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1. Εισαγωγή 

Σκοπός της διερευνητικής επίσκεψης της Επιτροπής Αναφορών στην Κύπρο από τις 20 έως τις 

22 Σεπτεμβρίου 2017 ήταν να απαντήσει σε μια σειρά αναφορών που έλαβε η επιτροπή σχετικά 

με καταγγελίες για επιβλαβείς βιομηχανικές δραστηριότητες στους δήμους Λάρνακας (ιδίως 

στον λιμένα της Λάρνακας) και της Αραδίππου. Τα λεπτομερή στοιχεία των καταγγελιών 

αυτών καθώς και οι σχέση τους με το ενωσιακό δίκαιο στο πλαίσιο των οδηγιών Σεβέζο, 

εκτίθενται στις συνημμένες περιλήψεις αναφορών1 καθώς και στην ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 20172.  

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής PETI, της οποίας προήδρευε ο κ. Pál Csáky (EPP), 

απαρτιζόταν από τους ακόλουθους βουλευτές: κ. Μιλτιάδης Κύρκος (S&D), κα Angela Vallina 

(GUE), κ. Igor Šoltes (Greens), κ. Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE – ex-officio μέλος) και κ. 

Δημήτρης Παπαδάκης (S&D – ex-officio μέλος).  

Η επίσκεψη περιελάμβανε μια σειρά συνεδριάσεων μεταξύ αντιπροσωπείας και αναφερόντων, 

κυπριακών εθνικών αρχών (τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε δημοτικό επίπεδο), Κυπριακού 

Κοινοβουλίου, Γενικού Ελεγκτή και Επιτρόπου Διοικήσεως.  

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει το ιστορικό της διαφοράς, συνοπτική παρουσίαση των 

κύριων πορισμάτων στα οποία κατέληξε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΡΕΤΙ μετά τις 

συναντήσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και ολοκληρώνεται με μια σειρά συστάσεων 

βάσει των πορισμάτων αυτών με σκοπό να δοθεί απάντηση στις ανησυχίες που εξέφρασαν στις 

αναφορές οι κύπριοι πολίτες.  

2. Ιστορικό  

α. Το Λιμάνι της Λάρνακας 

Το λιμάνι της Λάρνακας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 6 μόνο χιλιομέτρων από το διεθνές 

αεροδρόμιο της Λάρνακας και κοντά στις «Φοινικούδες», τη μεγαλύτερη και πιο 

πολυσύχναστη παραλία, την οποία επισκέπτονται τόσο κάτοικοι όσο και τουρίστες, είναι 

συγκεντρωμένο σε μια σχετικά μικρή περιοχή στο κέντρο της πόλης και περιβάλλεται από 

οικιστικές ζώνες. Αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου. Η κατασκευή του 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1973 και άρχισε να λειτουργεί στο τέλος του ίδιου έτους. 

Σήμερα είναι ένα λιμάνι πολλαπλής χρήσης που καταλαμβάνει έκταση 445.000 τετραγωνικών 

μέτρων και εξυπηρετεί κάθε είδους φορτία χύδην (όπως ζωοτροφές, σιτηρά, γύψος), συμβατικά 

εμπορεύματα (όπως ξυλεία, σίδηρος, λιπάσματα, αυτοκίνητα) καθώς και πετρελαιοειδή. Τα 

τελευταία χρόνια, χρησιμοποιείται από κρουαζιερόπλοια και επιβατηγά πλοία καθώς και για 

εμπορικές δραστηριότητες και, στο νότιο τμήμα του, έχει επίσης αναπτυχθεί μια μαρίνα για 

σκάφη αναψυχής. Για τον λόγο αυτό, αναζητείται ένας στρατηγικός επενδυτής με στόχο την 

ομοιόμορφη ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων και της μαρίνας. Ως εκ τούτου, έχει 

εκδοθεί μια πρόσκληση προς υποβολή προσφορών. 

Το λιμάνι γειτνιάζει, επίσης, με εγκαταστάσεις πετρελαίου και υγραερίου που υπάγονται στο 

                                                 
1 Παράρτημα 1 στο παρόν έγγραφο εργασίας. 
2 Έγγραφο PE572.924v04-00. 
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πεδίο εφαρμογής των οδηγιών Σεβέζο της ΕΕ1 (που αφορούν, μεταξύ άλλων, διαδικασίες σε 

συνάρτηση με κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με επικίνδυνες 

ουσίες).  Οι εγκαταστάσεις αυτές εκτείνονται έως το βόρειο τμήμα του λιμένα για αρκετά 

χιλιόμετρα· σε αυτές συγκαταλέγονται δεξαμενές πετρελαίου και φυσικού αερίου που 

βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες και επιχειρήσεις στις γύρω περιοχές. Τα 

κυβερνητικά σχέδια για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων αυτών από τα προάστια της 

Λάρνακας χρονολογούνται από αρκετές δεκαετίες και δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Οι πολίτες 

έχουν εκφράσει ανησυχίες και διαμαρτυρίες, και ζητούν την άμεση μετεγκατάστασή τους. 

Όπως θα αναπτυχθεί στην παρούσα έκθεση, το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από 

τα θέματα που εγείρονται στις αναφορές, δεδομένου ότι αναγνωρίζεται ότι πρέπει να δοθεί μια 

ολοκληρωμένη λύση, με την οποία θα ρυθμίζεται τόσο το ζήτημα της μεταφοράς των 

εγκαταστάσεων όσο και άλλα θέματα που θίγουν οι αναφέροντες. Στην πραγματικότητα, το 

ζήτημα των εγκαταστάσεων αποτελεί τον άξονα πέριξ του οποίου αναπτύχθηκαν τα 

προβλήματα που αφορούν τον λιμένα. Παρά το γεγονός ότι στις σχετικές αναφορές γίνεται 

μικρή μόνο μνεία στις εγκαταστάσεις, τα δύο ζητήματα συνδέονται στενά μεταξύ τους.  

Οι δραστηριότητες αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Δημοκρατία της 

Κύπρου χρονολογούνται από το 2013. Μετά από δύο γύρους αδειοδότησης, έχουν 

παραχωρηθεί σε πετρελαϊκές εταιρείες δικαιώματα για την πραγματοποίηση εργασιών 

εξερεύνησης και γεώτρησης στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ). Τα 

δικαιώματα αναζήτησης έχουν χορηγηθεί για περίοδο τριών ετών σε τρεις εταιρείες, δηλαδή: 

την ENI (Ιταλία), την Noble Energy (ΗΠΑ) και την Total (Γαλλία). Η MedServ Ltd, η οποία 

έχει την έδρα της στην Κύπρο, προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και παρέχει 

εμπειρογνωμοσύνη στις προσπάθειες εξόρυξης φυσικού αερίου στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων αυτών. Έχει λάβει, προς τον σκοπό αυτό, τριετή άδεια από τις κυπριακές 

λιμενικές αρχές.  

Τον Ιούνιο του 2014, δύο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες εγκαταστάθηκαν προκειμένου να 

χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων που αναπτύσσουν 

δραστηριότητα στην κυπριακή ΑΟΖ, και πιο συγκεκριμένα για την ENI Cyprus Ltd, οι οποίες 

αποτελούνται από μια μονάδα υγρής ιλύος (που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και 

αποθήκευση υγρής ιλύος για μεταγενέστερη μεταφορά στις οπές γεώτρησης) και από μια 

χημική μονάδα αποθήκευσης (που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση υγρών και ξηρών 

χημικών προϊόντων),  οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μόνο 125 μέτρων από τις 

πλησιέστερες κατοικίες. Η διαχείριση της μονάδας υγρής ιλύος ανατέθηκε από την ΕΝΙ Cyprus 

Ltd στην εταιρεία Halliburton Mediterranean Ltd, η δε μονάδα αποθήκευσης χημικών στη 

Medserv Cyprus Ltd, η οποία ανέλαβε και όλη την ευθύνη λειτουργίας της βάσης.  

Η κατασκευή και η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών συνάντησε την έντονη αντίδραση 

τοπικών παραγόντων, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, υπέβαλαν αναφορές στην 

Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και προσέφυγαν στα τοπικά δικαστήρια κατά της κυβέρνησης της Κύπρου (οι οποίες 

εκκρεμούν ακόμη). Η αντίθεση που εκδηλώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και σε μεγάλα 

τμήματα του τοπικού πληθυσμού οφειλόταν, πρωτίστως, στο γεγονός ότι η εφοδιαστική βάση 

βρισκόταν στο κέντρο της Λάρνακας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές και δημοφιλή αξιοθέατα 

και σε μια περιοχή η οποία προσφερόταν επί πολλά έτη για εμπορική και τουριστική ανάπτυξη 

αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρξε προηγούμενη δημόσια διαβούλευση σχετικά 

                                                 
1 Οδηγίες Σεβέζο: Σεβέζο-I (Οδηγία 82/501/EEC), Σεβέζο-II (Οδηγία 96/82/EC), Σεβέζο-III (Οδηγία 

2012/18/EU). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018


 

PE612.114v01-00 4/27 CR\1136454EL.docx 

EL 

με τη λειτουργία του λιμένα, ούτε ενημέρωση για τον αντίκτυπο των σχεδιαζόμενων δράσεων 

στο περιβάλλον και την υγεία. Στη συνέχεια, διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2014 μια δημόσια 

συνεδρίαση στην οποία συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι εταιρειών με 

στόχο να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να μετριασθούν οι διαμαρτυρίες. Η 

συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τις συντονισμένες αντιδράσεις των κατοίκων και 

αφότου είχε ήδη ξεκινήσει η κατασκευή των εγκαταστάσεων. 

Σύμφωνα με τον τότε δήμαρχο της Λάρνακας, ο δήμος της Λάρνακας δεν κλήθηκε να 

γνωμοδοτήσει πριν από την παραχώρηση των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, 

με το επιχείρημα ότι ο λιμένας της Λάρνακας ανήκει στη Λιμενική Αρχή Κύπρου, παρά το 

γεγονός ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα του δήμου Λάρνακας. Οι άδειες χορηγήθηκαν 

απευθείας από την κυβέρνηση, κάτι που γνωστοποιήθηκε στον δήμο και τους πολίτες μόνο 

αφότου είχαν ξεκινήσει και είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί τα έργα κατασκευής.. Μόνο μετά την 

έναρξη των κατασκευαστικών έργων ανέθεσε ο δήμος την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικού 

και κοινωνικο-οικονομικού αντικτύπου από τη χρήση του λιμένα ως εφοδιαστικής βάσης για 

τις υπεράκτιες εργασίες γεώτρησης. Ωστόσο, επρόκειτο για τον ίδιο δήμο που κλήθηκε να 

παρατείνει τις προαναφερθείσες άδειες λειτουργίας που έληγαν τον Αύγουστο του 2016. Την 

εποχή εκείνη, μετά από παρατεταμένες συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, οι παρατάσεις 

απορρίφθηκαν. Η άρνηση αυτή βασιζόταν στο επιχείρημα ότι, λόγω γειτνίασης με 

κατοικημένες περιοχές και παραλίες, υπήρχαν δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία, ότι οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν ήταν συμβατές με τον χωροταξικό σχεδιασμό και τέλος 

επειδή η εγκατάσταση των εταιρειών αυτών δεν ήταν σύμφωνη με τον μελλοντικό πολεοδομικό 

σχεδιασμό της περιοχής.  

Στη συνέχεια, η Λιμενική Αρχή Κύπρου παρέτεινε τις άδειες των εταιρειών Medserv Cyprus 

και Noble Energy έως τον Αύγουστο του 2017. Σύμφωνα με τις άδειες αυτές, οι εταιρείες 

μπορούσαν να χρησιμοποιούν τους χώρους του λιμένα μόνο για αποθηκευτικούς και 

γραφειακούς σκοπούς.  

