνται 

σε αυτά 
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 “γεωλογική επισκόπηση” σημαίνει οποιαδήποτε μελέτη με σκοπό 

τη γεωλογική έρευνα ή και τον εντοπισμό, την καταγραφή, την 

αξιολόγηση και την παρακολούθηση των ορυκτών και υδατικών 

πόρων και των γεωκινδύνων, όπως τη γεωλογική χαρτογράφηση, 

τη γενική γεωλογική επισκόπηση, την πετρογραφική επισκόπηση, 

την κοιτασματολογική επισκόπηση, την υδρογεωλογική 

επισκόπηση, τη γεωτεχνική επισκόπηση, τη σεισμολογική 

επισκόπηση, τη γεωφυσική επισκόπηση, την παλαιοντολογική 

επισκόπηση, τη γεωχημική επισκόπηση, τη γεωθερμική 

επισκόπηση, τη γεωμορφολογική επισκόπηση, την περιβαλλοντική 

γεωλογική επισκόπηση και την εδαφολογική επισκόπηση, όταν για 

την εκπόνησή της θα χρησιμοποιηθούν εναέριες ή/και 

επιφανειακές ή/ και υπόγειες υπαίθριες επισκοπήσεις, που 

δύνανται να περιλαμβάνουν την ανόρυξη ερευνητικών 

γεωτρήσεων και ορυγμάτων και την εκτέλεση υπαίθριων ή/και 

εργαστηριακών δοκιμών, και που περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση 

για τη συγκεκριμένη επισκόπηση  

  

 “γεωλογική χαρτογράφηση” σημαίνει την εργασία πεδίου για τη 

συλλογή, την καταγραφή και την επεξεργασία γεωλογικών 

δεδομένων, με σκοπό την παραγωγή γεωλογικών πληροφοριών 

και την αποτύπωσή τους σε χάρτες, έντυπης ή ψηφιακής μορφής 

  

 “γεωλογικός σχηματισμός” σημαίνει τη θεμελιώδη τυπική 

λιθολογική ενότητα, που αποτελείται από ένα ή περισσότερα 

πετρώματα 

  

 “γεωμορφολογική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη συλλογή, 

την καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση δεδομένων, 

που σχετίζονται με τη μορφολογία του εδάφους και τις φυσικές 

διεργασίες, που λαμβάνουν χώρα σε αυτό 
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 “γεωμορφή” σημαίνει το χώρο με ιδιαίτερα γεωλογικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν αναγκαία την προστασία του 

  

 “γεωτεχνική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη συλλογή, την 

καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση γεωτεχνικών 

δεδομένων με σκοπό τον καθορισμό των φυσικών και μηχανικών 

ιδιοτήτων του εδάφους και υπεδάφους και συμπεριλαμβάνει την 

επισκόπηση των κατολισθήσεων και καθιζήσεων 

  

 “γεωφυσική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη συλλογή, την 

καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση γεωφυσικών 

παραμέτρων του εδάφους και του υπεδάφους, με τη χρήση 

γεωφυσικού εξοπλισμού, με την ερμηνεία των οποίων εξάγονται 

συμπεράσματα σχετικά με τη δομή, τη σύσταση και τις ιδιότητές 

τους 

  

 “γεωχημική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα της χημικής 

σύστασης της γης και των τμημάτων της με σκοπό την κατανόηση 

των διεργασιών που διέπουν τη μεταφορά και διασπορά των 

χημικών στοιχείων και ενώσεων 
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111 του 1985 

1 του 1986 

8 του 1986 

25 του 1986 

39 του 1986 

50 του 1986 

114 του 1986 

121 του 1986 

149 του 1986 

14 του 1987 

63 του 1987 

165 του 1987 

320 του 1987 

39 του 1988 

204 του 1988 

119 του 1990 

143 του 1991 

190 του 1991 

223 του 1991 

40(Ι) του 1992 

54(Ι) του 1992 

87(Ι) του 1992 

23(Ι) του 1994 

37(Ι) του 1995 

8(Ι) του 1996 

65(Ι) του 1996 

85(Ι) του 1996 

20(Ι) του 1997 

112(I) του 2001 

127(I) του 2001 

“δήμος” σημαίνει δήμο που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του 

περί Δήμων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται 
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128(I) του 2001 

139(I) του 2001 

153(I) του 2001 

23(I) του 2002 

227(I) του 2002 

47(I) του 2003 

236(I) του 2004 

53(I) του 2005 

86(I) του 2005 

118(I) του 2005 

127(I) του 2005 

137(I) του 2006 

157(I) του 2006 

25(I) του 2007 

147(I) του 2007 

153(I) του 2007 

19(I) του 2008 

73(I) του 2008 

51(I) του 2009 

97(I) του 2009 

48(I) του 2010 

121(I) του 2010 

30(I) του 2011 

137(I) του 2011 

217(I) του 2012 

95(Ι) του 2013. 

 

  

 “Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, και περιλαμβάνει οποιονδήποτε υπάλληλο του 

Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 

να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή 
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 “δοκιμαστική άντληση” σημαίνει την προσωρινή άντληση υπόγειου 

νερού από ερευνητική ή παραγωγική γεώτρηση, με σκοπό τον 

καθορισμό των χαρακτηριστικών του υδροφορέα, της γεώτρησης 

και του υπόγειου νερού 

  

 “εδαφολογική επισκόπηση” σημαίνει τη συστηματική συλλογή,  

επεξεργασία και αξιολόγηση των εδαφολογικών δεδομένων 

  

 “έδαφος” σημαίνει το φυσικό κάλυμμα του υπεδάφους, το οποίο 

σχηματίζεται και επηρεάζεται άμεσα από τις διεργασίες, που 

λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια της γης και στην ατμόσφαιρα 

  

 “ερευνητική γεώτρηση” σημαίνει πηγάδι ή γεώτρηση, το οποίο 

ανορύσσεται για ερευνητικούς σκοπούς 

  

 “ερευνητικό ίδρυμα” σημαίνει πανεπιστημιακό ή άλλο ερευνητικό ή  

ακαδημαϊκό ίδρυμα στις δράσεις του οποίου συμπεριλαμβάνονται 

θέματα που σχετίζονται με το γεωπεριβάλλον και τη γεωλογική 

επισκόπηση και περιλαμβάνει ερευνητές του ιδρύματος, δεόντως 

εξουσιοδοτημένους να ενεργούν εκ μέρους του 

  

 “ερευνητικό όρυγμα” σημαίνει όρυγμα που ανορύσσεται για 

ερευνητικούς σκοπούς 

  

 “καθίζηση” σημαίνει το γεωλογικό φαινόμενο, κατά το οποίο μάζες 

πετρωμάτων ή εδάφους μετακινούνται κατακόρυφα προς τα κάτω, 

προκαλώντας βύθιση της επιφάνειας του εδάφους 
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 “κατολίσθηση” σημαίνει το γεωλογικό φαινόμενο κατά το οποίο 

μάζες πετρωμάτων ή εδάφους αποσπώμενες από επικλινείς 

πλαγιές ολισθαίνουν προς χαμηλότερα σημεία 

  

 

86(Ι) του 1999 

51(Ι) του 2000 

5(Ι) του 2001 

131(Ι) του 2001 

199(Ι) του 2002 

228(Ι) του 2002 

52(Ι) του 2005 

128(Ι) του 2005 

148(Ι) του 2006 

156(Ι) του 2006 

27(Ι) του 2007 

154(Ι) του 2007 

166(Ι) του 2007 

2(Ι) του 2009 

50(Ι) του 2009 

98(Ι) του 2009 

47(Ι) του 2010 

120(Ι) του 2010 

29(Ι) του 2011 

136(Ι) του 2011 

218(Ι) του 2012 

94(Ι) του 2013. 

“Κοινοτικό Συμβούλιο” σημαίνει Συμβούλιο που συστάθηκε δυνάμει 

των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται 
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 “κοιτασματολογική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη συλλογή, 

την καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση των 

κοιτασματολογικών και ορυκτολογικών χαρακτηριστικών του 

εδάφους και του υπεδάφους με σκοπό τον εντοπισμό ορυκτών 

πόρων 

  

 “κυβερνητική γεώτρηση” σημαίνει την ερευνητική ή παραγωγική 

γεώτρηση, που ανορύχθηκε με πιστώσεις του προϋπολογισμού 

του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 

  

 “νομοθεσία” περιλαμβάνει και δευτερογενή νομοθεσία 

  

 “ορυκτό” σημαίνει το φυσικό, ανόργανο στερεό, που έχει 

χαρακτηριστική ατομική δομή και καθορισμένη χημική σύσταση και 

περιλαμβάνει και αυτοφυή χημικά στοιχεία 

  

 “ορυκτοί πόροι” σημαίνει τα πετρώματα και ορυκτά της 

Δημοκρατίας, που δύνανται να τύχουν οικονομικής αξιοποίησης 

  

 “ορυκτολογική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη συλλογή,  την 

καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση των 

ορυκτολογικών χαρακτηριστικών του εδάφους και του υπεδάφους 

  

 “παλαιοντολογική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη συλλογή, 

την καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση 

απολιθωμάτων από το έδαφος και το υπέδαφος, και περιλαμβάνει 

και την προστασία τους 
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 “παραγωγική γεώτρηση” σημαίνει ερευνητική γεώτρηση που, μετά 

από τη διεξαγωγή δοκιμαστικής άντλησης, κρίθηκε πως μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την άντληση υπόγειου νερού 

  

 “περιβαλλοντική γεωλογική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη 

συλλογή, την καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών γεωλογικών χαρακτηριστικών του εδάφους και 