Οι εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων στον λιμένα της Λάρνακας είχαν ήδη αποδηλωθεί πριν 

από τη διερευνητική επίσκεψη. Η ΕΝΙ, η οποία λειτουργούσε στον λιμένα, είχε ήδη το 2015 

ανακοινώσει την πρόθεσή της να μεταφερθεί στον λιμένα της Λεμεσού. Αυτό όντως συνέβη, 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον δραστηριότητες σχετικά με υδρογονάνθρακες στον 

λιμένα της Λάρνακας, κάτι που είχε αποτελέσει την κύρια πηγή προστριβών. Ωστόσο, παρά το 

γεγονός ότι οι εταιρείες φαίνεται ότι είχαν μεταφέρει τις δραστηριότητές τους στον λιμένα της 

Λεμεσού, οι αναφέροντες εξέφρασαν την ανησυχία τους ενόψει της έναρξης των κυρίως 

γεωτρήσεων που είχαν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2017, φοβούμενοι την 

επανάληψη όσων συνέβησαν το 2014, όταν ούτε οι δημοτικές αρχές ούτε οι πολίτες είχαν λόγο 

όσον αφορά την απευθείας αδειοδότηση των εταιρειών από την κυβέρνηση. Ακόμη και κατά 

τον χρόνο της διερευνητικής επίσκεψης της Επιτροπής ΡΕΤΙ, υπήρξαν καταγγελίες για 

ηχορύπανση και εκπομπές ρύπων από σκάφη στον λιμένα που σχετίζονταν με δραστηριότητες 

εξόρυξης καθώς και επανειλημμένες καταγγελίες στον δήμο Λάρνακας για νυχτερινές 

δραστηριότητες στον λιμένα.  

Τον Ιούλιο του 2017, παρατάθηκε η σύμβαση της Medserv Cyprus. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 

η Eni Cyprus Ltd είχε παρατείνει τη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της  

επιχειρησιακής βάσης στην Κύπρο για δύο ακόμη έτη. Η παράταση της σύμβασης 

περιλαμβάνει την παροχή ειδικών διευκολύνσεων υπηρεσιών στον λιμένα της Λεμεσού, ενώ 

παράλληλα διατηρούνται οι εγκαταστάσεις στον λιμένα της  Λάρνακας. Η Multimarine 
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Services Ltd., η οποία επίσης υποστηρίζει τις γεωτρήσεις, εξακολουθεί να διατηρεί 

εγκαταστάσεις στον λιμένα της Λάρνακας, οι οποίες επρόκειτο να παύσουν να λειτουργούν 

στο εγγύς μέλλον. Η εταιρεία είχε επίσης δηλώσει ότι, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών αυτή την 

εποχή, επιτρέπεται στους εργάτες να εισέρχονται στο κτίριο για ανάπαυση, καφέ και 

μεσημεριανό γεύμα.  

Η Επίτροπος Διοικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε έκθεσή της του 2015 σχετικά με το 

έργο του λιμένα της Λάρνακας, εντόπισε πολυάριθμες ελλείψεις στο πλαίσιο της διαδικασίας 

λήψης απόφασης, όπως:  

1. έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού προκειμένου να εξισορροπηθούν τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα του έργου· 

2. ανεπαρκή δημόσια διαβούλευση που περιορίσθηκε μόνο στον οικονομικό αντίκτυπο 

και δεν επεκτάθηκε στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, παρά την μεγάλη 

κλίμακα του έργου, χωρίς να δοθεί δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις 

τους, κατά παράβαση της Σύμβασης του Aarhus·  

3. δικαιολογημένες επιφυλάξεις των πολιτών λόγω μιας δραστηριότητας που συνεπάγεται 

υψηλά επίπεδα θορύβου, πιθανή έκλυση ραδιενέργειας και υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές·  

4. μη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για τη δραστηριότητα αυτή, παρά τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα της, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης 

και, ως εκ τούτου, «οι κρατικές υπηρεσίες να τηρήσουν μια ομιχλώδη, βεβιασμένη και 

συντονισμένη διαδικασία προκειμένου να προωθήσουν το αναπτυξιακό έργο στον 

λιμένα της Λάρνακας, παρά τον χαρακτήρα του». 

Ο Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε έκθεσή του τού 2015, διεπίστωσε ότι ενώ 

το αρμόδιο υπουργείο/τμήμα/υπηρεσία θα έπρεπε να ζητήσει την άποψη του Διευθυντή του 

Τμήματος Πολεοδομίας και Οίκησης, που αποτελεί την αρμόδια αρχή για ειδικά κυβερνητικά 

έργα που δικαιολογούν μια, κατ’ απόκλιση των προνοιών του σχεδίου, εφαρμογή τους χάρη 

του δημοσίου συμφέροντος με κύριο στόχο να διασφαλιστεί η εκτέλεση έργων εθνικής ή 

περιφερειακής σημασίας και την απρόσκοπτη άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής της 

κυβέρνησης, η εξουσία λήψης αποφάσεων ανήκει στο υπουργικό συμβούλιο. Ως εκ τούτου, 

σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, όλες οι κατασκευές είναι παράνομες. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις απόψεις της ίδιας υπηρεσίας, η θέση του Υπουργείου 

Εσωτερικών, όπως αυτή έχει διατυπωθεί σε επιστολή της προς τον δήμο Λάρνακας, ότι δηλαδή 

δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για το αναπτυξιακό αυτό έργο, είναι εσφαλμένη. 

β. Εγκαταστάσεις στον δήμο Αραδίππου 

Στον δήμο Αραδίππου (πλησίον της Λάρνακας), έχουν ανεγερθεί δύο εργοστάσια για τις 

εργασίες των εταιρειών Halliburton και Schlumberger. Αυτές έχουν σχέση με τον λιμένα της 

Λάρνακας, δεδομένου ότι οι μεγάλες εγκαταστάσεις των δύο αυτών εταιρειών έχουν 

κατασκευασθεί προκειμένου να παρέχουν εφοδιαστική υποστήριξη στις εργασίες που θα 

πραγματοποιηθούν σε σχέση με τις γεωτρήσεις για το φυσικό αέριο (όπως επεξεργασία 

χημικών για τον λιμένα της Λάρνακας/Λεμεσού και εγκαταστάσεις καθαρισμού των 

γεωτρυπάνων). Η Halliburton θα αναλάβει τις γεωτρήσεις, την σκυρόδεση και την 

ολοκλήρωση των φρεατίων της ENI, ενώ η Schlumberger θα προβαίνει σε μετρήσεις και 
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δοκιμές. Οι εγκαταστάσεις αυτές απέχουν 7,5 περίπου χιλιόμετρα από τον λιμένα της 

Λάρνακας και ένα περίπου χιλιόμετρο από κατοικημένες περιοχές.  

 

Οι μονάδες κατασκευάσθηκαν το 2007-2008 σε έκταση γης που ανήκε στο κράτος (πρώην 

ελεύθερη ζώνη της Λάρνακας) η οποία είχε ενοικιαστεί σε δύο άλλες εταιρείες (με 

διαφορετικές δραστηριότητες, όπως η κατασκευή ηλιακών συλλεκτών) σε εξαιρετικά χαμηλή 

τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως κρατική ενίσχυση υπέρ των 

εταιρειών αυτών. Μετά την παράταση των μισθώσεων αυτών για μια ακόμη πενταετία και την 

κατασκευή των εγκαταστάσεων, οι αρχικές εταιρείες υπεκμίσθωσαν τις εγκαταστάσεις στην 

Halliburton και την Schlumberger αντίστοιχα. Ωστόσο, τα μισθώματα για την υπεκμίσθωση 

ορίσθηκαν σε τιμές αγοράς, δηλαδή σημαντικά υψηλότερα από ό,τι οι δύο αρχικές εταιρείες 

καταβάλλουν για τη μίσθωση στο κυπριακό δημόσιο. Αμφότεροι οι μισθωτές είχαν ενημερώσει 

το αρμόδιο υπουργείο για την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω εγκαταστάσεις 

για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της γεώτρησης και επεξεργασίας των προϊόντων 

γεώτρησης. 

 

Οι μονάδες ανεγέρθηκαν σε χώρο που δεν είχε, την εποχή εκείνη, χαρακτηρισθεί ως ζώνη 

βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας: οι επίμαχες εγκαταστάσεις υπάγονται στην κατηγορία 

Α (βαριές βιομηχανικές μονάδες), ενώ στο σχέδιο ανάπτυξης του δήμου Αραδίππου 

προβλέπονται μόνο εγκαταστάσεις κατηγορίας Β (μονάδες ελαφράς βιομηχανικής 

δραστηριότητας). Οι αρμόδιες κρατικές αρχές εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός 

αυτό όταν οι δύο εταιρείες γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους στην κυπριακή κυβέρνηση και 

παρέπεμψαν κατά παρέκκλιση την απόφαση για την έγκριση του σχεδίου αυτού στο υπουργικό 

συμβούλιο το οποίο, στη συνέχεια, χορήγησε την άδεια το 2014. Οι κρατικές αρχές 

συμφώνησαν με την ανακοίνωση των δύο εταιρειών. Η οριστική έγκριση κατασκευής δόθηκε 

από τη δημοτική αρχή Αραδίππου το 2014, μετά από μια ιδιαίτερα έντονη συζήτηση στο 

δημοτικό συμβούλιο. Εκ των υστέρων εκπονήθηκαν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι 

οποίες έκριναν ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων είναι μέτριος και πρότειναν τη λήψη 

ορισμένων μέτρων. 

 

Αν και τα έργα σε συνάρτηση με τις εταιρείες Schlumberger και Halliburton δεν υπάγοντο, την 

εποχή εκείνη, στις διατάξεις της νομοθεσίας των ετών 2005-2014 για την εκτίμηση αντικτύπου, 

πραγματοποιήθηκε σειρά συνεδριάσεων για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τα έργα αυτά,   

στις οποίες είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν φορείς από τα αρμόδια τμήματα και τις τοπικές 

αρχές, όπως οι δήμοι Αραδίππου και Δρομολαξιάς. Στη συνέχεια, το Τμήμα Περιβάλλοντος 

έθεσε εγγράφως σειρά ζητημάτων κατά τη διάρκεια του σταδίου λειτουργίας και κατασκευής. 

Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου, δεδομένου ότι το 

Τμήμα Περιβάλλοντος υποστήριξε την άποψη ότι αυτό δεν συνιστούσε νομική απαίτηση και 

ότι τα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί ήταν επαρκή. Πράγματι, οι προδιαγραφές για το περιβάλλον, 

που καθόρισαν οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, ενσωματώθηκαν, με τον δέοντα τρόπο, 

στα σχέδια κατασκευής από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Σύμφωνα με το προαναφερθέν 

Τμήμα, δεν έχουν προκύψει, μέχρι σήμερα, προβλήματα στον τομέα του περιβάλλοντος. Όπως 

παραδέχθηκε εκπρόσωπος της Halliburton κατά τη διάρκεια συζήτησης επί του θέματος αυτού 

στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κυπριακού Κοινοβουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, δεν 

είχαν χορηγηθεί άδειες κατασκευής. 

 

Η Επίτροπος Διοικήσεως συνέταξε έκθεση για το ζήτημα αυτό και ανέφερε σαφώς ότι οι 

δραστηριότητες του κλάδου εξόρυξης υδρογονανθράκων καθώς και οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται άμεσα με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις εργασίες ανεύρεσης, επιβεβαίωσης 
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και εξόρυξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ήταν, μέχρι πρόσφατα, άγνωστες στην Κύπρο. 

Οι σχετικές διοικητικές υπηρεσίες φαίνεται ότι ήταν ανέτοιμες να λάβουν ρυθμιστικά μέτρα 

για τις απαιτούμενες δραστηριότητες. Η Επίτροπος Διοικήσεως έκρινε, στο πλαίσιο της 

αξιολόγησής της, ότι οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν δημοσίως ήταν δικαιολογημένες ενόψει 

των απαραίτητων έργων για την εξόρυξη φυσικού αερίου (όπως, π.χ., αναζήτηση κοιτασμάτων, 

γεωτρήσεις, ρωγματώσεις, εγκατάσταση χερσαίων ή υπεράκτιων εξεδρών, δεξαμενών 

αποθήκευσης, σταθμών συμπύκνωσης, υποδομές αγωγών, λεκάνες απορροής λυμάτων, 

αποθήκευση και μεταφορά υδρογονανθράκων, επεξεργασία πριν από τη διάθεση στην αγορά), 

ιδίως όσον αφορά τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην πανίδα, τη χλωρίδα και την 

ανθρώπινη υγεία.  

 

Επιπλέον, στην έκθεση επιβεβαιώθηκε ότι δεν πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, ότι ο 

δήμος Αραδίππου ζήτησε μόνον εκ των υστέρων τη διενέργεια μελετών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, ότι πρέπει να υπήρχε νομοθετικό κενό που καθιστούσε δυνατή τη χορήγηση 

αδειών χωρίς προηγούμενες μελέτες για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

ότι δεν υπήρχε στρατηγικό σχέδιο για τη χωροθέτηση και ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις που 

προξενούν αυξημένη όχληση στο κοινό. Σύμφωνα με την έκθεση, ο δημόσιος διάλογος 

περιορίστηκε κυρίως στα οικονομικά και πολιτικά οφέλη που ενδέχεται να αποκομίσει η χώρα 

από την εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής 

κρίσης, ενώ δεν επιδείχθηκε η απαιτούμενη προσοχή στις επιπτώσεις από την εξόρυξη φυσικού 

αερίου στο περιβάλλον. Αυτό που επέτεινε τον προβληματισμό των πολιτών ήταν η απόφαση 

να μη ληφθεί υπόψη, κατά την εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης που υπέβαλαν οι εταιρείες, 

το αναπτυξιακό σχέδιο της Λάρνακας και να μην πραγματοποιηθεί μια, πιο χρονοβόρα, 

διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. 

 

Ενόψει της έναρξης της κύριας γεώτρησης, το φθινόπωρο του 2017, η μονάδα στον δήμο 

Αραδίππου θα διαδραματίσει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο, π.χ., με εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης χημικών, επισκευές, κ.λπ.. 

 

Σε έκθεσή του τού 2017 επί του θέματος αυτού, ο Κύπριος Γενικός Ελεγκτής περιέγραψε το 

ιστορικό της υπόθεσης καθώς και τη σχέση μεταξύ κυπριακών αρχών και των δύο εταιρειών. 

Υπογράμμισε, επίσης, το γεγονός ότι η αρμόδια αρχή είχε συμφωνήσει την αλλαγή χρήσης των 

εγκαταστάσεων προτού καν το υπουργικό συμβούλιο χορηγήσει την άδεια. Ήταν, επίσης, 

ιδιαίτερα επικριτικός για την αλλαγή χρήσης των εγκαταστάσεων, για την κρατική ενίσχυση 

και για το γεγονός ότι η γη είχε υπενοικιαστεί σε τρίτες εταιρείες σε τιμές αγοράς, χωρίς 

εγγυήσεις ότι το κράτος θα ελάμβανε εύλογο τίμημα κατά την αρχική μίσθωση από τις δύο 

εταιρείες.  

3. Επιτροπή Αναφορών  

Αριθμός Τίτλος 

1540-14 του/της F.P., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή βιομηχανικού 

λιμένα στη Λάρνακα 

1541-14 του Πολύβιου Ορθοδόξου, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με περιβαλλοντική 

ζημία στη Λάρνακα της Κύπρου 

1542-14 της Μαρίας Θεοδώρου, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή 

βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα 

1543-14 της Γεωργίας Λιοπετρίτη, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή 

ενεργειακού βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα 
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1544-14 του Ματθαίου Κονταρίνη, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την πρυμνοδέτηση 

δεξαμενόπλοιων φυσικού αερίου και πετρελαίου στα ανοικτά της Λάρνακας 

1644-14 της Μαρίκας Νικολάου, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με τα απορρίμματα στη 

Λάρνακα 

1662-14 του/της Α.S., κυπριακής ιθαγένειας σχετικά με την μετατροπή του κεντρικού 

λιμένα της Λάρνακας στην Κύπρο σε βαρύ βιομηχανικό λιμένα χωρίς να 

υπάρξει διαβούλευση με τους κατοίκους 

1665-14 του Γεωργίου Σταμάτη, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με τοξικά απόβλητα και 

χημικές ουσίες στη Λάρνακα της Κύπρου 

1666-14 του Γεωργίου Νικολάου, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την απειλή που 

υφίσταται η Λάρνακα στην Κύπρο λόγω της κατασκευής βιομηχανικού λιμένα 

στο κέντρο της πόλης 

1667-14 της Ευγενίας Μωυσέως, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μετατροπή του 

λιμένα της Λάρνακας στην Κύπρο σε βιομηχανικό λιμένα 

1668-14 της Μαρίας Βονιάτη, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή 

βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα της Κύπρου 

1829-14 του/της S. L., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος της Λάρνακας 

1830-14 του/της K. P., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διακοπή της ρύπανσης στη 

Λάρνακα 

0076-16 της Μαρίας Παπαδοπούλου, κυπριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 

LarnacaAct, σχετικά με τη δημιουργία βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα της 

Κύπρου και τις εικαζόμενες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου 

0144-16 της E. K., κυπριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ομάδας «Πολίτες Κάτοικοι 

Λάρνακας, Αραδίππου, Κρασά», σχετικά με τη δημιουργία βιομηχανικού λιμένα 

στη Λάρνακα της Κύπρου και τις εικαζόμενες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού 

δικαίου 

Οι περιλήψεις των ανωτέρω αναφορών περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος 

εγγράφου. 

Οι παραπάνω αναφέροντες διαμαρτύρονται για τη μετατροπή του κεντρικού λιμένα της 

Λάρνακας σε λιμένα βαριάς βιομηχανίας με σκοπό την υποστήριξη εργασιών γεώτρησης για 

την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου που πραγματοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων γεώτρησης στον λιμένα, μεταφέρεται και αποθηκεύεται 

ιλύς γεώτρησης μαζί με άλλες μεγάλες ποσότητες χημικών, ραδιενεργά μέταλλα και 

εξαρτήματα εισάγονται και εξάγονται, ενώ επικίνδυνα εκρηκτικά αποστέλλονται στις εξέδρες 

εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι αναφέροντες επισημαίνουν ότι ο λιμένας 

βρίσκεται σε μια περιοχή που εμπίπτει στην οδηγία Σεβέζο, καθώς εταιρείες πετρελαίου και 

φυσικού αερίου έχουν κατασκευάσει εγκαταστάσεις εντός αρκετών εκατοντάδων μέτρων 

κατοικημένων περιοχών. Οι αναφέροντες εκφράζουν επίσης την αντίθεσή τους με την 

απόφαση για την εγκατάσταση μεγάλων αποθηκών στην περιοχή της Αραδίππου (στα 

περίχωρα της πόλης, σε απόσταση μικρότερη του χιλιομέτρου από κατοικημένες περιοχές) 

προκειμένου να αποθηκευτούν στον λιμένα για τις εταιρείες μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών 
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υλών και χημικών ουσιών καθώς και ραδιενεργά στοιχεία. Οι αναφέροντες εκφράζουν φόβους 

ότι η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων και το περιβάλλον απειλούνται από τη ρύπανση του 

εδάφους, του ατμοσφαιρικού αέρα και της θάλασσας εξαιτίας διαρροής χημικών και 

ραδιενέργειας ή λόγω πιθανών ατυχημάτων. Οι αναφέροντες επισημαίνουν επίσης την αισθητή 

αλλαγή του χαρακτήρα της πόλης που θα μετατραπεί από μια ήσυχη τουριστική πόλη σε 

βιομηχανική ζώνη. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες εκ μέρους των πολιτών, καθώς φαίνεται ότι 

δεν πραγματοποιήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εργασίες καθώς και για 

το ότι δεν ενημερώθηκαν ούτε ζητήθηκε η γνώμη τους, πράγμα που προβλέπεται από την 

ενωσιακή νομοθεσία. Οι εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητα στις ανωτέρω 

εγκαταστάσεις, έχουν ζητήσει να παραταθεί η άδειά τους για εργασίες εντός του λιμένα της 

Λάρνακας· για ορισμένες από τις δραστηριότητες αυτές είχαν ήδη εκδοθεί άδειες.  

 

Όσον αφορά την Αραδίππου, οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι ενημερώθηκαν για τα γεγονότα 

αφού προηγουμένως είχαν ληφθεί όλες οι αποφάσεις και αφού είχε ολοκληρωθεί με παράνομο 

τρόπο η κατασκευή των εγκαταστάσεων χωρίς προηγούμενη χορήγηση των απαραίτητων 

αδειών και χωρίς εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά παράβαση των απαιτήσεων 

της Σύμβασης του Aarhus και των σχετικών νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ, το κοινό ουδόλως 

ενημερώθηκε για τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στον δήμο τους. Οι αναφέροντες 

υποστηρίζουν ότι δεν έχει δοθεί κάποια λογική εξήγηση για ποιο λόγο οι αρχές προέβησαν σε 

ρυθμίσεις για τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε ορθή αξιολόγηση κινδύνου και οι οποίες, κατά 

την άποψη των πολιτών, θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την οικονομία της πόλης, 

ιδίως όταν υφίστανται πιο κατάλληλες και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες. Οι αναφέροντες 

ισχυρίζονται ότι στερήθηκαν του δικαιώματός τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και εξακολουθούν να μην είναι ενημερωμένοι για το τί συμβαίνει στις περιοχές 

τους. Ιδιαίτερες ανησυχίες εκφράζονται για το ενδεχόμενο εκπομπών ραδιενέργειας σε 

συνάρτηση τόσο με τη δημόσια υγεία όσο και με την ασφάλεια των τροφίμων, επειδή οι 

εγκαταστάσεις έχουν κατασκευασθεί δίπλα σε εργοστάσια παρασκευής τροφίμων. Ανησυχούν 

επίσης για το γεγονός ότι η μεταφορά αγωγών και άλλων υλικών προς τις εγκαταστάσεις μέσω 

της πόλης της Λάρνακας και του κύριου οδικού δικτύου της Αραδίππου θα προκαλέσει 

ηχορύπανση και περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή η οποία προορίζεται κυρίως για 

κατοικίες. Οι αναφέροντες τόνισαν επίσης ότι, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης, ότι οι 

δυνητικά επικίνδυνες εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν από την περιοχή, έχει εγκριθεί και 

έχει ξεκινήσει η κατασκευή δύο ακόμη εγκαταστάσεων.  

Αντιδρώντας στις αναφορές αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τέσσερις ανακοινώσεις 

(βλέπε Παράρτημα 2). Η Επιτροπή απεφάνθη ότι, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν 

έχει λόγους να θεωρεί ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ δεν εφαρμόζεται ορθά στο 

πλαίσιο των ισχυουσών οδηγιών της ΕΕ. Επιπλέον, η οδηγία Σεβέζο, η οποία έχει μεταφερθεί 

στην εθνική έννομη τάξη της Κύπρου, περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις σχετικά με την 

πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις για μεμονωμένα έργα και 

την πρόσβαση στη δικαιοσύνη που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ζητούν διοικητικό 

ή δικαστικό έλεγχο με σκοπό να προσβάλουν αποφάσεις, πράξεις και παραλείψεις. Υπό το φως 

των ανωτέρω, η Επιτροπή καλεί τους αναφέροντες να αναζητήσουν λύση σε εθνικό επίπεδο, 

δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές βρίσκονται σε καλύτερη θέση και έχουν περισσότερες 

δυνατότητες για να αξιολογήσουν συγκεκριμένες καταστάσεις μη συμμόρφωσης και διαθέτουν 

τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ανησυχίες 

είναι βάσιμες. Οι αναφέροντες καλούνται να ασκήσουν εν πρώτοις τα δικαιώματά τους με βάση 

τις εθνικές διαδικασίες και τα ένδικα μέσα. Η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει περαιτέρω 

συνέχεια στις εν λόγω αναφορές. 
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4. Συνοπτική περιγραφή των συναντήσεων 

 

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 

Συνάντηση με τον δήμαρχο της Λάρνακας, κύριο Ανδρέα Βύρα 

Μετά την παρουσίαση του ιστορικού του ζητήματος του λιμένα της Λάρνακας, ο δήμαρχος 

ενημέρωσε την αντιπροσωπεία ότι το γραφείο του δεν είχε λάβει ακόμη απάντηση από τη 

λιμενική αρχή της Λάρνακας σχετικά με το κατά πόσον είχαν χορηγηθεί ή ανανεωθεί άδειες 

για βιομηχανικές δραστηριότητες στον λιμένα και, αν αυτό είχε συμβεί, υπό ποιες 

προϋποθέσεις. Επισήμανε ότι ο ίδιος και το δημοτικό συμβούλιο έχουν αναλάβει σχετικά 

πρόσφατα τα καθήκοντά τους (πριν από οκτώ περίπου μήνες κατά τον χρόνο της επίσκεψης) 

και ότι, συνεπώς, ήταν άλλη η δημοτική αρχή που είχε αρνηθεί να ανανεώσει τις άδειες των 

εταιρειών το 2016.  