του υπεδάφους, που επηρεάστηκαν από φυσικά και ανθρωπογενή 

αίτια, και περιλαμβάνει την αποκατάσταση των χώρων αυτών 

  

 “πετρολογική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη συλλογή, την 

καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση των 

πετρολογικών χαρακτηριστικών του εδάφους και του υπεδάφους 

  

 “πέτρωμα” σημαίνει το συσσωμάτωμα ενός ή περισσοτέρων 

ορυκτών, που απαντά ως αυτοτελές και ομοιόμορφο τμήμα του 

φλοιού της γης 

  

 “πρόσωπο” περιλαμβάνει ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική 

προσωπικότητα, και οποιοδήποτε εκκλησιαστικό ή άλλο 

θρησκευτικό ίδρυμα 

  

 “σεισμολογική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, την καταγραφή, 

την επεξεργασία, την ανάλυση και αξιολόγηση των φυσικών 

παραμέτρων των σεισμών, και περιλαμβάνει την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας από σεισμούς και τσουνάμι 

  

 “σεισμός” σημαίνει δόνηση που δημιουργείται κατά την παροδική 

διατάραξη της μηχανικής ισορροπίας των πετρωμάτων της γης, 

από φυσικά αίτια, που βρίσκονται στο εσωτερικό της 
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 “Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων” σημαίνει το Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

  

 “Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης” σημαίνει το Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

  

 “τσουνάμι” σημαίνει θαλάσσιο κύμα βαρύτητας, που δημιουργείται 

από την απότομη μετατόπιση μεγάλων ποσοτήτων θαλασσινού 

νερού, που προκαλείται κυρίως μετά από μεγάλους 

υποθαλάσσιους σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις ή κατολισθήσεις 

  

 “υδατικοί πόροι” σημαίνει τα νερά της Δημοκρατίας που βρίσκονται 

στην επιφάνεια, στο έδαφος και στο υπέδαφος 

  

 “υδρογεωλογική επισκόπηση” σημαίνει την έρευνα, τη συλλογή,  

την καταγραφή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση των 

δεδομένων που σχετίζονται με τους υπόγειους υδατικούς πόρους, 

με σκοπό τον καθορισμό των χαρακτηριστικών τους 

  

 “υδροφορέας” σημαίνει γεωλογικό σχηματισμό, το πορώδες του 

οποίου τον καθιστά ικανό να αποθηκεύει και μεταβιβάζει 

σημαντικές ποσότητες νερού και επιτρέπει την οικονομικά 

αποδεκτή εκμετάλλευση του νερού αυτού μέσω πηγών και 

γεωτρήσεων 
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 “υπέδαφος” σημαίνει το σύνολο των πετρωμάτων που αποτελούν 

το φλοιό της γης 

  

 “υπόγειο νερό” σημαίνει το σύνολο του νερού που βρίσκεται κάτω 

από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση 

επαφή με το έδαφος ή με το υπέδαφος 

  

 “Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

  

 “Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Αρμόδια αρχή. 3. Ο Διευθυντής είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού. 

  

Αρμοδιότητες και 

εξουσίες του 

Διευθυντή. 

4.(1) Ο Διευθυντής έχει αρμοδιότητα να- 

  

 (α) προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό για τη 

διαμόρφωση της πολιτικής σε σχέση με τους ορυκτούς και 

τους υδατικούς πόρους και γεωκινδύνους 
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 (β) συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με θέματα της 

αρμοδιότητάς του ή με οποιοδήποτε θέμα με γεωλογικό 

αντικείμενο, που του παραπέμπει ο Υπουργός για 

συμβουλή 

   

 (γ) αναλαμβάνει την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων και 

σχεδίων και την τήρηση οποιωνδήποτε διαδικασιών, που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο 

   

 (δ) ερευνά, μελετά και παρακολουθεί τους ορυκτούς και 

υδατικούς πόρους και τους γεωκινδύνους 

   

 (ε) ερευνά και μελετά τα απολιθώματα και τις γεωμορφές και 

καθορίζει τους χώρους και τα μέτρα προστασίας τους, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των αρχών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, στην αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται ο 

εκάστοτε χώρος προστασίας 

   

 (στ) προβαίνει σε γεωλογικές χαρτογραφήσεις και γενικές 

γεωλογικές, πετρολογικές, ορυκτολογικές, 

κοιτασματολογικές, υδρογεωλογικές, γεωτεχνικές, 

σεισμολογικές, γεωφυσικές, παλαιοντολογικές, 

γεωχημικές, γεωθερμικές, γεωμορφολογικές, 

εδαφολογικές και γεωλογικές περιβαλλοντικές 

επισκοπήσεις και ετοιμάζει και επικαιροποιεί γεωλογικούς 

χάρτες, καθώς επίσης υδρογεωλογικούς, 

κοιτασματολογικούς, γεωχημικούς, γεωτεχνικούς, 

σεισμολογικούς χάρτες και οποιουσδήποτε άλλους χάρτες 

με επιμέρους γεωλογικό αντικείμενο 
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 (ζ) διεξάγει και δημοσιεύει έρευνες και μελέτες και προβαίνει 

σε συστάσεις και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις και 

ενέργειες, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και 

στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή 

εξυπακούονται από τις διατάξεις τους 

   

 (η) συλλέγει, αξιολογεί και διατηρεί στοιχεία και πληροφορίες 

σε μητρώα και τράπεζες πληροφοριών, σχετικά με τους 

ορυκτούς και υδατικούς πόρους και τους γεωκινδύνους, τις 

γεωμορφές και τα απολιθώματα, καθώς επίσης σχετικά με 

οποιοδήποτε θέμα με ευρύτερο γεωλογικό αντικείμενο 

   

 (θ) συλλέγει, αναλύει, επεξεργάζεται, αξιολογεί και αποθηκεύει 

δείγματα πετρωμάτων, εδάφους και νερού 

   

 (ι) μεριμνά για τη λειτουργία σεισμολογικού κέντρου και 

δικτύου, παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα της 

ευρύτερης περιοχής της Κύπρου και ενημερώνει τον 

Υπουργό για τα συμβάντα αισθητών σεισμών 

   

 (ια) ανορύσσει ερευνητικές γεωτρήσεις και ορύγματα για 

σκοπούς γεωλογικής επισκόπησης 

   

 (ιβ) ανορύσσει παραγωγικές γεωτρήσεις για σκοπούς 

υδροδότησης, σε συνεννόηση με το Διευθυντή του 

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς και για άλλους 

σκοπούς 
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 (ιγ) προβαίνει σε δοκιμαστικές αντλήσεις σε ερευνητικές και 

παραγωγικές γεωτρήσεις 

   

 (ιδ) διατηρεί και λειτουργεί σεισμολογικό κέντρο και δίκτυο, 

εργαστήρια, γεωτρύπανα και άλλο τεχνικό εξοπλισμό, που 

είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων 

του 

   

 (ιε) κατασκευάζει, διατηρεί και λειτουργεί σταθμούς 

παρατήρησης και δειγματοληψίας του εδάφους, των 

πετρωμάτων και των νερών 

   

 (ιστ) παρέχει συμβουλές, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αρχή, ή 

οργανισμό αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητάς του ή 

για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη γεωλογία 

   

 (ιζ) διαχειρίζεται και χορηγεί άδειες για χρήση κυβερνητικών 

γεωτρήσεων, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 του παρόντος 

Νόμου 

   

 (ιη) χορηγεί άδειες για εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων, 

εξαιρουμένων των κοιτασματολογικών επισκοπήσεων και 

   

 (ιθ) αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που αναθέτει 

σε αυτόν ο Υπουργός, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 

δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμού που 

ισχύει στη Δημοκρατία. 
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  (2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο 

Διευθυντής δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια 

κρίνει αναγκαία ή βοηθητική για την άσκηση των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου και ειδικότερα 

δύναται να- 

  

 (α) εξασφαλίζει τις υπηρεσίες ή να συνεργάζεται με 

οποιοδήποτε πρόσωπο, όργανο ή αρχή 

 (β) αναθέτει σε άλλο πρόσωπο, όργανο ή αρχή την παροχή 

οποιωνδήποτε υπηρεσιών προς το Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης 

 (γ) συνάπτει συμφωνίες για την εκπόνηση γεωλογικών 

επισκοπήσεων και 

 (δ) μεριμνά για την είσπραξη τελών, τα οποία καθορίζονται με 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 39 του παρόντος Νόμου. 

  

  (3) Για σκοπούς αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των 

καθηκόντων του, ο Διευθυντής έχει εξουσία να αναθέτει οποιεσδήποτε 

από τις αρμοδιότητές του σε λειτουργούς του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης. 

  

Τεχνικός 

σύμβουλος αρχής 

τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

5.  Ο Διευθυντής δύναται, κατόπιν συμφωνίας με οποιαδήποτε αρχή 

τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενεργεί ως τεχνικός σύμβουλος της εν 

λόγω αρχής σε θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές του. 
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Αρμοδιότητες του 

Τμήματος 

Γεωλογικής 

Επισκόπησης. 

6.(1) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 

εμπίπτει η επισκόπηση των ορυκτών και υδατικών πόρων και των 

γεωκινδύνων στο πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. 