Ο δήμαρχος ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για το συνεχιζόμενο πρόβλημα των δεξαμενών 

αποθήκευσης, το οποίο χαρακτήρισε ως «μείζον πρόβλημα» και το «υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα 

της πόλης», δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται πολύ κοντά σε κατοικημένη 

περιοχή. Ο δήμαρχος επισήμανε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 60% του πληθυσμού της 

Λάρνακας ήταν δυνητικά εκτεθειμένο σε κίνδυνο από τυχόν ατύχημα ή διαρροή από τις 

δεξαμενές αποθήκευσης και αναφέρθηκε στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τα βιομηχανικά 

ατυχήματα (οδηγίες Σεβέζο). Ο δήμαρχος κατέστησε σαφές ότι πολλές αρχές της πόλης 

διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και ότι υπήρχε προσδοκία για την απομάκρυνση των 

δεξαμενών από το 2000 όταν οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές είχαν λάβει, για πρώτη φορά, τη 

σχετική απόφαση.  

 

Ο δήμαρχος ενημέρωσε επίσης την αντιπροσωπεία για την ύπαρξη ενός νέου ενεργειακού 

κέντρου που είναι γνωστό ως «Ενεργειακός Σταθμός Κύπρου» με λιμένα στο Βασιλικό, ο 

οποίος βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και μπορεί να παρέχει 

εναλλακτικές δυνατότητες για αποθήκευση και βιομηχανικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με 

πληροφορίες προερχόμενες από το γραφείο του δημάρχου, το κέντρο επρόκειτο να 

λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2017, ωστόσο δεν υπήρξε πρόοδος ούτε όσον αφορά τις 

βιομηχανικές δραστηριότητες στο λιμάνι της Λάρνακας ούτε όσον αφορά τις δεξαμενές 

αποθήκευσης. Στη συνέχεια, το δημοτικό συμβούλιο κίνησε νομικές διαδικασίες. Στοιχεία 

όσον αφορά το αντικείμενο και το στάδιο στο οποίο ευρίσκονται οι εν λόγω διαδικασίες, δεν 

αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης, ωστόσο ο δήμαρχος επισήμανε ότι η κεντρική κυβέρνηση 

έχει χορηγήσει παρατάσεις αδειών στις εταιρείες στις οποίες ανήκουν οι δεξαμενές 

αποθήκευσης (δύο χρόνια για την αποθήκευση φυσικού αερίου και έναν χρόνο για την 

αποθήκευση πετρελαίου). Ο δήμαρχος διευκρίνισε επίσης ότι η επίβλεψη της διαδικασίας 

απομάκρυνσης είχε ανατεθεί σε μια ειδική επιτροπή, ωστόσο η επιτευχθείσα μέχρι τούδε 

πρόοδος ήταν, κατά την άποψή του, ανεπαρκής.  

Μετά την ενημέρωση από τον δήμαρχο, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ζήτησε να 

πληροφορηθεί εάν, κατά την άποψη του δημάρχου, υπήρξε επαρκής ενημέρωση και 

συνεργασία στο εν λόγω θέμα μεταξύ δημοτικών αρχών και κεντρικής κυβέρνησης. Ο 

δήμαρχος ανέφερε ότι η λιμενική αρχή τελεί υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης και ότι, 

συνεπώς, υπήρξαν κενά στην επικοινωνία όσον αφορά τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί 

σχετικά με τις δραστηριότητες στον λιμένα της Λάρνακας.  
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Συνάντηση με αναφέροντες, Δημαρχείο της Λάρνακας 

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με μια ομάδα αναφερόντων, την οποία αντιπροσώπευαν η κ. 

Μαρία Θεοδώρου και η κ. Ελένη Καλλή.  

Οι αναφέροντες ανέπτυξαν την κατάσταση που επικρατεί στον λιμένα της Λάρνακας και στον 

δήμο Αραδίππου, επισημαίνοντας ότι οι εγκαταστάσεις των εταιρειών Schlumberger, Total και 

ENI στις δύο αυτές περιοχές, εξακολουθούν να λειτουργούν, παρά την υποτιθέμενη παύση των 

δραστηριοτήτων και των αποφάσεων της κυβέρνησης για την απομάκρυνση και/ή μεταφορά 

τους. Οι αναφέροντες εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους σε τυχόν άρνηση των αρχών να 

χαρακτηρίσουν τις δραστηριότητες αυτές ως βιομηχανικές και επικαλέσθηκαν τα πρόσφατα 

πορίσματα σχετικά με τη μόλυνση των υδάτων και την ηχορύπανση. Η σχετική παρουσίαση 

συνοδεύτηκε από σειρά φωτογραφιών των πληττόμενων περιοχών που ελήφθησαν από 

πολίτες, από τις οποίες προκύπτουν ιδίως, όπως υποστηρίζουν οι αναφέροντες, συνεχείς καθ’ 

όλο το εικοσιτετράωρο βιομηχανικές δραστηριότητες στο λιμάνι της Λάρνακας κατά τον χρόνο 

της επίσκεψης, καθώς και η εγγύτητά τους σε κατοικίες.  

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η απόφαση της λιμενικής αρχής του Αυγούστου 2013 να 

επιτρέψει βιομηχανικές δραστηριότητες στο λιμένα της Λάρνακας αντίκειται στο χωροταξικό 

σχέδιο της Λάρνακας και ελήφθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους πολίτες. Οι 

αναφέροντες, επανέλαβαν τους κύριους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει στις αναφορές τους 

και επιπλέον επανέλαβαν τις ανησυχίες τους ότι οι αποφάσεις της κυβέρνησης αναφορικά με 

τις βιομηχανικές δραστηριότητες στον λιμένα της Λάρνακας και στο δήμο Αραδίππου καθώς 

και η αναβολή της απομάκρυνσης των δεξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου, αποδεικνύουν 

μια σημαντική έλλειψη στρατηγικής και διαφάνειας όσον αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη των 

περιοχών αυτών. Οι αναφέροντες τόνισαν ότι τάσσονται αναφανδόν υπέρ μιας τουριστικής και 

όχι βιομηχανικής ανάπτυξης του λιμένα της Λάρνακας και της γύρω περιοχής στο μέλλον. Οι 

πολίτες εξέφρασαν επίσης εκ νέου το αίσθημα απογοήτευσης που τους διακατέχει, όσον αφορά 

τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνητικές αρχές επικοινωνούν στο ζήτημα αυτό με τους πολίτες 

καθώς και την πεποίθησή τους ότι αποτελούν αντικείμενο παραπλάνησης στο ζήτημα αυτό. 

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του λιμένα της Λάρνακας και επίσκεψη στο λιμένα  

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε στην είσοδο του λιμένα μια ομάδα πολιτών, οι οποίοι 

επανέλαβαν τις βαθύτατες ανησυχίες τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, την 

έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους τους για τις πράξεις και παραλείψεις της κυβέρνησης και την 

πιεστική ανάγκη να απομακρυνθούν οι δεξαμενές από τις κατοικημένες περιοχές. Η 

αντιπροσωπεία συναντήθηκε στη συνέχεια με τον αναπληρωτή διευθυντή του λιμένα και τον 

διευθυντή περιβάλλοντος, παρουσία του δημάρχου της Λάρνακας. Αναφορικά με τον λιμένα 

της Λάρνακας και σε απάντηση στους ισχυρισμούς των αναφερόντων, σύμφωνα με τους 

οποίους η βιομηχανική δραστηριότητα συνεχιζόταν μετά την παράταση των αδειών, οι 

εκπρόσωποι της Λιμενικής Αρχής δήλωσαν ότι τους τελευταίους δύο μήνες είχαν 

πραγματοποιηθεί στον λιμένα «εργασίες καθαρισμού», στις οποίες συμπεριλαμβανόταν, 

μεταξύ άλλων, η ανακύκλωση των μεταλλικών απορριμμάτων.  

Όσον αφορά τα ζητήματα που τέθηκαν από το Γραφείο του Δημάρχου σχετικά με την 

παράταση των αδειών και των σχετικών προϋποθέσεων, η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε ότι οι 

άδειες που χορηγήθηκαν στη Noble Energy και την Medserv Ltd ανανεώθηκαν με τις ίδιες 
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προϋποθέσεις υπό τις οποίες είχαν χορηγηθεί και αποσκοπούσαν μόνο στην άσκηση 

αποθηκετευτικών δραστηριοτήτων.  

Απαντώντας στους ισχυρισμούς των αναφερόντων περί ηχορύπανσης και ρύπανσης των 

υδάτων, ο διευθυντής περιβάλλοντος δήλωσε ότι σύμφωνα με μελέτη του 2016 διαπιστώθηκαν 

πολύ χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης, τα οποία είναι συμβατά με ελαφρές βιομηχανικές, 

λιμενικές δραστηριότητες και ότι από την τελευταία δειγματοληψία νερού που 

πραγματοποιήθηκε το 2014 δεν προκύπτουν (σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία που 

προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων στο νερό κάθε τρία χρόνια) ενδείξεις για μόλυνση των υδάτων 

που οφείλεται σε βιομηχανική δραστηριότητα. Όσον αφορά τη μόλυνση του ατμοσφαιρικού 

αέρα, ο διευθυντής περιβάλλοντος δήλωσε ότι τα σχετικά επίπεδα ήταν υψηλότερα στην πόλη 

και ότι δεν έχει καταγραφεί πρόσθετη μόλυνση του αέρα προερχόμενη από βιομηχανικές 

δραστηριότητες στον λιμένα. Αναφορικά με τα επίπεδα ραδιενέργειας, σε μελέτη που 

πραγματοποίησε το 2014 η Halliburton (μία από τις πετρελαϊκές εταιρείες στην οποία έχει 

χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εργασιών στον λιμένα), υπό την επίβλεψη του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας της κυβέρνησης, διαπιστώθηκε ότι τα σχετικά ευρήματα 

ήταν πολύ χαμηλά. Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για το γεγονός ότι έχουν δοθεί απαντήσεις 

σε όλα τα συναφή ερωτήματα των πολιτών.  

Όσον αφορά τον λιμένα της Λεμεσού, η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε ότι, λόγω του χαρακτήρα 

των επίμαχων δραστηριοτήτων, δεν ήταν απαραίτητο να διενεργηθεί εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκαν προγράμματα 

παρακολούθησης πριν από τη χορήγηση αδειών και το κοινό ενημερώθηκε αναλόγως.  

Σε συνάρτηση με τον λιμένα του Βασιλικού που τελεί υπό διαμόρφωση, οι εκπρόσωποι της 

Αρχής Λιμένων πληροφόρησαν την αντιπροσωπεία ότι ο χώρος, εκτός από τη σχεδιαζόμενη 

εγκατάσταση ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), πρόκειται να 

δεχθεί και άλλες σημαντικές βιομηχανικές δραστηριότητες. Ωστόσο, παρασχέθηκε στην 

αντιπροσωπεία η διαβεβαίωση ότι σε όλες τις δραστηριότητες αυτές θα τηρηθούν τα 

τυποποιημένα περιβαλλοντικά ανώτατα όρια που ισχύουν βάσει του δικαίου της ΕΕ. 

Κατά την επακόλουθη περιήγηση στο λιμένα με λεωφορείο, τα μέλη της αντιπροσωπείας 

διαπίστωσαν την ύπαρξη ορισμένων μικρών γραφειακών εγκαταστάσεων και χώρων 

αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες καθώς και ενός ελλιμενισμένου πλοίου 

επί του οποίου δεν ασκούνταν δραστηριότητες κατά το χρόνο της επίσκεψης. Τα μέλη της 

αντιπροσωπείας διεπίστωσαν ιδίοις όμμασι ότι ο λιμένας και οι δεξαμενές βρίσκονταν κοντά 

σε κατοικίες (με σπίτια και πολυκατοικίες να βρίσκονταν κυριολεκτικά στην απέναντι πλευρά 

του δρόμου), ότι υπήρχαν δεξαμενές κοντά στον λιμένα καθώς και ότι ορισμένες δεξαμενές 

είχαν τοποθετηθεί δίπλα σε σπίτια και επιχειρήσεις καθώς και σε παραλίες κοντά σε 

κολυμβητές.  