  

  (2) Ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του 

εδαφίου (1), στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης εμπίπτουν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

  

 (α) Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με τους ορυκτούς 

πόρους της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της 

έρευνας, της μελέτης, της παρακολούθησης και της 

προστασίας τους 

   

 (β) η έρευνα και η μελέτη των υδατικών πόρων της 

Δημοκρατίας, καθώς επίσης η διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

σχετικά με την παρακολούθηση και την προστασία τους 

   

 (γ) η διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με την έρευνα, τη 

μελέτη και παρακολούθηση των γεωκινδύνων εντός της 

Δημοκρατίας 

   

 (δ) η διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με την έρευνα, τη 

μελέτη και προστασία των απολιθωμάτων και των 

γεωμορφών που βρίσκονται στο έδαφος και στο 

υπέδαφος της Δημοκρατίας και 
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 (ε) η διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με τη γεωλογική 

χαρτογράφηση, τη γενική γεωλογική επισκόπηση, την 

πετρολογική επισκόπηση, την ορυκτολογική επισκόπηση, 

την κοιτασματολογική επισκόπηση, την υδρογεωλογική 

επισκόπηση, τη γεωτεχνική επισκόπηση, τη σεισμολογική 

επισκόπηση, τη γεωφυσική επισκόπηση, την 

παλαιοντολογική επισκόπηση, τη γεωχημική επισκόπηση, 

τη γεωθερμική επισκόπηση, τη γεωμορφολογική 

επισκόπηση, τη γεωλογική περιβαλλοντική επισκόπηση 

και την εδαφολογική επισκόπηση, εντός της Δημοκρατίας. 

  

Εξουσίες 

Υπουργού. 

7.-(1) Ο Υπουργός εξετάζει και αποφασίζει σχετικά με ιεραρχικές 

προσφυγές, που υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. 

 4.  

  (2) Ο Υπουργός ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο 

προβαίνει σε ανακοίνωση σχετικά με τα συμβάντα σεισμού, μετά από 

ενημέρωσή του από το Διευθυντή: 

  

  Νοείται ότι ουδείς προβαίνει σε ανακοίνωση για συμβάν σεισμού 

εντός της Δημοκρατίας, πριν την ανακοίνωση που εκδίδεται από τον 

Υπουργό ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.  

 

ΜΕΡΟΣ II 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 

  

Θέματα που 

ρυθμίζονται με 

χορήγηση άδειας. 

8. Η εκπόνηση γεωλογικής επισκόπησης και η χρήση κυβερνητικής 

γεώτρησης υπόκεινται στη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου. 

 5.  
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Απαγόρευση 

εκπόνησης 

γεωλογικής 

επισκόπησης 

χωρίς άδεια. 

79(Ι) του 2010 

147(Ι) του 2011 

121(Ι) του 2012 

37(Ι) του 2013. 

4(Ι) του 2007. 

Κεφ. 270. 

5 του 1965 

88(Ι) του 1995 

132(Ι) του 2001 

63(Ι) του 2003 

76(Ι) του 2009 

9(Ι) του 2010 

12(Ι) του 2010 

35(Ι) του 2011. 

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ενιαίας Διαχείρισης 

των Υδάτων Νόμου, του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα 

και Εκμετάλλευση) Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και 

Λατομείων Νόμου, κανένα πρόσωπο ή αρχή δεν επιτρέπεται να 

εκπονεί γεωλογικές επισκοπήσεις, εκτός κατόπιν αδείας εκπόνησης 

γεωλογικής επισκόπησης, που χορηγείται από το Διευθυντή για το 

σκοπό αυτό δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, και σύμφωνα με τους όρους της άδειας 

αυτής: 

 6.  

  Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των πιο πάνω 

νόμων ενημερώνουν το Διευθυντή για την εκπόνηση γεωλογικών 

επισκοπήσεων, που γίνονται σύμφωνα με τους νόμους αυτούς. 

  

  (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με 

την εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων από πρόσωπα και αρχές ή 

κατ΄ εντολή προσώπων και αρχών, όταν οι εν λόγω επισκοπήσεις 

εκπονούνται αποκλειστικά εντός της ακίνητης ιδιοκτησίας τους: 

  



 

 

21 

  Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιασδήποτε άλλης 

νομοθεσίας, κάθε πρόσωπο που εκπονεί γεωλογική επισκόπηση 

υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώσει σχετικά το 

Διευθυντή και να συμμορφωθεί και με τις πρόνοιες του άρθρου 36 του 

παρόντος Νόμου. 

  

  (3) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξαιρέσει από την 

απαγόρευση του εδαφίου (1) και άλλες περιπτώσεις εκπόνησης 

γεωλογικών επισκοπήσεων. 

  

Αίτηση για άδεια 

εκπόνησης 

γεωλογικής 

επισκόπησης και 

δικαιούχοι. 

Πρώτος Πίνακας. 

10.-(1) Αίτηση για άδεια εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης 

υποβάλλεται στο Διευθυντή στον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο 

Πίνακα του παρόντος Νόμου. 

 7.  

  (2) Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να υποβληθεί 

μόνο από πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησής τους την 

εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων. 

  

  (3) Στην αίτηση περιγράφεται η τεχνική και επιστημονική κατάρτιση 

του αιτητή, το είδος της αιτούμενης γεωλογικής επισκόπησης, τα 

γεωγραφικά όρια διεξαγωγής της, ο σκοπός για τον οποίο θα 

εκτελεστεί, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ο εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί και τα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να αποφευχθούν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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  (4) Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από τον αιτητή οποιεσδήποτε 

επιπλέον πληροφορίες, σχετικά με την αίτησή του και οποιαδήποτε 

άλλα στοιχεία κρίνει ως αναγκαία για τη λήψη της απόφασής του. 

  

  (5) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις κατηγορίες δικαιούχων 

προσώπων για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, μετά από 

εισήγηση του Διευθυντή, και με τη σύμφωνη γνώμη του 

Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου για τους κλάδους 

της μηχανικής επιστήμης. 

  

  (6) Τα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν από την εκπόνηση 

της γεωλογικής επισκόπησης, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για 

εκμετάλλευση κοιτασμάτων, εκτός εάν αποκτηθεί προηγουμένως από 

το ενδιαφερόμενο πρόσωπο άδεια επισκόπησης σύμφωνα με τον 

περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

Παράγοντες που 

λαμβάνονται 

υπόψη κατά την 

εξέταση αιτήσεων 

για χορήγηση 

άδειας 

εκπόνησης 

γεωλογικής 

επισκόπησης. 

11. Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε άλλων όρων ή 

απαιτήσεων του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής, κατά την εξέταση 

αίτησης για χορήγηση άδειας εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης, 

λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε ισχύουσα κυβερνητική πολιτική και το 

δημόσιο συμφέρον, την αναγκαιότητα εκπόνησης τέτοιας 

επισκόπησης, καθώς επίσης την επιστημονική και τεχνική κατάρτιση 

του αιτητή, η οποία θα καθοριστεί, με διάταγμα του Υπουργού όπως 

προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 10. 

 8.  
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Θέματα που 

ρυθμίζει η άδεια 

εκπόνησης 

γεωλογικής 

επισκόπησης. 

12.-(1) Η άδεια εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης δύναται να 

αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα: 

  

 (α) Στην αρχή ή στο πρόσωπο προς το οποίο χορηγείται 

   

 (β) στο είδος της αιτούμενης γεωλογικής επισκόπησης 

   

 (γ) στα γεωγραφικά όρια διεξαγωγής της 

   

 (δ) στο σκοπό για τον οποίο θα εκτελεστεί 

   

 (ε) στη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί 

   

 (στ) στην επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του αιτητή 

   

 (ζ) στον εξοπλισμό που δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 

   

 (η) στα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να αποφευχθούν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στα μέτρα αποκατάστασης 

του περιβάλλοντος και 

   

 (θ) σε οποιαδήποτε άλλα θέματα κρίνει ο Διευθυντής ότι 

χρήζουν ρύθμισης ή τα οποία δυνατό να χρήζουν 

ρύθμισης βάσει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 
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  (2) Η άδεια εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης δύναται να 

περιλαμβάνει όρους αναφορικά με το χρόνο έναρξης και λήξης της 

ισχύος της άδειας. 

  

  (3) Πριν από τη λήψη της απόφασής του για τη χορήγηση ή όχι 

άδειας, ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις αρχών, 

κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών, που κατά περίπτωση κρίνει 

ως βοηθητικές. 

  

Υποχρέωση 

υποβολής 

έκθεσης για τη 

γεωλογική 

επισκόπηση και 

των στοιχείων και 

δεδομένων, που 

έχουν συλλεχθεί. 

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος 

Νόμου, κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια εκπόνησης 

γεωλογικής επισκόπησης υποχρεούται όπως, εντός δύο (2) μηνών 

από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της γεωλογικής επισκόπησης, 

ειδοποιήσει γραπτώς το Διευθυντή επισυνάπτοντας αντίγραφο της 

τεχνικής έκθεσης για τη γεωλογική επισκόπηση που διεξήγαγε, στην 

οποία συμπεριλαμβάνεται επίσης αντίγραφο όλων των στοιχείων και 

δεδομένων, που έχουν συλλεχθεί. 

  

 (2)(α) Η τεχνική έκθεση και τα στοιχεία και δεδομένα που 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν φυλάσσονται στο Τμήμα 

Γεωλογικής Επισκόπησης και μπορούν να χρησιμοποιούνται 

άμεσα από αυτό, χωρίς όμως να διατίθενται σε τρίτα 

πρόσωπα, εκτός μετά από γραπτή συγκατάθεση του 

προσώπου, που του χορηγήθηκε η σχετική άδεια εκπόνησης 

γεωλογικής επισκόπησης. 
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  (β) Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την υποβολή της 

προαναφερομένης έκθεσης, η εν λόγω έκθεση, καθώς επίσης 

τα στοιχεία και δεδομένα, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν, 

δύνανται, κατά την κρίση του Διευθυντή, να είναι διαθέσιμα και 

σε τρίτα πρόσωπα. 