Συνάντηση με τον Μόνιμο Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

και άλλους εκπροσώπους υπουργείων 

Όσον αφορά τον λιμένα της Λάρνακας, οι εκπρόσωποι των υπουργείων ενημέρωσαν την 

αντιπροσωπεία ότι σκοπός της κυβέρνησης ήταν να αναπτυχθεί η Λάρνακα σε «βασικό λιμένα 

για κρουαζιερόπλοια» (στο πλαίσιο ενός προγράμματος «fly & cruise»  και να προωθηθεί η 

μαρίνα της και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να μετατρέψει την περιοχή σε βιομηχανικό 

λιμένα. Επισημάνθηκε ότι οι άδειες σε εταιρείες που λειτουργούν σήμερα στον λιμένα 

παραχωρούνται μόνο για αποθηκευτικούς σκοπούς, ο δε κύριος βιομηχανικός λιμένας 
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πρόκειται να αναπτυχθεί στο Βασιλικό ενώ η Λεμεσός θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον 

κύριο εμπορικό λιμένα της Κύπρου.  

Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για το γεγονός ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να μεταφέρει όλες 

τις σχετικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών αποθήκευσης αερίου, στο 

Βασιλικό και ότι η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση δεν είναι αποδεκτή. Παρεμπιπτόντως, η 

αντιπροσωπεία ενημερώθηκε επίσης για το ότι οι δραστηριότητες αποθήκευσης στον λιμένα 

της Λάρνακας αφορούσαν μόνο μη επικίνδυνα υλικά και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν ήταν 

απαραίτητο να πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση πριν από τη χορήγηση ή την παράταση 

των αδειών.  

Ο Μόνιμος Γραμματέας ανέφερε επίσης ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου είχε χρηματοδοτήσει μια 

μελέτη για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ανατέθηκε από τις δημοτικές αρχές 

της Λάρνακας και ότι το κοινό είχε ενημερωθεί πλήρως γι’ αυτό. Σύμφωνα με το υπουργείο, η 

εντύπωση που έχουν σχηματίσει ορισμένοι πολίτες, ότι στον λιμένα της Λάρνακας παράγεται 

ιλύς και πραγματοποιούνται και άλλες βαριές βιομηχανικές δραστηριότητες βασιζόταν σε 

εσφαλμένες εκτιμήσεις και ελλιπή γνώση. Υποστήριξε επίσης ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο 

εκμισθώθηκε ο χώρος του λιμένα ήταν να δοθεί ώθηση στην απασχόληση και να 

αντισταθμιστεί η μείωση δραστηριοτήτων που αντιμετώπιζε ο λιμένας και ότι δεν ζητήθηκε η 

χορήγηση αδειών για λιμενικές εργασίες επειδή αυτές δεν είχαν επιζήμιο χαρακτήρα. 

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου διαβεβαίωσαν την αντιπροσωπεία ότι θα καταβληθούν στο 

μέλλον μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και η επικοινωνία 

με τον δήμαρχο της Λάρνακας. 

Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους του Τμήματος Υδρογονανθράκων του 

υπουργείου, οι οποίοι παρείχαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για την 

επέκταση του λιμένα της Λάρνακας και την αρχική απόφαση για τη χορήγηση αδειών για 

ελαφρές βιομηχανικές δραστηριότητες σε αυτόν για χρονικό διάστημα δύο ετών (από το 2014 

έως το 2016). Σύμφωνα με το Υπουργείο, κατά το χρόνο που ελήφθη η απόφαση αυτή από την 

Αρχή Λιμένων, ο λιμένας της Λεμεσού ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένος ενώ ο λιμένας της 

Λάρνακας υπολειτουργούσε. Από το 2016, ο λιμένας της Λεμεσού έχει ορισθεί ως ο λιμένας 

στον οποίο θα μεταφερθούν οι εγκαταστάσεις που σήμερα βρίσκονται στη Λάρνακα.  

Επιπλέον, το 2016, μετά από διαμαρτυρίες των πολιτών, οργανώθηκε στη Λάρνακα μια 

δημόσια συνεδρίαση στην οποία παρουσιάστηκε στους πολίτες η εξέλιξη αυτή και δόθηκαν 

απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Οι εκπρόσωποι του υπουργείου επισήμαναν ότι κατά τη 

διάρκεια της εν λόγω ανταλλαγής απόψεων κατέστη σαφές ότι ορισμένα άτομα είχαν 

εσφαλμένη αντίληψη όσον αφορά τον χαρακτήρα των λιμενικών δραστηριοτήτων και των 

διακινούμενων υλικών, τα οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν είχαν σε μεγάλο βαθμό 

επικίνδυνο χαρακτήρα (π.χ. μπετονίτης).  

Όσον αφορά τη μελλοντική μετεγκατάσταση, οι εκπρόσωποι του Υουργείου παραδέχθηκαν ότι 

είχαν σημειωθεί πολλαπλές αναβολές, δεδομένου ότι πρόκειται για πολύπλοκο εγχείρημα.  

Σήμερα, βρίσκεται σε εφαρμογή ένα γενικό σχέδιο για το Βασιλικό, όπου κατασκευάζονται 

υποδομές και έχουν παραχωρηθεί εκτάσεις σε εταιρείες που ασκούσαν προηγουμένως 

δραστηριότητες στη Λάρνακα· τα σχέδια έχουν προχωρήσει αρκετά, δεδομένου ότι έχει 

παραχωρηθεί η πρώτη πολεοδομική άδεια για τη μεταφορά των εγκαταστάσεών. 
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Όσον αφορά την Αραδίππου, οι εκπρόσωποι του υπουργείου ανέφεραν ότι οι κρατικές αρχές 

έχουν παραχωρήσει εξαιρέσεις στις εταιρείες υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουν όλες τις 

απαιτούμενες άδειες. Μετά τη μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο Δήμος 

Αραδίππου χορήγησε άδειες κατασκευής. Όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια για την ανεύρεση 

πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, η γεώτρηση στο τεμάχιο 11 είχε 

ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της επίσκεψης. Άδειες θα δοθούν για τρία ακόμη τεμάχια, ενώ ο 

μέχρι τούδε εργολάβος πρόκειται να πραγματοποιήσει δύο γεωτρήσεις στο νέο τεμάχιο το 

φθινόπωρο του 2017 και η Exxon Mobil δύο ερευνητικές γεωτρήσεις (στο τεμάχιο 10) το 

δεύτερο ήμισυ του 2018. Η Halliburton (ανάδοχος της Total) και η Schlumberger θα παρέχουν 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Αραδίππου.  

Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών 

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους της Αρχής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και 

πληροφορήθηκε ότι τα σχέδια για τον λιμένα της Λάρνακας περιλαμβάνονται στο σχέδιο πόλης 

της Λάρνακας, το οποίο απαγορεύει τις βιομηχανικές δραστηριότητες στον λιμένα. Όσον 

αφορά τη χωροθέτηση των δεξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου, το υπουργείο ενημέρωσε 

την αντιπροσωπεία ότι με υπουργική απόφαση έχει διαταχθεί η παύση λειτουργίας και η 

απομάκρυνση των δεξαμενών αυτών τον Φεβρουάριο του 2017. Ως εκ τούτου, η προθεσμία 

για τη μεταφορά των δεξαμενών λήγει το Μάρτιο του 2018 για τις δεξαμενές που περιέχουν 

αέριο πετρελαίου και το Μάρτιο του 2019 για τις δεξαμενές που περιέχουν υγραέριο. Και οι 

δύο τύποι δεξαμενών πρόκειται με μεταφερθούν στο Βασιλικό· ωστόσο, σύμφωνα με τους 

εκπροσώπους του υπουργείου, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση ενός έως δύο ετών. 

Όσον αφορά την μετεγκατάσταση των δεξαμενών από την περιοχή που εκτείνεται από το 

λιμάνι έως την Ορόκλινη, η Αρχή έχει εκπονήσει ένα ευρύτερο σχέδιο για την εν λόγω περιοχή, 

η οποία δεν είχε αναπτυχθεί επαρκώς λόγω της παρουσίας των δεξαμενών. Το σχέδιο 

προβλέπει την αναβάθμιση της περιοχής μέσω ποιοτικού σχεδιασμού, με νέους δρόμους, 

ποδηλατόδρομους, χώρους περιπάτου, διαχείριση των υδάτινων ρευμάτων, πολυλειτουργικά 

κτίρια σε κεντρικές περιοχές καθώς και επιχειρήσεις και κατοικίες στις γειτονικές περιοχές. Η 

εκπόνηση της εν λόγω λεπτομερούς μελέτης έχει ανατεθεί σε μια εταιρεία, έχουν δε ήδη 

πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις διαβούλευσης με το κοινό. Το νέο σχέδιο επρόκειτο να 

δημοσιευθεί στο τέλος του 2017 ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της εκτίμησης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο αυτό, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί υπό 

την καθοδήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Κατά την άποψη των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων στο λιμάνι, δεν απαιτείτο άδεια, δεδομένου ότι η αίτηση είχε υποβληθεί από 

το Υπουργείο Μεταφορών και όχι από μια ιδιωτική εταιρεία. Ωστόσο, τηρήθηκαν όλες οι 

διαδικασίες και οι αρχές διατύπωσαν τις απόψεις τους ωσάν η αίτηση να είχε υποβληθεί από 

μια ιδιωτική εταιρεία και συνεπώς δεν υπήρξε παραβίαση του νόμου. Τέλος, αναφορικά με την 

Αραδίππου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου, αφού παρουσίασαν τη διαδικασία που τηρήθηκε, 

διατύπωσαν την άποψη ότι ασκείται πίεση προκειμένου να μετατραπεί η Αραδίππου σε μια 

αμιγώς οικιστική περιοχή και ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαμαρτύρονται οι πολίτες. 

Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

(Τμήμα Περιβάλλοντος) και με τον Επίτροπο για το Περιβάλλον 

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου ζήτησαν εν πρώτης συγγνώμη για την απουσία του Υπουργού 

Γεωργίας, ο οποίος δεν μπορούσε να παρευρίσκεται στη συνάντηση λόγω ανειλημμένων 
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επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η αντιπροσωπεία πληροφορήθηκε ότι, όσον αφορά την 

ανάπτυξη επικουρικών δραστηριοτήτων στην Αραδίππου, το σχέδιο πόλης της Αραδίππου 

επιτρέπει βιομηχανικές χρήσεις και λειτουργία βιομηχανικών ζωνών. Στις υπόλοιπες χρήσεις 

που επιτρέπονται σύμφωνα με το σχέδιο πόλης περιλαμβάνονται η αποθήκευση 

(βοηθητικού/υποστηρικτικού εξοπλισμού) καθώς και εργαστήρια/σταθμοί επεξεργασίας. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν ήταν απαραίτητη η χορήγηση περιβαλλοντικής άδειας· Ωστόσο, 

το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε να προσκομιστούν όλα τα περιβαλλοντικά στοιχεία που 

σχετίζονταν με τις δραστηριότητές τους καθώς και διερεύνηση όλων των πιθανών κινδύνων 

βάσει πληροφοριών που δόθηκαν από τις εταιρείες και, στη συνέχεια, επέβαλε πολύ αυστηρούς 

περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου υποστήριξαν ότι οι δύο 

μονάδες τελούν σε λειτουργία και ότι έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που τους 

έχουν επιβληθεί. Το υπουργείο ενημέρωσε επίσης την αντιπροσωπεία ότι, από πλευράς 

ενημέρωσης του κοινού, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονές του προέβησαν σε παρουσιάσεις, 

παρείχαν διευκρινίσεις και συναντήθηκαν δύο φορές με το Δημοτικό Συμβούλιο της 

Αραδίππου πριν από την έκδοση των αδειών.  

Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε επίσης, όσον αφορά τον λιμένα της Λάρνακας, ότι οι 

πραγματοποιηθείσες εργασίες δεν ενέπιπταν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην 

έννοια «βιομηχανικές δραστηριότητες» και ότι συνεπώς δεν ήταν αναγκαία μια εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρόλα αυτά, το Τμήμα Περιβάλλοντος επέβαλε πολύ 

αυστηρούς όρους και, προκειμένου να χορηγήσει την έγκρισή του, ζήτησε εξονυχιστικούς 

ελέγχους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λιμένα το 2014. Λόγω της εγγύτητας σε 

κατοικίες, μετρήθηκαν τα επίπεδα θορύβου και ελέγχθηκαν οι ώρες εργασίας. Δεδομένου ότι 

οι δραστηριότητες επρόκειτο να διαρκέσουν μόνο 18 μήνες, η έγκριση δόθηκε και στη συνέχεια 

ελέγχθηκαν τα επίπεδα θορύβου και η διαχείριση των αποβλήτων στις εξέδρες και 

διαπιστώθηκε η τήρηση των σχετικών όρων. Έκτοτε, δεν έχει υποβληθεί νέα αίτηση για 

έγκριση. Εξάλλου, κατά την άποψη του υπουργείου, καμία από τις δραστηριότητες στο λιμένα 

της Λάρνακας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών Σεβέζο, πράγμα το οποίο δεν 

ισχύει για την περιοχή της Λάρνακας στην οποία έχουν τοποθετηθεί οι δεξαμενές αποθήκευσης 

φυσικού αερίου και για τον λόγο αυτό, διεξάγεται ανάλυση κινδύνου υπό την εποπτεία του 

Υπουργού Εργασίας της Κύπρου.  