  

 (3)(α) Τεχνικές εκθέσεις, στοιχεία και δεδομένα που 

παραχωρήθηκαν ή θα παραχωρηθούν στο Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης, τα οποία δεν σχετίζονται με χορηγηθείσα 

άδεια, μπορούν να χρησιμοποιούνται άμεσα από αυτό, χωρίς 

όμως να διατίθενται σε τρίτα πρόσωπα. 

  

  (β) Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την παραχώρησή τους, 

οι τεχνικές εκθέσεις, τα στοιχεία και δεδομένα που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α) μπορούν, κατά την κρίση 

του Διευθυντή να καταστούν διαθέσιμα και σε τρίτα πρόσωπα. 

  

Περίοδος ισχύος 

της άδειας 

εκπόνησης 

γεωλογικής 

επισκόπησης. 

14. Η άδεια εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης ισχύει για περίοδο 

δώδεκα (12) μηνών. 

 9.  

Αίτηση για 

ανανέωση άδειας 

εκπόνησης 

γεωλογικής 

επισκόπησης. 

15.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος 

Νόμου, εφόσον οι εργασίες που εξουσιοδοτούνται δυνάμει της άδειας 

εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης άρχισαν αλλά δεν 

συμπληρώθηκαν εντός της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών, δύναται 

να υποβληθεί αίτηση για ανανέωση της άδειας εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης. 
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Δεύτερος 

Πίνακας. 

 

 (2) Η αίτηση για ανανέωση της άδειας εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης υποβάλλεται στο Διευθυντή στον τύπο που εκτίθεται στο 

Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες 

πριν τη λήξη της ισχύος της άδειας εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

  

  (3) Μαζί με την πιο πάνω αίτηση υποβάλλεται έκθεση προόδου, 

για το μέρος της γεωλογικής επισκόπησης που υλοποιήθηκε. 

  

  (4) Ανανέωση της άδειας εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης 

μπορεί να χορηγηθεί ως ακολούθως, εφόσον καταβληθεί το 

καθορισμένο τέλος: 

  

 (α) Σε περίπτωση που η άδεια εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης χορηγήθηκε σε ερευνητικό ίδρυμα, τότε η 

ανανέωσή της χορηγείται για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, 

η οποία μπορεί να ανανεώνεται περαιτέρω μέχρι να 

συμπληρωθεί συνολική περίοδος πέντε (5) ετών από τη 

χορήγηση της άδειας εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης. 

   

 (β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η άδεια εκπόνησης 

γεωλογικής επισκόπησης χορηγήθηκε σε ερευνητικό 

ίδρυμα και το αντικείμενο της γεωλογικής επισκόπησης 

απαιτεί μακροχρόνιες εργασίες, η ανανέωση της άδειας 

χορηγείται για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, η οποία 

μπορεί να ανανεώνεται περαιτέρω μέχρι να συμπληρωθεί 

συνολική περίοδος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της 

άδειας εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης. και 
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 (γ) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μόνο μια φορά για περίοδο 

δώδεκα (12) μηνών. 

  

Απαγόρευση 

χρήσης 

κυβερνητικής 

γεώτρησης χωρίς 

άδεια. 

16.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, 

κανένα πρόσωπο ή αρχή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί 

κυβερνητική γεώτρηση, εκτός κατόπιν αδείας χρήσης κυβερνητικής 

γεώτρησης, που χορηγείται από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και 

σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής. 

 10.  

  (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση 

γεώτρησης που αξιοποιήθηκε με τη συγκατάθεση του Διευθυντή και 

της οποίας το κόστος καταβλήθηκε: 

  

  Νοείται ότι η χρήση κυβερνητικής γεώτρησης χωρίς την 

καταβολή του κόστους ανόρυξής της επιτρέπεται μετά από γραπτή 

έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία 

χορηγείται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή. 

  

  (3) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξαιρέσει από την 

απαγόρευση του εδαφίου (1) και άλλες περιπτώσεις χρήσης 

κυβερνητικής γεώτρησης. 

  

Αίτηση για άδεια 

χρήσης 

κυβερνητικής 

γεώτρησης και 

δικαιούχοι.  

Τρίτος Πίνακας. 

17.-(1) Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης 

υποβάλλεται στο Διευθυντή στον τύπο που εκτίθεται στον Τρίτο 

Πίνακα του παρόντος Νόμου. 
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  (2) Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορεί να υποβληθεί 

από πρόσωπα που, είτε είναι ιδιοκτήτες της γης στην οποία βρίσκεται 

η γεώτρηση, είτε έχουν εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του 

ιδιοκτήτη αυτής. 

 11.  

 12. (3) Η αίτηση που αναφέρεται- 

 13.  

 (α) ο αριθμός και η γεωγραφική θέση της γεώτρησης, 

   

 (β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης στην οποία αυτή 

βρίσκεται, 

 (γ) η περίοδος και η χρήση για την οποία ζητείται η άδεια 

χρήσης,  

   

 (δ) οποιεσδήποτε βελτιώσεις ή/και αλλαγές που ο αιτητής 

προτίθεται να πραγματοποιήσει στη γεώτρηση, και 

   

 (ε) ο εξοπλισμός που ο αιτητής προτίθεται να εγκαταστήσει. 

  

  (4) Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από τον αιτητή οποιεσδήποτε 

επιπλέον πληροφορίες σχετικές με την αίτησή του και οποιαδήποτε 

άλλα στοιχεία κρίνει ως αναγκαία για τη λήψη της απόφασής του. 
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Παράγοντες που 

λαμβάνονται 

υπόψη κατά την 

εξέταση αιτήσεων 

για χορήγηση 

άδειας χρήσης 

κυβερνητικής 

γεώτρησης. 

18. Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε άλλων όρων ή 

απαιτήσεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού, ο Διευθυντής, κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση 

άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, λαμβάνει υπόψη την 

εκάστοτε ισχύουσα κυβερνητική πολιτική και το γενικότερο δημόσιο 

συμφέρον, την ανάγκη χρήσης ή μελλοντικής χρήσης της γεώτρησης 

από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το καθεστώς της 

γεώτρησης, το είδος της αιτούμενης χρήσης και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της γης, στην οποία αυτή βρίσκεται. 

 14.  

Θέματα που 

ρυθμίζει η άδεια 

χρήσης 

κυβερνητικής 

γεώτρησης. 

19.-(1) Η άδεια χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης δύναται να 

αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα - 

  

 (α) στην αρχή ή στο πρόσωπο προς το οποίο χορηγείται 

   

 (β) στα γεωγραφικά και τεχνικά στοιχεία της γεώτρησης 

   

 (γ) στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης στην οποία βρίσκεται η 

γεώτρηση 

   

 (δ) στο είδος της χρήσης της γεώτρησης 

   

 (ε) στις βελτιώσεις ή/και αλλαγές που μπορούν να γίνουν στη 

γεώτρηση και στον εξοπλισμό που δύναται να 

εγκατασταθεί 
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 (στ) στα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να αποφευχθούν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε μέτρα αποκατάστασης 

και 

   

 (ζ) σε οποιαδήποτε άλλα θέματα κρίνει ο Διευθυντής ότι 

χρήζουν ρύθμισης ή τα οποία δυνατό να χρήζουν 

ρύθμισης βάσει κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του 

παρόντος Νόμου. 

  

  (2) Η άδεια χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης δύναται να 

περιλαμβάνει όρους αναφορικά με το χρόνο έναρξης και λήξης της 

ισχύος της. 

  

  (3) Πριν από τη λήψη της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας 

χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, ο Διευθυντής δύναται να ζητά και να 

λαμβάνει υπόψη τις απόψεις αρχών, κυβερνητικών τμημάτων και 

υπηρεσιών, που κατά περίπτωση κρίνει ως βοηθητικές για τη λήψη 

της απόφασής του: 

  

  Νοείται ότι στην περίπτωση που η αίτηση για χορήγηση άδειας 

χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης αφορά άντληση υπόγειου νερού, 

τότε για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 

Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο οποίος δύναται να 

θέτει όρους σχετικά με τη λειτουργία της γεώτρησης και οι οποίοι 

συμπεριλαμβάνονται στους όρους της άδειας: 
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79(Ι) του 2010 

147(Ι) του 2011 

121(Ι) του 2012 

37(Ι) του 2013. 

 Νοείται περαιτέρω ότι η χορήγηση της άδειας χρήσης 

κυβερνητικής γεώτρησης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την 

υποχρέωση να εξασφαλίσει άδεια υδροληψίας, σύμφωνα με τον περί 

της Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

Περίοδος ισχύος 

της άδειας 

χρήσης 

κυβερνητικής 

γεώτρησης. 

20. Η άδεια χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, που χορηγείται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού, ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 

  

Αίτηση για 

ανανέωση άδειας 

χρήσης 

κυβερνητικής 

γεώτρησης. 

Τέταρτος 

Πίνακας. 

21.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος 

Νόμου, ο κάτοχος άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης δύναται να 

υποβάλει αίτηση για ανανέωσή της στο Διευθυντή στον τύπο που 

εκτίθεται στον Τέταρτο Πίνακα του παρόντος Νόμου, τρεις (3) 

τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας. 

  

  (2) Η ανανέωση της άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης 

μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο τριών (3) ετών και με την καταβολή 

του καθορισμένου τέλους: 

 15.  

  Νοείται, ότι τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της εκάστοτε 

ανανεωμένης άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, μπορεί να 

υποβληθεί αίτηση για περαιτέρω ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου. 
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Απόφαση 

Διευθυντή για 

χορήγηση άδειας. 