Όσον αφορά την μετεγκατάσταση των δεξαμενών στο Βασιλικό, η αντιπροσωπεία 

πληροφορήθηκε ότι η πρώτη εταιρεία που έχει λάβει άδεια κατασκευής έχει ήδη κατασκευάσει 

και συνεχίζει να κατασκευάζει δεξαμενές προκειμένου να καλυφθούν οι αρχικές ανάγκες των 

άλλων εταιρειών που θα μετεγκατασταθούν στην περιοχή αυτή. Η μετεγκατάσταση έχει 

χαρακτηρισθεί ως «πολύ χρονοβόρα διαδικασία» για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές 

και εκτεταμένες περιβαλλοντικές μελέτες και για τις οποίες πρέπει να διευθετηθούν  εκ των 

προτέρων πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια.  

Συνάντηση με τον Γενικό Ελεγκτή, Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Ο Γενικός Ελεγκτής επισήμανε τη δέσμευση της Κυπριακής Κυβέρνησης ότι η Λεμεσός θα 

εξακολουθήσει να αποτελεί το κύριο εμπορικό λιμάνι στην Κύπρο και ότι αυτό αποτελεί 

απόδειξη ότι το λιμάνι της Λάρνακας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικούς 

σκοπούς - κατά το χρόνο αυτό υπήρχαν ρυθμίσεις προκειμένου να επιτραπεί μια βιομηχανική 

χρήση στη Λεμεσό.  

Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε ότι, όσον αφορά τη μεταφορά των δεξαμενών αερίου, υπάρχει 
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πολιτικό ζήτημα έμμεσης επιρροής και πίεσης που ασκείται στις κρατικές αρχές από τις 

εταιρείες εκμετάλλευσης. Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ένα παράδειγμα σχετικά με την 

προμήθεια ορισμένων υλικών, όπως η πίσσα, για την οποία υφίσταται ένα οιονεί μονοπώλιο 

στην αγορά. Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ανέφερε ότι καταβάλλει προσπάθειες για να 

εξασφαλίσει την σύμπραξη και άλλων εταιρειών προκειμένου να προωθηθεί μια πρωτοβουλία 

του ιδιωτικού τομέα συμβατή με τη διαδικασία απομάκρυνσης. 

Όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης αδειών, ο Γενικός Ελεγκτής κατέστησε σαφές ότι, με 

βάση την κυπριακή νομοθεσία, υπάρχουν δύο είδη σχετικών αδειών: άδειες πολεοδομικού 

σχεδιασμού/πολεοδομικών ζωνών και οικοδομικές άδειες. Εάν ένα έργο ανάπτυξης εκτελείται 

από μια ιδιωτική εταιρεία, απαιτείται οικοδομική άδεια, που χορηγείται από το δήμο, ακόμη 

και σε περίπτωση που η εταιρεία εκτελεί οικοδομικές εργασίες σε δημόσια έκταση. Το Γραφείο 

του Γενικού΄Εισαγγελέα είναι αρμόδιο για την ερμηνεία του νόμου σχετικά με τις διαδικασίες 

για τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών. Διαδικασία παρέκκλισης εφαρμόζεται ιδίως όταν 

πρόκειται για έργα εθνικής σημασίας και όταν απαιτείται αλλαγή στη χρήση της γης και των 

εγκαταστάσεων.  

Επίσκεψη στην Κυπριακή Βουλή - Κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών 

και Έργων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με μια κοινή αντιπροσωπεία βουλευτών της Κυπριακής 

Βουλής, την οποία αποτελούσαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δρ. Αδάμος 

Αδάμου καθώς και η κ. Ανίτα Δημητρίου (Δημοκρατικός Συναγερμός - ΔΗΣΥ) και η Ευανθία 

Σάββα (ΑΚΕΛ), που αποτελούν και οι δύο μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και τα μέλη της 

Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Χρηστάκης Τζιοβάνης (Ανορθωτικό 

Κόμμα Εργαζόμενου Λαού – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις – ΑΚΕΛ), κ. Δημήτρης Δημητρίου 

και ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου (αντιπρόεδρος, Οικολόγοι). Η Λάρνακα αποτελεί εκλογική 

περιφέρεια όλων σχεδόν των ανωτέρω βουλευτών.  

Η αντιπροσωπεία πληροφορήθηκε ότι το ζήτημα του λιμένα της Λάρνακας έχει αποτελέσει 

αντικείμενο συζήτησης σε σειρά κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι εκπρόσωποι του ΔΗΣΥ 

εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τους τίτλους των αναφορών, δεδομένου ότι ουδέποτε το 

κράτος έλαβε την απόφαση να μετατρέψει τη Λάρνακα σε βιομηχανικό λιμάνι. Το λιμάνι 

υφίστατο ήδη το 1974, όταν πραγματοποιήθηκε η τουρκική εισβολή, και οι περιοχές γύρω από 

αυτό παραχωρήθηκαν για οικιστικούς σκοπούς προκειμένου να στεγαστούν ορισμένοι 

πρόσφυγες από το βόρειο τμήμα της νήσου. Συνεπώς, από τεχνικής πλευράς, τον λιμένα 

περιέβαλαν κατοικίες.Οι εκπρόσωποι του ΔΗΣΥ υποστήριξαν ότι οι καταγγελίες είχαν 

διατυπωθεί από μικρό μόνο αριθμό πολιτών. Το ποσοστό ανεργίας στη Λάρνακα ήταν πολύ 

υψηλό μετά το κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων το 2013 και για τον λόγο αυτό 

αποφασίστηκε να επιτραπούν οι δραστηριότητες αυτές στο λιμάνι (στο οποίο είχε ήδη 

σημειωθεί μεγάλη μείωση δραστηριοτήτων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης) προκειμένου να 

τονωθεί η απασχόληση στην περιοχή. Τόνισαν επίσης ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την 

ανάπτυξη του τουριστικού λιμένα της Λάρνακας και της μαρίνας, υποβλήθηκαν τρείς 

προσφορές και ότι ο ανάδοχος επρόκειτο να επιλεγεί στο τέλος του 2017. Αναφορικά με την 

μετεγκατάσταση των δεξαμενών πετρελαίου στο βόρειο τμήμα του λιμένα, έχει ήδη ληφθεί 

απόφαση και πρόκειται να εφαρμοσθεί, καθόσον υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει την μετεγκατάσταση αυτή. Η μεταφορά των δεξαμενών 

αερίου φαίνεται να είναι κάπως πιο περίπλοκη, δεδομένου ότι η κυπριακή αγορά είναι μικρή 

και το κόστος μετεγκατάστασης πολύ υψηλό για τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Κατά την άποψη 
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των εκπροσώπων του ΔΗΣΥ, οι πολίτες θα μπορούσαν να είχαν συμμετάσχει και να είχαν 

ενημερωθεί για τα σχέδια που υπήρχαν για τον λιμένα μέσω της Επιτροπής για την Ανάπτυξη 

της Λάρνακας. Τέλος πιστεύουν ότι οι ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά τον λιμένα της 

Λάρνακας είναι αβάσιμες, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει αμετάκλητα αποφασίσει να μην 

επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το λιμάνι όπως το 2014 παρέχοντας άδεια μόνο για 

αποθηκευτικούς σκοπούς.  

Τα μέλη του ΑΚΕΛ υποστήριξαν ότι οι πολίτες της Λάρνακας αναγνωρίζουν την ανάγκη να 

τονωθεί η απασχόληση στην περιοχή, ωστόσο πιστεύουν ότι η διακινδύνευση ανθρωπίνων 

ζωών δεν αποτελεί κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

Στόχος τους είναι η τουριστική και εμπορική ανάπτυξη να πραγματοποιηθούν παράλληλα κατά 

τρόπο συμβατό, αν και πιστεύουν ότι η πόλη τους έχει ήδη επιβαρυνθεί και τελεί σε κίνδυνο 

εξαιτίας των δεξαμενών, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, της βιομηχανικής ζώνης και του 

αεροδρομίου. Κατά την άποψή τους, η κυβέρνηση δεν έχει λάβει αμετάκλητη απόφαση για την 

απομάκρυνση των εταιρειών από τον λιμένα της Λάρνακας - η σχετική απόφαση έχει 

αναβληθεί έως το 2019 - ταυτόχρονα δε δεν είναι απολύτως γνωστός ο χρόνος κατά τον οποίο 

οι εταιρείες θα απομακρυνθούν, οι δεξαμενές θα μετεγκατασταθούν και τα σχέδια θα 

υλοποιηθούν. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στην Αραδίππου, η κ. Σάββα, η οποία είχε 

διατελέσει μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Αραδίππου την εποχή που χορηγήθηκαν 

οικοδομικές άδειες στις δύο εταιρείες το 2014, δήλωσε ότι υπήρχε μια συντονισμένη και 

αδιαφανής προσπάθεια από την κυβέρνηση και τον δήμαρχο της Αραδίππου για μόνιμη 

εγκατάσταση των μονάδων κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ως αποδεικτικό στοιχείο 

επικαλέστηκε το γεγονός ότι οι εταιρείες έλαβαν τις άδειες εντός λίγων μηνών, ενώ συνήθως 

οι διαδικασίες διαρκούν δύο έως τρία χρόνια· το Υπουργικό Συμβούλιο χορήγησε παρέκκλιση 

σε ιδιωτικές εταιρείες μολονότι παρεκκλίσεις επιτρέπονται συνήθως μόνο για κρατικά έργα· 

τέλος δε, ο Δήμος Αραδίππου προγραμμάτισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

χορήγησε τις άδειες στην εταιρεία νωρίτερα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τετελεσμένο 

γεγονός κατά το χρόνο σύγκλησης της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής δύο ημέρες αργότερα. 

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 

Επίσκεψη και περιήγηση στο Δήμο Αραδίππου  

Η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε με λεωφορείο στο Δήμο Αραδίππου, συνοδευόμενη από το 

δήμαρχο Αραδίππου, ο οποίος παρέσχε πληροφορίες σχετικά με τις κύριες περιοχές στις οποίες 

πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη. Στις περιοχές αυτές συμπεριλαμβάνονταν δύο μονάδες 

υποστήριξης για τις εταιρείες γεώτρησης (Halliburton και Schlumberger), αμφότερες δε ήταν 

κλειστές και δεν φαινόταν να υπάρχει κίνηση. Και οι δύο μονάδες κατασκευάστηκαν σε ένα 

βιομηχανικό πάρκο (πρώην ελεύθερη ζώνη της Λάρνακας) στα περίχωρα της Αραδίππου, 

κοντά στον αυτοκινητόδρομο που χωρίζει το πάρκο από τις κατοικημένες περιοχές. Η 

αντιπροσωπεία πληροφορήθηκε  ότι οι δύο αυτές εγκαταστάσεις ουδέποτε είχαν τεθεί σε 

λειτουργία. Η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας χρυσού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

Η απόσταση των εγκαταστάσεων από τις κατοικημένες περιοχές ποικίλλει, δεδομένου ότι οι 

περιοχές αυτές έχουν κατοικηθεί μόλις πρόσφατα· στην πραγματικότητα, υπήρχαν σε εξέλιξη 

εργασίες ανέγερσης κατοικιών σε διάφορες περιοχές. Ωστόσο, η μέση άμεση απόσταση 

ανέρχεται σε ένα χιλιόμετρο περίπου. 

Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Αραδίππου, κ.Ευάγγελο Ευαγγελίδη 
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Όσον αφορά την διαδικασία έκδοσης αδειών, η αντιπροσωπεία πληροφορήθηκε ότι ένας δήμος 

είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με κρατικές γνωμοδοτήσεις και να εκδώσει την 

αντίστοιχη άδεια. Εάν ένας δήμος παρεκκλίνει από μια θετική γνωμοδότηση που εκδόθηκε από 

το κράτος, ο δήμος φέρει το βάρος της απόδειξης και πρέπει να προσκομίσει αιτιολογημένη 

γνώμη και να καταβάλει ενδεχομένως αποζημιώσεις. Αρμόδιες για τη διενέργεια εκτιμήσεων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι οι κρατικές και όχι οι δημοτικές αρχές.  