22.(1) Ο Διευθυντής κοινοποιεί στον αιτητή την απόφασή του σε 

αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης εντός 

τριών (3) μηνών από τη χρονική στιγμή υποβολής όλων των 

πληροφοριών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

  

  (2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίσει να χορηγηθεί 

άδεια χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, δύναται να καθορίσει όρους 

τους οποίους θα πρέπει να τηρήσει ο κάτοχος της άδειας: 

  

  Νοείται ότι, στην περίπτωση άδειας εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης, ο Διευθυντής δύναται, κατά την κρίση του, να 

εξουσιοδοτήσει τον αιτητή να εκτελεί μέρος των εξουσιών του, που 

απορρέουν από τον παρόντα Νόμο, οι οποίες είναι αναγκαίες για την 

εκπόνηση της γεωλογικής επισκόπησης. 

  

Ιεραρχική 

προσφυγή. 

23.-(1) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ο οποίος δεν ικανοποιείται από 

την απόφαση του Διευθυντή δύναται, εντός περιόδου τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της εν λόγω 

απόφασης, να την προσβάλει με έγγραφη προσφυγή του στον 

Υπουργό, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι που υποστηρίζουν την 

προσβολή της απόφασης αυτής. 

  

  (2) Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς καθυστέρηση, κάθε προσφυγή 

που έγινε δυνάμει του εδαφίου (1) και, αφού ακούσει ή δώσει την 

ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους 

οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά, εντός χρονικού 

διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες, και κοινοποιεί 

την απόφασή του στον προσφεύγοντα: 
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  Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή 

επιτροπή από λειτουργούς του Υπουργείου να εξετάζει ορισμένα 

θέματα που περιλαμβάνει η προσφυγή και να υποβάλλει σε αυτόν το 

πόρισμα της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της απόφασής του 

επί της προσφυγής. 

  

Μεταβίβαση 

άδειας. 

24. Άδεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν μπορεί 

να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο, εκτός μετά από γραπτή έγκριση 

του Διευθυντή. 

  

Εξασφάλιση 

πρόσθετων 

αδειών βάσει 

άλλων νόμων. 

25. Η χορήγηση άδειας χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης δυνάμει 

του παρόντος Νόμου, δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από 

οποιαδήποτε υποχρέωσή του για εξασφάλιση άδειας δυνάμει 

οποιουδήποτε άλλου νόμου.  

 16.  

Ανάκληση ή 

τροποποίηση 

αδειών από τον 

Διευθυντή. 

26.-(1) Ο Διευθυντής δύναται αυτεπάγγελτα, αν το κρίνει αναγκαίο ή 

δικαιολογημένο προς το δημόσιο συμφέρον, να ανακαλέσει ή να 

τροποποιήσει οποιαδήποτε άδεια χορηγηθείσα δυνάμει του παρόντος 

Νόμου. 

 17.  

  (2) Προτού προχωρήσει στην ανάκληση ή τροποποίηση άδειας 

σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Διευθυντής, εντός χρονικού διαστήματος 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, οφείλει να προειδοποιήσει 

γραπτώς τον κάτοχό της για τις προθέσεις του, αναφέροντας τους 

λόγους για τους οποίους προτίθεται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει 

την άδεια και ο κάτοχος της άδειας δικαιούται να υποβάλει γραπτή 

ένσταση στο Διευθυντή εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της 

πιο πάνω προειδοποίησης. 
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  (3) Ο Διευθυντής δύναται, μετά την εκπνοή της περιόδου που 

αναφέρεται στο εδάφιο (2), και αφού μελετήσει τυχόν ένσταση που 

υποβλήθηκε σε αυτόν, να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια, 

σύμφωνα με την προειδοποίηση που απέστειλε στον κάτοχό της. 

  

  (4) Κάτοχος άδειας που ανακαλείται ή τροποποιείται σύμφωνα με 

το εδάφιο (2), ο οποίος δεν ικανοποιείται από την απόφαση του 

Διευθυντή, δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτόν της εν λόγω απόφασης, να την προσβάλει με 

έγγραφη προσφυγή του στον Υπουργό, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι 

που υποστηρίζουν την προσβολή της απόφασης αυτής. 

  

  (5) Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς καθυστέρηση, κάθε προσφυγή 

που έγινε δυνάμει του εδαφίου (4) και, αφού ακούσει ή δώσει την 

ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους 

οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά, εντός χρονικού 

διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) μέρες, και κοινοποιεί 

την απόφασή του στον προσφεύγοντα. 

  

Αρχείο αιτήσεων 

και αδειών. 

27.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί αρχείο αιτήσεων και αδειών στο οποίο 

καταχωρούνται- 

   

 (α) αντίγραφα όλων των αιτήσεων για χορήγηση, ανανέωση 

ή τροποποίηση αδειών, κατά είδος άδειας 

   

 (β) αντίγραφα όλων των αδειών που χορηγήθηκαν μαζί με 

τους οποιουσδήποτε όρους και μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις, κατά είδος άδειας 

   

 (γ) τα στοιχεία του κατόχου εκάστης άδειας και 
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 (δ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που κρίνει ο Διευθυντής ότι 

χρήζουν καταχώρησης, κατά είδος άδειας. 

  

  (2) Ο Διευθυντής τηρεί στα γραφεία του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης μητρώο με στοιχεία των αδειών που χορηγήθηκαν, το 

οποίο είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από το κοινό σε εύλογες 

εργάσιμες ώρες, που ορίζει ο Διευθυντής. Το εν λόγω μητρώο διαθέτει 

ευρετήριο υπό μορφή χάρτη, ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή 

αποφασίζει ο Διευθυντής, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατός ο 

εντοπισμός οποιασδήποτε καταχώρησης στο μητρώο. 

  

Τέλη. 28. Για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας που υποβάλλεται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου καταβάλλεται τέλος, το οποίο καθορίζεται με 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Απαλλοτρίωση 

και επίταξη. 

 

15 του 1962 

25 του 1983 

148 του 1985 

84 του 1988 

15(Ι) του 1962 

92(Ι) του 1992 

63(Ι) του 1996 

74(Ι) του 1996 

30(Ι) του 1998 

135(Ι) του 1999 

57(Ι) του 2006. 

29.-(1) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι 

καθίσταται αναγκαία η απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου, η εν λόγω απαλλοτρίωση διενεργείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
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 18.  

 

 

 

 

 

 

21 του 1962 

50 του 1966 

61 του 1975 

43 του 1986 

108 του 1991 

85(Ι) του 1992 

76(Ι) του 1996 

81(Ι) του 1998. 

 (2) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι 

καθίσταται αναγκαία η επίταξη ακίνητης ιδιοκτησίας ή η επέμβαση σε 

οποιαδήποτε οικοδομή, κατασκευή ή έργο ή η μετακίνηση 

οποιουδήποτε εμποδίου για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η εν 

λόγω επίταξη και οι υπόλοιπες πράξεις και ενέργειες για την εν λόγω 

επέμβαση ή μετακίνηση γίνονται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  

Εξουσιοδότηση 

λειτουργών για 

έλεγχο της 

εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου. 

30.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί έναν ή περισσότερους 

λειτουργούς του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ή άλλα 

πρόσωπα για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, 

καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων των αδειών που 

χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

 19.  

  (2) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να ενεργεί δυνάμει του 

εδαφίου (1), πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό 

εξουσιοδότησής του, το οποίο και οφείλει να επιδεικνύει, αν του 

ζητηθεί, κατά την είσοδό του σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία. 
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  (3) Η εξουσιοδότηση οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει του 

εδαφίου (1) γίνεται εγγράφως και δυνατό να είναι γενική ή να 

περιορίζεται στην ανάθεση εκτέλεσης συγκεκριμένων καθηκόντων και 

στην άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών, όπως αυτή θα ορίζει. 

  

Εξουσίες 

Διευθυντή. 

31. Ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο δυνάμει του 

άρθρου 30 του παρόντος Νόμου πρόσωπο έχει εξουσία, για σκοπούς 

διεκπεραίωσης των καθηκόντων ή εξουσιών του δυνάμει του 

παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού 

να- 

  

 (α) εισέρχεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, για 

σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του παρόντος Νόμου, 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33 του παρόντος 

Νόμου∙ 

   

 (β) συνοδεύεται από προσοντούχο ή άλλο πρόσωπο το οποίο 

τον βοηθά στην εκτέλεση των καθηκόντων του 

   

 (γ) διεξάγει οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις, δοκιμές, 

δειγματοληψίες, καταμετρήσεις ή έρευνες κρίνει αναγκαίες 

ή βοηθητικές για την εκτέλεση των καθηκόντων του 

   

 (δ) επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει την κατάσταση του 

εδάφους και του υπεδάφους και των υπόγειων νερών 

εντός ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 33, και να προβαίνει σε τέτοιες μετρήσεις ή άλλου 

είδους αποτύπωση όπως κρίνει αναγκαίο ή βοηθητικό για 

την εκτέλεση των καθηκόντων του 
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 (ε) δίδει οδηγίες όπως η ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε 

μέρος αυτής, παραμείνει ως έχει για όσο χρόνο θεωρείται 

εύλογα αναγκαίος, για τους σκοπούς οποιασδήποτε 

δοκιμής, δειγματοληψίας, συλλογής, μέτρησης, εξέτασης ή 

ελέγχου σύμφωνα με τις παραγράφους (γ) ή (δ) του 

παρόντος άρθρου 

   

 (στ) να ζητά- 

    

  (i) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της ακίνητης 

ιδιοκτησίας, ή 

    

  (ii) απ’ οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στην 

ακίνητη ιδιοκτησία, 

    

  να του παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες δυνατό να 

κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και είναι σχετικές με 

το σκοπό της έρευνας ή διερεύνησης που διεξάγει 

   

 (ζ) 

 

παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο που 

δυνατό να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης 

   

 (η) προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που είναι εύλογα 

αναγκαία ή υποβοηθητική στην εκπλήρωση αρμοδιοτήτων 

ή εξουσιών του, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των 

δυνάμει αυτού Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

   

 (θ) χορηγεί άδειες εκπόνησης γεωλογικών επισκοπήσεων και 
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 (ι) χορηγεί άδειες χρήσης κυβερνητικών γεωτρήσεων. 