Ο δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι οι ιδιοκτήτες γης στην περιοχή θα ήθελαν να χρησιμοποιηθεί η 

γη για οικιστικούς και μόνο σκοπούς· η απόφαση για τη χρήση γης λαμβάνεται από το 

συμβούλιο των ιδιοκτητών γης, ενώ τον τελευταίο λόγο έχει το Τμήμα Σχεδίου Πόλης. Όσον 

αφορά το χρόνο κατά τον οποίο εκφράστηκαν διαμαρτυρίες και υποβλήθηκαν αναφορές εκ 

μέρους των πολιτών (υποστηρίζεται ότι οι πολίτες που διαμαρτύρονταν προέρχονταν από τον 

Δήμο Αραδίππου και όχι από τον Δήμο Λάρνακας), η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε ότι οι 

ενέργειες αυτές στην πλειοψηφία τους πραγματοποιήθηκαν πριν ακριβώς από τις δημοτικές 

εκλογές, ότι «μια μικρή μειοψηφία πολιτών κυριάρχησε στο όλο ζήτημα», διατυπώνοντας 

ορισμένες φορές «υπερβολικούς» ισχυρισμούς και ότι η έκταση των διαμαρτυριών αυτών 

διογκώθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Τέλος, ειπώθηκε στην αντιπροσωπεία ότι το τοπικό σχέδιο για την Λάρνακα αναθεωρείται 

κάθε επτά χρόνια, το τελευταίο δε χρονολογείται από το 2013. Οι πολίτες προτείνουν αλλαγές 

στο σχέδιο, ο δήμος τις ελέγχει και εκδίδει γνώμη και το Τμήμα Σχεδίου Πόλης λαμβάνει την 

τελική απόφαση. Κατά την πιο πρόσφατη αναθεώρηση, ο δήμος είχε προτείνει τη δημιουργία 

μιας ουδέτερης ζώνης μεταξύ εγκαταστάσεων και κατοικημένων περιοχών, παρά το γεγονός 

ότι σύμφωνα με τις μελέτες του τμήματος η δημιουργία και η λειτουργία μιας βιομηχανικής 

ζώνης ήταν εφικτή.  

Συνάντηση με την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Επίτροπος 

Διοικήσεως) 

Η Επίτροπος διοικήσεως ενημέρωσε την αντιπροσωπεία ότι στις βασικές καταγγελίες των 

πολιτών είχε δοθεί λύση και οι πολίτες είχαν λάβει απάντηση. Η διευθέτηση αυτή είχε εντέλει 

ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί το σχέδιο ανάπτυξης της Λάρνακας.  

Όσον αφορά την Αραδίππου, η ανάπτυξη επικουρικών δραστηριοτήτων και μια μονάδα ιλύος 

είχαν σταματήσει και θα μεταφερθούν στο Βασιλικό. Στην Αραδίππου θα παραμείνουν μόνο 

οι δραστηριότητες αποθήκευσης· στο μέλλον δεν θα πραγματοποιηθούν στην Αραδίππου 

δραστηριότητες επεξεργασίας ή επιχειρησιακές δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες 

επιβλαβείς για το περιβάλλον. Στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως δεν έχει υποβληθεί νέα 

καταγγελία επί του ζητήματος αυτού.  

Αναφορικά με το ζήτημα της ελλιπούς παροχής και κοινοποίησης πληροφοριών από το κράτος 

και τις δημοτικές αρχές, η Επίτροπος Διοικήσεως αναγνωρίζει ότι υπήρξαν ελλείψεις σε όλα 

τα επίπεδα, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση· ωστόσο, δεν έχουν υποβληθεί στο Γραφείο 

της καταγγελίες ειδικά επί του θέματος αυτού. Όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο 

σημειώθηκαν παρατυπίες στο πλαίσιο της διαδικασίας που τηρήθηκε, γεγονός που 

δημιούργησε στους πολίτες εσφαλμένες εντυπώσεις, πραγματοποιήθηκε κατά την άποψή της 

μια πρώτη αξιολόγηση του ρόλου που θα μπορούσε να διαδραματίσει το λιμάνι, ωστόσο η 

εκτίμηση αυτή αναθεωρήθηκε στη συνέχεια και σταμάτησε κάθε βιομηχανική δραστηριότητα 

σε αυτό. 
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Συνάντηση με αναφέροντες, Δημαρχείο της Λάρνακας 

Κατά τη δεύτερη συνάντηση με αναφέροντες πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 

της αντιπροσωπείας και των πολιτών σχετικά με τα βασικά συμπεράσματα των συναντήσεων 

στις οποίες συμμετείχε η αντιπροσωπεία και ορισμένοι πολίτες έδωσαν πρόσθετες 

πληροφορίες στην αντιπροσωπεία.  

Οι αναφέροντες επισήμαναν ότι εκκρεμεί προσφυγή των Δήμων Λάρνακας και Δρομολαξιάς 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου. Οι αναφέροντες επεσήμαναν επίσης την 

επικείμενη το 2018 δημιουργία νέων ζωνών στο νησί, (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 

μιας αναθεώρησης του σχεδίου πόλης της Λάρνακας) και εξέφρασαν φόβους ότι η κυβέρνηση 

«θα προβεί σε απαλλοτρίωση» γαιών για βιομηχανικούς σκοπούς.  

Όσον αφορά την απομάκρυνση και μεταφορά των δεξαμενών αποθήκευσης αερίου, οι 

αναφέροντες αναγνώρισαν την ύπαρξη υπουργικής απόφασης, ωστόσο υπογράμμισαν ότι 

έχουν κατ’ επανάληψη σημειωθεί παρατάσεις και καθυστερήσεις επί χρονικό διάστημα 17 

ετών.  

Σε σχέση με το γενικότερο πρόβλημα της έλλειψης επικοινωνίας, οι αναφέροντες ισχυρίστηκαν 

ότι το πρόβλημα αυτό είναι χρόνιο και ότι υπήρξαν πολυάριθμα κρούσματα αντιφατικής και/ή 

παραπλανητικής ενημέρωσης από όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και από διάφορα υπουργεία. 

Μνημονεύτηκε επίσης ότι ορισμένοι δήμαρχοι προσπάθησαν μάλιστα να αποδείξουν ότι οι 

πολίτες που διαμαρτύρονταν έχουν άδικο, αγνοούν τα δεδομένα ή είναι ψυχικά ασταθείς. Οι 

αναφέροντες εκφράζουν αμφιβολίες για το εάν οι εταιρείες θα χρησιμοποιούν το λιμάνι μόνο 

για αποθηκευτικούς σκοπούς, ακόμη δε και στην περίπτωση που αυτό θα ίσχυε, θα ήταν πολύ 

δύσκολο να αποδειχθεί, δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο ένας ή δύο κρατικοί ελεγκτές για να 

πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους. Επεσήμαναν επίσης το γεγονός ότι οι 

εταιρείες εφευρίσκουν τρόπους για να παρακάμψουν τις κυβερνητικές αποφάσεις και άδειες 

καθώς και τις διαμαρτυρίες των πολιτών, προβαίνοντας για παράδειγμα σε ενέργειες που 

προκαλούν οχλήσεις και ενδεχομένως εκπομπές επί των πλοίων που είναι ελλιμενισμένα και 

όχι στους χώρους του λιμανιού. 

5. Συμπεράσματα και συστάσεις 

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε καταρχάς η δυσαρέσκεια των πολιτών λόγω 

παρατεταμένης έλλειψης επικοινωνίας από πλευράς κυβέρνησης όσον αφορά τα έργα 

ανάπτυξης στον λιμένα της Λάρνακας και στην Αραδίππου και την κατάσταση που επικρατεί 

σχετικά με τις δεξαμενές αποθήκευσης αερίου. Υπήρχαν προδήλως εντάσεις και κακή 

επικοινωνία ή παντελής απουσία επικοινωνίας τόσο μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και της 

Αρχής Λιμένων Κύπρου όσο και μεταξύ του Δήμου και των κατοίκων της Λάρνακας. 

Απόδειξη περί αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ο Δήμαρχος της Λάρνακας πληροφορήθηκε για 

πρώτη φορά την παράταση των αδειών αποθήκευσης στον λιμένα της Λάρνακας κατά τη 

συνάντηση της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών με τις λιμενικές αρχές της 

Λάρνακας. Ταυτόχρονα, όσον αφορά τα μελλοντικά έργα αστικής και βιομηχανικής 

ανάπτυξης, είναι ευπρόσδεκτες οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι αρχές της κεντρικής 

κυβέρνησης να προσέλθουν σε στενότερο διάλογο και πιο διαφανή επικοινωνία τόσο με 

τους πολίτες όσο και με τις δημοτικές αρχές. 

Τα δικαιώματα που διαθέτουν σήμερα οι πολίτες στον τομέα του περιβάλλοντος πηγάζουν από 

ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών αρχών και νομοθετικών διατάξεων που έχουν υιοθετηθεί σε 
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διεθνές και ενωσιακό επίπεδο. Στη διακήρυξη του Ρίο που εγκρίθηκε το 1992 τονίζεται στη 

βασική αρχή 10 ότι «τα περιβαλλοντικά ζητήματα αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά με τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών.» Το 1998, η αρχή αυτή απέκτησε λειτουργικό 

περιεχόμενο με την υπογραφή της Σύμβασης του Aarhus1, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2001 και 

κυρώθηκε από την Κύπρο το 2003.  Τα δικαιώματα του κοινού όσον αφορά την πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες, τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη αποτελούν τους τρεις πυλώνες της Σύμβασης του Aarhus, τα δε κράτη που είναι 

συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση αυτή είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν και να σέβονται 

τα δικαιώματα αυτά.   Στην υπό εξέταση υπόθεση, φαίνεται ότι η αρχή αυτή δεν έχει τηρηθεί 

και η απουσία κατάλληλης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα εν λόγω έργα 

(λιμένες της Λάρνακας και της Αραδίππου) υποδηλώνει ότι είτε έχει καταστρατηγηθεί η εθνική 

νομοθεσία της Κύπρου είτε ότι η μεταφορά της στο εσωτερικό δίκαιο δεν είναι συμβατή με τις 

νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ. 

Η συμμετοχή των πολιτών, η δημόσια διαβούλευση και η παροχή των απαραίτητων 

πληροφοριών όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, δηλαδή πριν την έναρξη των παρεμβάσεων/κατασκευαστικών έργων δεν 

αποτελούν πολυτέλεια στην οποία οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αλλά 

αντιθέτως, υποχρέωση και μάλιστα μέρος του ενωσιακού κεκτημένου. Η δυσπιστία έναντι 

αποφάσεων της κυβέρνησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμη και όταν πρόκειται για 

ευνοϊκές αποφάσεις που δεν δικαιολογούν την αντίθεση των πολιτών στη χρήση του λιμένα 

της Λάρνακας, οφείλεται στον πλημμελή χειρισμό των πληροφοριών από την κυβέρνηση και 

τις τοπικές αρχές και αποτελεί ενδεχομένως παράγοντα που πυροδοτεί τις εντάσεις στην 

περιοχή και στους κόλπους του δημοτικού συμβουλίου της Λάρνακας.  

Μια άλλη επισήμανση αφορούσε την πρόδηλη έλλειψη συντονισμού και διαδικαστικής 

εποπτείας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών της κυβέρνησης σε συνάρτηση 

με τις διαδικασίες αδειοδότησης προγραμμάτων βιομηχανικής και αστικής  ανάπτυξης και 

το φαινόμενο να βρίσκονται ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις κοντά σε κατοικημένες 

περιοχές, κάτι το οποίο δεν είναι υπό κανονικές συνθήκες συμβατό τόσο με μια σύγχρονη 

νομοθεσία περί καθορισμού ζωνών όσο και με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ στο 

πλαίσιο των οδηγιών Σεβέζο· ταυτόχρονα εντύπωση προκάλεσαν οι διαφορετικές εξηγήσεις 

που δόθηκαν από διάφορες κεντρικές κυβερνητικές αρχές αναφορικά με τα 

προαναφερθέντα έργα ανάπτυξης.  

Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού σε κυβερνητικό επίπεδο όσον αφορά ένα τόσο 

σημαντικό ζήτημα όπως η αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 

αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ιδίως από το γεγονός ότι η βιομηχανική 

χρήση ενός λιμανιού όπως η Λάρνακα προκρίθηκε για βραχυπρόθεσμα οφέλη, ωστόσο η 

βιομηχανική αυτή δραστηριότητα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη Λεμεσό, ενώ οι 

εγκαταστάσεις για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες παραμένουν στην Αραδίππου, κοντά στη 

Λάρνακα.  