  

Εξουσίες κατά τη 

διεξαγωγή 

γεωλογικών 

επισκοπήσεων. 

32. Για σκοπούς εκπόνησης οποιασδήποτε γεωλογικής 

επισκόπησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των  

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και για την ορθή και 

αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης, ο Διευθυντής, οι υπάλληλοι και εργάτες του Τμήματος 

Γεωλογικής Επισκόπησης ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

δυνάμει του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, δύναται να εισέρχονται, 

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου, σε 

οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και να διεξάγουν σε αυτήν όλες ή 

οποιεσδήποτε από τις πιο κάτω ενέργειες, είτε προσωπικά είτε διά 

των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων αυτών: 

  

 (α) Να διεξάγουν έρευνες, δοκιμές, μετρήσεις, δειγματοληψίες, 

συλλογές, ή επιθεωρήσεις με τέτοιο τρόπο και με τέτοια 

μέσα, όπως κρίνουν αναγκαίο ή σκόπιμο για- 

   

  (i) την έρευνα, τη μελέτη και την παρακολούθηση των 

ορυκτών και υδατικών πόρων και των 

γεωκινδύνων, 

    

  (ii) την έρευνα, τη μελέτη και την προστασία των 

απολιθωμάτων και των γεωμορφών, 

    

  (iii) την εξέταση της ποιοτικής και ποσοτικής 

κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών 

νερών 
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  (iv) την εξέταση της κατάστασης και σύστασης του 

εδάφους και του υπεδάφους 

    

  (v) την παρακολούθηση της σεισμικής 

δραστηριότητας, και 

    

  (vi) την παρακολούθηση και την εξέταση 

οποιουδήποτε άλλου θέματος, το οποίο κρίνουν 

απαραίτητο ή χρήσιμο να εξεταστεί για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου και των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

    

  και να ανεγείρουν ή να εγκαθιστούν προσωρινά πάνω στη 

γη αυτή οποιοδήποτε οικοδόμημα, μηχάνημα, όργανο ή 

εξοπλισμό για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου 

   

 (β) εκπονούν γεωλογική χαρτογράφηση, γενική γεωλογική 

επισκόπηση, πετρολογική επισκόπηση, ορυκτολογική 

επισκόπηση, κοιτασματολογική επισκόπηση, 

υδρογεωλογική επισκόπηση, γεωτεχνική επισκόπηση, 

σεισμολογική επισκόπηση, γεωφυσική επισκόπηση, 

παλαιοντολογική επισκόπηση, γεωχημική επισκόπηση, 

γεωθερμική επισκόπηση, γεωμορφολογική επισκόπηση, 

γεωλογική περιβαλλοντική επισκόπηση και εδαφολογική 

επισκόπηση 

   

 (γ) παρέχουν δίοδο για οποιαδήποτε υλικά, αντικείμενα και 

πρόσωπα, όπως κρίνουν απαραίτητο ή χρήσιμο για τους 

πιο πάνω σκοπούς 
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 (δ) ανασκάπτουν το υπέδαφος ή να ανορύσσουν ερευνητικές 

γεωτρήσεις και ορύγματα, στα οποία να δύναται να 

εγκαθιστούν όργανα και εξοπλισμό 

   

 (ε) εκκαθαρίζουν την επηρεαζόμενη γη και να θέτουν πάνω σ΄ 

αυτή οποιαδήποτε σήματα ή οροθετικές γραμμές και 

   

 (στ) προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που δυνατό 

να είναι παρεμπίπτουσα ή απαραίτητη για τους πιο πάνω 

σκοπούς. 

  

Εξουσία εισόδου. 33.-(1) Για την εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων και για την 

κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, επιδιόρθωση, αντικατάσταση, 

αφαίρεση, μετακίνηση, κατεδάφιση ή αποσυναρμολόγηση 

οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή έργων για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι 

υπάλληλοι, οι εργάτες, οι σύμβουλοι ή οι εργολάβοι του Τμήματος 

Γεωλογικής Επισκόπησης, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως 

εξουσιοδοτημένο στο οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση των πιο πάνω 

εργασιών, δύνανται, είτε προσωπικά είτε διά αντιπροσώπων, 

υπαλλήλων ή εργοληπτών τους, και τηρουμένων των διατάξεων του 

εδαφίου (2) να- 

 20.  

 (α) εισέρχονται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και να 

εκτελούν τις εργασίες που τους ανατέθηκαν 
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 (β) αποκόπτουν ή μετακινούν, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, 

δένδρα, φράκτες, βλάστηση, δόμες και οποιοδήποτε 

άλλο αναγκαίο για τους σκοπούς της παραγράφου (α) 

του παρόντος εδαφίου ή 

   

 (γ) προβαίνουν σε οποιεσδήποτε από τις ενέργειες που 

αναφέρονται στο άρθρο 32 του παρόντος Νόμου. 

  (2) Πρόσωπο που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), 

δεν δύναται να εισέρχεται- 

  

 (α) σε κατοικία, περιλαμβανομένης και περίκλειστης αυλής 

κατοικίας, χωρίς διάταγμα δικαστηρίου 

   

 (β) σε οποιοδήποτε υποστατικό που δεν συνιστά κατοικία, 

χωρίς να δώσει στον κάτοχό της, τουλάχιστον τρεις (3) 

μέρες προηγουμένως, γραπτή προειδοποίηση για την 

πρόθεσή του να εισέλθει σ’ αυτό ή 

   

 (γ) σε οποιαδήποτε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία, χωρίς να δώσει 

στον κάτοχό της, τουλάχιστον μια (1) μέρα 

προηγουμένως, γραπτή προειδοποίηση για την πρόθεσή 

του να εισέλθει σ’ αυτήν, 

   

 εκτός αν ο κάτοχος, σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

συγκατατίθεται γραπτώς στην είσοδο αυτή: 
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  Νοείται ότι, στην περίπτωση της παραγράφου (γ), εφόσον δεν 

καθίσταται δυνατό να δοθεί η προβλεπόμενη προειδοποίηση στον 

κάτοχο της ιδιοκτησίας, αυτή αναρτάται σε περίοπτο μέρος στην εν 

λόγω ακίνητη ιδιοκτησία και στα υποστατικά των γραφείων του δήμου 

ή της κοινότητας εντός των ορίων των οποίων ευρίσκεται η εν λόγω 

ακίνητη ιδιοκτησία. 

  

  (3) Κανένα δέντρο, φράκτης, βλάστηση ή δόμη ή άλλο πράγμα δεν 

δύναται να αποκοπεί ή να μετακινηθεί δυνάμει της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (1), εκτός αν δοθεί στον ιδιοκτήτη ή στον κάτοχό του 

σχετική γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) ημερών. 

Αδικήματα και 

ποινές για 

παρακώλυση 

κ.λπ. του 

Διευθυντή. 

34. Πρόσωπο το οποίο- 

  

 (α) παρεμποδίζει το Διευθυντή ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο 

δυνάμει του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου πρόσωπο στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του ή στην άσκηση των εξουσιών 

του ή 

   

 (β) παραλείπει να συμμορφωθεί με οδηγία που δίδεται νόμιμα σ΄ 

αυτό δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 31 του 

παρόντος Νόμου ή 
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 (γ) εφόσον πρόκειται για πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται 

στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (στ) του 

άρθρου 31 του παρόντος Νόμου, παραλείπει να δώσει, μέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστημα, πληροφορίες οι οποίες νόμιμα 

απαιτείται να δοθούν στο Διευθυντή ή σε εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, που ενεργεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα 

παράγραφο (στ) ή δίδει πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι 

αναληθείς ή λανθασμένες, 

   

 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) 

ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  

  

  

Αποζημιώσεις 

από ζημιές κατά 

τις έρευνες. 

35.-(1) Πρόσωπο ή αρχή που υφίσταται απώλεια ή ζημιά λόγω 

εκτέλεσης εργασιών ή άλλων ενεργειών του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης με βάση τα άρθρα 31 ή 32 του παρόντος Νόμου, 

δικαιούται να λάβει επαρκή αποζημίωση η οποία μπορεί, να 

συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του Διευθυντή ή, σε περίπτωση 

διαφωνίας, να υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3). 

21.  

  (2) Η αποζημίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν 

καταβάλλεται, εκτός αν η απαίτηση γι΄ αυτήν υποβληθεί γραπτώς στο 

Διευθυντή εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών ή 

άλλων ενεργειών, σε σχέση με τις οποίες αξιώνεται η αποζημίωση.  
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  (3) Αν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήψης της 

απαίτησης για αποζημίωση, που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (2), το πρόσωπο ή η αρχή που αξιώνει 

αποζημίωση δεν συμφωνήσει με το Διευθυντή για το ποσό της 

αποζημίωσης, το πρόσωπο ή η αρχή δύναται να προχωρήσει στη 

λήψη δικαστικών μέτρων για τον καθορισμό της αποζημίωσης. 

  

  (4) Στην περίπτωση που η απώλεια ή ζημιά προκλήθηκε από 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια εκπόνησης 

γεωλογικής επισκόπησης ή άδεια χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, τότε την ευθύνη για 

την απώλεια ή ζημιά δε φέρει ο Διευθυντής, αλλά το εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο το οποίο προκάλεσε την απώλεια ή ζημιά. 

  

Εξουσία για 

απαίτηση 

πληροφοριών. 

36.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε 

πρόσωπο ή αρχή που εκτελεί γεωλογική επισκόπηση, να του παρέχει 

κάθε αιτούμενη πληροφορία, η οποία σχετίζεται με τη γεωλογική 

επισκόπηση που διεξάγει ή που έχει διεξάγει. 

 22.  

  (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με 

οποιαδήποτε απαίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις 

δύο αυτές ποινές. 

  

Ψευδείς 

δηλώσεις. 

37.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο- 
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 (α) κατά την παροχή των πληροφοριών τις οποίες οφείλει να 

δώσει δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 

που εκδίδονται δυνάμει αυτού  ή 

   

 (β) για σκοπούς εξασφάλισης άδειας ή άλλης εξουσιοδότησης 

δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού  

   

 εν γνώσει του ή αμελώς προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, που είναι 

ανακριβής ως προς ουσιώδες στοιχείο της, είναι ένοχο αδικήματος και 

σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή και στις δύο αυτές 

ποινές. 

  

  (2) Οποιαδήποτε άδεια, συγκατάθεση ή άλλη εξουσιοδότηση η 

οποία εξασφαλίστηκε κατόπιν ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ως 

προς ουσιώδες στοιχείο της, υπόκειται σε ανάκληση ή αναστολή από 

το Διευθυντή, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης εκ 

μέρους του Διευθυντή. 

  

Επιπτώσεις από 

την παράληψη 

πληρωμής τελών. 

38.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο οφείλει να καταβάλει τέλη ή 

δικαιώματα ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα δυνάμει του παρόντος 

Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και το οποίο 

αμελεί ή αρνείται να καταβάλει ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό ή μέρος 

αυτού, μέχρι την καθοριζομένη στο σχετικό τιμολόγιο ή λογαριασμό 

τελευταία ημερομηνία εξόφλησης, οφείλει, από την εκπνοή της εν 

λόγω περιόδου, να καταβάλλει χρηματική επιβάρυνση οκτώ τοις 

εκατόν (8%) κατ’ έτος επί παντός τέτοιου οφειλόμενου ποσού μέχρι 

την πλήρη εξόφλησή του: 
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  Νοείται ότι, το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας 

έκδοσης του τιμολογίου ή του λογαριασμού και της καθοριζομένης σ’ 

αυτό τελευταίας ημερομηνίας εξόφλησης δεν είναι μικρότερο των 

ενενήντα (90) ημερών. 

  

  (2) Ο Υπουργός δύναται να αναπροσαρμόζει την αναφερόμενη 

στο εδάφιο (1) χρηματική επιβάρυνση, από καιρό σε καιρό, με 

διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

  

  (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο οφείλει να καταβάλει 

δικαιώματα ή τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα δυνάμει του 

παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 

περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε χρηματικής επιβάρυνσης, που 

οφείλεται δυνάμει του εδαφίου (1), και το οποίο εξακολουθεί να αμελεί 

ή να αρνείται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό ή μέρος αυτού για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την 

καθοριζόμενη στο σχετικό τιμολόγιο ή λογαριασμό τελευταία 

ημερομηνία εξόφλησης, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 

χίλια ευρώ (€1.000). 

  

  (4) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει 

του εδαφίου (3), το Δικαστήριο, επιπρόσθετα από τη χρηματική ποινή, 

που δυνατό να επιβάλει, διατάσσει όπως ο καταδικασθείς καταβάλει 

τα δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα, 

περιλαμβανομένου και οποιασδήποτε χρηματικής επιβάρυνσης, που 

οφείλεται δυνάμει του εδαφίου (1), τα οποία αμέλησε ή αρνήθηκε να 

καταβάλει. 
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Κανονισμοί. 39.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για 

την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για 

τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου χρήζει ή επιδέχεται καθορισμού ή προβλέπεται στον 

παρόντα Νόμο ότι δύναται να καθορίζεται με Κανονισμούς. 

 23.  

  (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εξουσιών που 

παρέχονται με το εδάφιο (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει 

του παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζουν όλα ή οποιοδήποτε από 

τα ακόλουθα θέματα: 

  

 (α) Τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης γεωλογικών 

επισκοπήσεων, δυνάμει του παρόντος Νόμου 

   

 (β) τους όρους χορήγησης άδειας εκπόνησης γεωλογικών 

επισκοπήσεων 

   

 (γ) τους όρους χορήγησης άδειας χρήσης κυβερνητικής 

γεώτρησης 

   

 (δ) τον καθορισμό των δικαιωμάτων ή τελών και 

οποιωνδήποτε άλλων χρηματικών ανταλλαγμάτων που 

δύναται να επιβληθούν ή εισπραχθούν δυνάμει του 

παρόντος Νόμου και 

   

 (ε) τη ρύθμιση της εισόδου σε οποιαδήποτε ακίνητη 

ιδιοκτησία για σκοπούς γεωλογικής επισκόπησης και 

γενικά για οποιουσδήποτε σκοπούς που προβλέπονται 

στον παρόντα Νόμο. 
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  (3) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν- 

  

 (α) ότι η παράβασή τους συνιστά αδίκημα, το οποίο 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 

έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 

τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή  και με τις δύο αυτές 

ποινές∙ 

   

 (β) τη δυνατότητα επιβολής από το Διευθυντή διοικητικών 

κυρώσεων μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) σε περίπτωση 

παράβασης των προνοιών τους. 

  

  (4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

εξαιρουμένων κανονισμών που εκδίδονται με βάση την παράγραφο 

(δ) του εδαφίου (2), δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ. 

  

Γενικό αδίκημα. 40. Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι ένοχο αδικήματος 

και, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ποινή σε άλλη διάταξη του 

παρόντος Νόμου, υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις 

δύο αυτές ποινές. 

 24.  
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Ποινική ευθύνη 

αξιωματούχων 

νομικών 

προσώπων. 

41.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση 

που πρόσωπο υπαγόμενο στην εποπτεία φυσικού προσώπου που 

έχει την εξουσία λήψης απόφασης ή ελέγχου σε νομικό πρόσωπο, 

διαπράξει για λογαριασμό του νομικού προσώπου οποιοδήποτε 

αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, τότε το φυσικό 

πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης απόφασης ή ελέγχου στο εν 

λόγω νομικό πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το 

ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες 

ευρώ (€2.000) ή και στις δυο αυτές ποινές.   

 25.  

 26. (2) Το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υπέχει 

ποινική ευθύνη, εφόσον- 

   

 (α) γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με το 

αδίκημα που διέπραξε το πρόσωπο που βρίσκεται υπό 

την εποπτεία του˙ και 

   

 (β) παρέλειψε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

αποτροπή του αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο 

(1). 

 27.  
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Συνέπειες 

ανάκλησης, 

ακύρωσης ή 

τερματισμού 

άδειας. 

42. Σε περίπτωση ανάκλησης, ακύρωσης ή τερματισμού άδειας, 

συγκατάθεσης ή άλλης εξουσιοδότησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

ο κάτοχος τέτοιας άδειας, συγκατάθεσης ή άλλης εξουσιοδότησης 

οφείλει να αποσυναρμολογήσει, να κατεδαφίσει και να αφαιρέσει όλα 

τα έργα, που κατασκευάστηκαν ή χρησιμοποιούνταν σε σχέση με την 

εν λόγω άδεια, συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση και να συμμορφωθεί με 

όλες τις υποδείξεις του Διευθυντή για την επαναφορά του 

επηρεαζόμενου χώρου στην προηγούμενη κατάστασή του και σε 

περίπτωση που υπάρξει παράλειψη συμμόρφωσης, ο Διευθυντής 

δύναται να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες και να απαιτήσει κάθε 

εύλογη δαπάνη από το πρόσωπο που ευθύνεται για την εν λόγω 

παράλειψη. 

 28.  

Μεταβατικές 

διατάξεις. 

43.-(1) Σε περίπτωση που γεωλογική επισκόπηση άρχισε πριν την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν απαιτείται η υποβολή 

αίτησης για χορήγηση άδειας εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης, 

νοουμένου ότι η επισκόπηση αυτή θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 

ενός (1) χρόνου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου: 

 29.  

 30.  Νοείται ότι, μέχρι τον καθορισμό τέλους αίτησης για υποβολή 

άδειας εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης και τέλους άδειας 

εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης καταβάλλονται, για τους 

σκοπούς αυτούς, τέλη ύψους εκατό ευρώ (€100) και διακοσίων ευρώ 

(€200) αντίστοιχα. 

  (2) Τα εν ισχύ συμβόλαια εκμίσθωσης κυβερνητικών γεωτρήσεων, 

που έχουν συναφθεί με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 

παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη τους και, πριν από τη λήξη τέτοιου 

συμβολαίου, ο κάτοχός του δύναται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση 

άδειας χρήσης της συγκεκριμένης γεώτρησης, σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο: 
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   Νοείται ότι, μέχρι τον καθορισμό τέλους για άδεια χρήσης 

κυβερνητικής γεώτρησης δυνάμει του άρθρου 39 του παρόντος 

Νόμου, συνεχίζουν να καταβάλλονται τα σχετικά εν ισχύ τέλη, όπως 

αυτά εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών. 
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Πρώτος Πίνακας 

(Άρθρο 10) 

 

Ημερομηνία…………… 

Διευθυντή, 

Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 

Λευκωσία 

         

Αίτηση για Άδεια Εκπόνησης Γεωλογικής Επισκόπησης 

 

Παρακαλώ, όπως μου χορηγηθεί άδεια για την εκπόνηση γεωλογικής 

επισκόπησης.  

 

1. Στοιχεία αιτητή: 

(α) Όνομα αιτητή: ………………………………………………………. 

(β) Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου (φυσικά πρόσωπα): …………..………. 

(γ) Αριθμός Εγγραφής (νομικά πρόσωπα): …………..………. 

(δ) Ο αιτητής είναι ερευνητικό ίδρυμα (Ναι ή Όχι): …………..………. 

(ε) Διεύθυνση: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

(στΑρ. τηλεφώνου: …………………………………………………………. 

(ζ) Αρ. τηλεομοιότυπου: …………………………………………………………. 

(η) Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………………………………. 

(θ) Περίοδος για την οποία ζητείται η άδεια [έως δώδεκα (12) 

μήνες]: 

……………..………… 

 

2. Παρατίθενται τα πιο κάτω στοιχεία, σχετικά με την αιτούμενη γεωλογική 

επισκόπηση:  
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(α) Είδος αιτούμενης γεωλογικής επισκόπησης: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(β) Γεωγραφικά όρια διεξαγωγής της αιτούμενης γεωλογικής επισκόπησης: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(γ) Συνοπτική περιγραφή του σκοπού της αιτούμενης γεωλογικής επισκόπησης: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(δ) Συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(ε) Συνοπτικό πρόγραμμα εργασιών και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της αιτούμενης 

γεωλογικής επισκόπησης: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(στ) Συνοπτική περιγραφή της επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης του αιτητή: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
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(ζ) Συνοπτική περιγραφή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(η) Συνοπτική περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν για να αποφευχθούν επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και μέτρα αποκατάστασης:  

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(θ) Εκτίμηση δαπάνης για την εκτέλεση της αιτούμενης γεωλογικής επισκόπησης: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(ι) Άλλες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει ο Διευθυντής, ώστε να μπορέσει να 

αποφασίσει σχετικά με την αιτούμενη γεωλογική επισκόπηση:  

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. 

 

 

Όνομα Αιτητή       Υπογραφή Αιτητή 

 

…………………………………….    ……………………………. 
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Δεύτερος Πίνακας 

(Άρθρο 15) 

 

Ημερομηνία…………… 

Διευθυντή, 

Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 

Λευκωσία 

         

Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Εκπόνησης Γεωλογικής Επισκόπησης 

 

Παρακαλώ, όπως μου χορηγηθεί ανανέωση της άδειας εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης, που κατέχω.  

 

1. Στοιχεία αιτητή: 

(α) Όνομα αιτητή: ………………………………………………………. 

(β) Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου (φυσικά πρόσωπα): …………..………. 

(γ) Αριθμός Εγγραφής (για νομικά πρόσωπα): …………..………. 

(δ) Ο αιτητής είναι ερευνητικό ίδρυμα (Ναι ή Όχι): …………..………. 

(ε) Διεύθυνση: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

(στ) Αρ. τηλεφώνου: …………………………………………………………. 

(ζ) Αρ. τηλεομοιότυπου: …………………………………………………………. 

(η) Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………………………………. 

(θ) Αριθμός και ημερομηνία άδειας για την οποία ζητείται 

ανανέωση: 

……………..………… 

……………..………… 

(ι) Περίοδος για την οποία ζητείται η άδεια [έως δώδεκα (12) 

μήνες]: 

……………..………… 
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2. Παρατίθενται τα πιο κάτω στοιχεία, σχετικά με την αιτούμενη γεωλογική 

επισκόπηση: 

(α) Τεκμηρίωση του αιτήματος για ανανέωση της άδειας εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης, με παράθεση των λόγων για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε εντός του 

αρχικού χρονοδιαγράμματος: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(β) Έκθεση προόδου για το μέρος της γεωλογικής επισκόπησης που ολοκληρώθηκε 

(επισυνάπτεται): 

 ………………………………………………………………………………………… 

(γ) Περίοδος για την οποία ζητείται η ανανέωση της άδειας εκπόνησης γεωλογικής 

επισκόπησης [Δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες]: 

 ………………………………………………………………………………………… 

(δ) Συνοπτικό αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασιών και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της 

αιτούμενης γεωλογικής επισκόπησης (εάν θα υπάρξει διαφοροποίηση): 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(ε) Συνοπτική περιγραφή αναθεωρημένης μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί (εάν θα 

υπάρξει διαφοροποίηση): 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
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(στ) Συνοπτική περιγραφή διαφοροποίησης του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί (εάν θα 

υπάρξει διαφοροποίηση): 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(ζ) Συνοπτική περιγραφή διαφοροποίησης των μέτρων που θα ληφθούν για να 

αποφευχθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον και μέτρα αποκατάστασης (εάν θα υπάρξει 

διαφοροποίηση):  

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(η) Αναθεώρηση εκτίμησης δαπάνης για την εκτέλεση της αιτούμενης γεωλογικής 

επισκόπησης (εάν εφαρμόζεται): 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

(θ) Άλλες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει ο Διευθυντής, ώστε να μπορέσει να 

αποφασίσει σχετικά με την αιτούμενη ανανέωση εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης:  

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. 

 

Όνομα Αιτητή ………………………………………………………………. 

 

 

Υπογραφή Αιτητή 

 

 

……………………………………..… 
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Τρίτος Πίνακας 

(Άρθρο 17) 

 

Ημερομηνία…………… 

Διευθυντή, 

Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 

Λευκωσία 

         

Αίτηση για Άδεια Χρήσης Κυβερνητικής Γεώτρησης 

1. Στοιχεία αιτητή: 

(α) Όνομα αιτητή: ………………………………………………………. 

(β) Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου (φυσικά πρόσωπα): …………..………. 

(γ) Αριθμός Εγγραφής (νομικά πρόσωπα): …………..………. 

(δ) Διεύθυνση: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

(ε) Αρ. τηλεφώνου: …………………………………………………………. 

(στ) Αρ. τηλεομοιότυπου: …………………………………………………………. 

(ζ) Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………………………………. 

(η) Περίοδος για την οποία ζητείται η άδεια [έως τρία (3) έτη]: ……………..………… 

 

2. Παρατίθενται τα πιο κάτω στοιχεία σχετικά με τη κυβερνητική γεώτρηση, που 

ζητείται άδεια χρήσης: 

(α) Αριθμός γεώτρησης: ………………………………………………………. 

(β) Κοινότητα / Δήμος: ………………………………………………………. 

(γ) Φύλλο / Σχέδιο / Τεμάχιο: ………………………………………………………. 

(δ) Ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης 

στην οποία βρίσκεται η γεώτρηση: 

………………………………………………………. 

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

(ε) Βελτιώσεις / αλλαγές που 

προτίθεται ο αιτητής να 

πραγματοποιήσει στη γεώτρηση: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(στ) Εξοπλισμός που προτίθεται ο 

αιτητής να εγκαταστήσει στη 

γεώτρηση: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(ζ) Χρήση για την οποία ζητείται 

άδεια: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. 

Όνομα Αιτητή ………………………………………………………………. 

 

 

Υπογραφή Αιτητή 

 

 

……………………………………..… 
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Τέταρτος Πίνακας 

(Άρθρο 21) 

 

Ημερομηνία…………… 

Διευθυντή, 

Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 

Λευκωσία 

         

Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Χρήσης Κυβερνητικής Γεώτρησης 

Παρακαλώ, όπως μου ανανεωθεί η άδεια χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης, που 

κατέχω.  

1. Στοιχεία αιτητή: 

(α) Όνομα αιτητή: ………………………………………………………. 

(β) Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου (φυσικά πρόσωπα): …………..………. 

(γ) Αριθμός Εγγραφής (νομικά πρόσωπα): …………..………. 

(δ) Διεύθυνση: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

(ε) Αρ. τηλεφώνου: …………………………………………………………. 

(στ) Αρ. τηλεομοιότυπου: …………………………………………………………. 

(ζ) Ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………………………………. 

(η) Αριθμός και ημερομηνία άδειας για την οποία ζητείται 

ανανέωση: 

……………..………… 

……………..………… 

(θ) Περίοδος για την οποία ζητείται η άδεια [έως τρία (3) έτη]: ……………..………… 

 

2. Παρατίθενται τα πιο κάτω στοιχεία σχετικά με τη κυβερνητική γεώτρηση, που 

ζητείται άδεια χρήσης: 

(α) Αριθμός γεώτρησης: ………………………………………………………. 
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(β) Κοινότητα / Δήμος: ………………………………………………………. 

(γ) Φύλλο / Σχέδιο / Τεμάχιο: ………………………………………………………. 

(δ) Ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης 

στην οποία βρίσκεται η 

γεώτρηση: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(ε) Βελτιώσεις / αλλαγές που 

προτίθεται ο αιτητής να 

πραγματοποιήσει στη γεώτρηση: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(στ) Εξοπλισμό που προτίθεται ο 

αιτητής να εγκαταστήσει στη 

γεώτρηση: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(ζ) Χρήση για την οποία ζητείται 

άδεια: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. 

 

Όνομα Αιτητή ………………………………………………………………. 

 

 

 

Υπογραφή Αιτητή 

 

 

 

……………………………………..… 

 

 

 