Κατά την ανάπτυξη μιας περιοχής δεν θα πρέπει να προσδοκώνται μόνο οικονομικά οφέλη 

αλλά θα πρέπει παράλληλα να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος 

και της δημόσιας υγείας, και να επιδιώκεται πάντοτε μια εξισορρόπηση μεταξύ των δύο 

αυτών πτυχών. Οι ιδιαιτερότητες της παρούσας υπόθεσης, όπου ένα λιμάνι βρίσκεται 

                                                 
1 Σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 

αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος. 
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κυριολεκτικά σε μια κατοικημένη περιοχή, καθιστούν την επισήμανση αυτή ακόμη πιο 

σημαντική. Ταυτόχρονα,  στην περίπτωση του λιμένα της Λάρνακας, αναδεικνύεται όλως 

ιδιαιτέρως η σημασία του δημόσιου συμφέροντος ως παράγοντα προόδου και προστασίας 

του περιβάλλοντος.  

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ αντιπροσωπείας και αρχών, παρά το γεγονός ότι 

αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο υπουργών, και μετά την επίσκεψη στο λιμάνι, οι 

αρχές δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει εκ μέρους τους πρόθεση να συνεχιστεί η 

βιομηχανική χρήση του λιμένα της Λάρνακας, και ότι η στο λιμάνι γίνονται σήμερα μόνο οι 

περιορισμένες  χρήσεις (όπως αποθήκευση) που έχουν επιτραπεί από την Αρχή Λιμένων 

Κύπρου. Οι αναφέροντες συνεχίζουν ωστόσο να διατηρούν επιφυλάξεις για το αν 

εξακολουθούν να ασκούνται στο λιμάνι επικίνδυνες δραστηριότητες, κάτι που είχε συμβεί στο 

παρελθόν, για το εάν έχει χορηγηθεί κατάλληλη άδεια για τις δραστηριότητες αυτές και, τέλος, 

για το εάν διενεργούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Η σχετική άδεια ανανεώθηκε για τελευταία 

φορά με επιστολή της Αρχής Λιμένων Κύπρου προς τον Δήμο της Λάρνακας στις 21 

Σεπτεμβρίου 2017,  δηλαδή την ημέρα  κατά την οποία η αντιπροσωπεία της Επιτροπής 

Αναφορών συναντήθηκε με τη λιμενική αρχή.  Οι αναφέροντες εξακολουθούν ωστόσο να 

εκφράζουν αμφιβολίες για το αν θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η απόφαση να χρησιμοποιηθεί το 

λιμάνι για αποθηκευτικούς και μόνο σκοπούς , δεδομένου ότι δεν είναι σαφές ποια υλικά θα 

αποθηκευθούν σε αυτό (χημικές ουσίες καθώς και στερεά και υγρά απόβλητα είναι 

αποθηκευμένα στον λιμένα της Λεμεσού, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι ανάλογο θα μπορεί να 

συμβεί και στον λιμένα της Λάρνακας) και για πόσο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί 

παράταση της άδειας.  

Όσον αφορά την περιοχή της Αραδίππου, φαίνεται ότι έχει δοθεί άδεια για την παροχή 

υπηρεσιών χωρίς εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μια περιοχή για την οποία δεν 

υφίσταται η  απαραίτητη κατηγοριοποίηση για αυτές.  Αυτό φαίνεται ότι έχει καταστεί εφικτό 

με ορισμένα νομικά τεχνάσματα σε συνάρτηση με τη σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα. 

Ανησυχία φαίνεται να επικρατεί και όσον αφορά τις πραγματικές δυνατότητες των τοπικών 

αρχών να ελέγξουν αποτελεσματικά τον χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που ασκούνται 

σήμερα.  

Εν κατακλείδι, αν και το ζήτημα της απομάκρυνσης από τη Λάρνακα των δεξαμενών αερίου 

και πετρελαίου, το οποίο εγκυμονεί προφανείς κινδύνους σύμφωνα με τις οδηγίες Σεβέζο, δεν 

αποτελούσε το κυρίαρχο θέμα στις αναφορές  που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης αυτής η ανάγκη μεταφοράς των δεξαμενών αυτών ήταν προφανής και πιεστική 

κάτι που ισχύει και για τη δέσμευση των κρατικών αρχών για ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα 

και για άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.  Η μεταφορά στο Βασιλικό φαίνεται να αποτελεί 

μία λύση, παρά τον περίπλοκο χαρακτήρα της.  Η αντιπροσωπεία εξακολουθεί να μην έχει 

ξεκάθαρη εικόνα για το εάν το σχέδιο αυτό έχει βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα, 

για το πόσο γρήγορα μπορεί να υλοποιηθεί και ποιο βαθμό ασφάλειας εγγυάται η υλοποίησή 

του.  

Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα, η Επιτροπή Αναφορών απευθύνει τις ακόλουθες 

συστάσεις στις αρμόδιες εθνικές αρχές:  

1. Υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία ενός πραγματικού και ενισχυμένου δημόσιου 

διαλόγου, όταν τα προτεινόμενα έργα βιομηχανικής ή αστικής ανάπτυξης έχουν 

δυνητικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία ή συνιστούν απειλή για το περιβάλλον· 
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υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του δημόσιου διαλόγου στο πλαίσιο μιας καλύτερης 

προετοιμασίας των κυβερνητικών αποφάσεων· προτείνει να πραγματοποιηθεί για τον 

σκοπό αυτό, μια κοινή συνάντηση μεταξύ της Αρχής Λιμένων, των αρμόδιων 

υπουργείων, της Επιτρόπου Διοικήσεως, του  Γενικού Ελεγκτή και των αναφερόντων· 

2. συνιστά να υπάρξει, μέσω μιας διαδικασίας δημόσιου διαλόγου, συμμετοχή και  

διαβούλευση με το δημοτικό συμβούλιο,  επί όλων των έργων ή δραστηριοτήτων που 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το λιμάνι, μολονότι οι λιμενικές αρχές υπάγονται στην 

αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης 

ενημέρωση των πολιτών· 

3. καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρμόδιες αρχές να επιταχύνουν τη διαδικασία για την 

απομάκρυνση των δεξαμενών αποθήκευσης αερίου και επισημαίνει ότι οι σχετικές 

αποφάσεις εκκρεμούν επί 17 χρόνια· καλεί τις αρμόδιες αρχές να κοινοποιήσουν στους 

πολίτες και τις θιγόμενες δημοτικές αρχές ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς· 

4. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να καταστήσουν σαφείς τους όρους της πρόσφατης 

ανανέωσης της άδειας για τις εγκαταστάσεις στο λιμένα της Λάρνακας, ιδίως όσον 

αφορά τον χαρακτήρα των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων· ζητεί μετ’ επιτάσεως να 

αντιμετωπιστεί η έλλειψη ελέγχων στις εργασίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν 

λαμβάνουν χώρα επικίνδυνες δραστηριότητες  χωρίς έλεγχο ή τις απαραίτητες άδειες, 

τόσο στον λιμένα της Λάρνακας όσο και στην Αραδίππου. 

5. συνιστά ενίσχυση της διαφάνειας και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά 

τις μελλοντικές στρατηγικές ανάπτυξης για το λιμάνι της Λάρνακας, την Αραδίππου 

και άλλες σχετικές  περιοχές, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά το είδος 

των δραστηριοτήτων, των υλικών και των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν οι 

στρατηγικές αυτές·  

6. καλεί μετ’ επιτάσεως τις κρατικές αρχές να συμμετάσχουν σε διατμηματικούς 

διαλόγους σχετικά με τις ενέργειες και τις διαδικασίες που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο 

της αναζήτησης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τελικό στόχο την 

εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου στο ζήτημα αυτό· επισημαίνει ότι πρέπει να 

υπάρξει μετάβαση από μια βραχυπρόθεσμη αποσπασματική λογική  άμεσου 

οικονομικού οφέλους προς ένα μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό 

για την ανάπτυξη των ακτών στην Λάρνακα, με επίκεντρο τις τοπικές οικονομικές 

δραστηριότητες και τον τουρισμό κατά τρόπο συμβατό με τις κανονιστικές ρυθμίσεις 

για την  προστασία του περιβάλλοντος· 

7. εκφράζει τις ανησυχίες της για το γεγονός ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν 

ήταν απαραίτητο να διενεργηθεί για τις δραστηριότητες, τόσο στον λιμένα της 

Λάρνακας όσο και στην περιοχή της Αραδίππου,  μια ανεξάρτητη εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (ΕΠΕ), όταν η ύπαρξη μελέτης με εναλλακτικές λύσεις 

αποτελεί τον κανόνα· πιστεύει ότι οι νομοθετικές διατάξεις για τη μεταφορά της 

οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε έχουν καταστρατηγηθεί 

είτε είναι υπερβολικά χαλαρές και δεν ανταποκρίνονται στον στόχο της οδηγίας της 

ΕΕ· ζητεί στην περίπτωση αυτή μετ’επιτάσεως να αναθεωρηθούν οι νομοθετικές αυτές 

διατάξεις με στόχο τη δέουσα επικαιροποίηση και αναβάθμισή τους· προτείνει να 

υπάρξει μια σαφής διάκριση στα έργα μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων 
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καθώς και μεταξύ του συγκεκριμένου είδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων που 

επιτρέπονται και απαγορεύονται σε ζώνες με διαφορετικούς χαρακτηρισμούς· 

8. συνιστά να θεσπιστούν αυστηρότερες διαδικασίες για την ανάθεση μελετών εκτίμησης 

περιβαλλοντικούς κινδύνου· επισημαίνει ότι αυτό ενδείκνυται τόσο προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις που 

λαμβάνει η κυβέρνηση σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά ζητήματα όσο και για να 

αποτρέπονται δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων όταν οι εταιρείες ή οι ιδιωτικές 

οργανώσεις που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός σχεδίου ή μιας επένδυσης 

χρηματοδοτούν τη μελέτη ή την οντότητα στην οποία έχει ανατεθεί η μελέτη· 

9. τονίζει ότι είναι σημαντικό να τηρούνται οι διατάξεις των οδηγιών Σεβέζο, καθώς και 

να εκπονούνται ολοκληρωμένα σχέδια πολιτικής προστασίας και να ενημερώνεται 

κατάλληλα ο υπόψη πληθυσμός, ιδίως στη Λάρνακα, για τα πρωτόκολλα εκκένωσης σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λαμβανομένων υπόψη της γειτνίασης των δεξαμενών και 

του λιμανιού με κατοικίες και ορισμένων δραστηριοτήτων που έχει διαπιστωθεί ότι 

ασκούνται σε αυτό· 

10. επικροτεί το γεγονός ότι στο πολιτικό θεματολόγιο της Κύπρου αποδίδεται μεγάλη 

προτεραιότητα σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον· πιστεύει ότι εξακολουθεί να 

είναι απαραίτητη μια περαιτέρω αλλαγή νοοτροπίας ούτως ώστε οι αποφάσεις να μην 

λαμβάνονται εκ των προτέρων και να διαπιστώνονται στη συνέχεια κενά για να μην 

εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με την ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού· 

πιστεύει ότι η επικείμενη το 2018 ευρεία επανεξέταση του καθορισμού ζωνών στο  νησί 

αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την υλοποίηση μιας τέτοιας διαφορετικής προσέγγισης· 

11. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται τη σύμβαση της Βαρκελώνης  του 

1995 σχετικά με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων 

περιοχών της Μεσογείου καθώς και όλα τα συναφή πρωτόκολλα και ιδίως το 

Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ)· 

12. επισημαίνει τις παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί στις εκθέσεις της  Επιτρόπου 

Διοικήσεως και του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά 

παρατυπίες στις διαδικασίες που τηρήθηκαν για τη χρήση του λιμένα της Λάρνακας και  

των εγκαταστάσεων στην Αραδίππου καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο που είχαν ή 

θα έχουν ενδεχομένως τα εν λόγω έργα ανάπτυξης στον τοπικό πληθυσμό· καλεί μετ 

επιτάσεως τις κρατικές αρχές να λάβουν υπόψη τους τα ζητήματα που τέθηκαν στις 

προαναφερθείσες εκθέσεις και να συμμορφωθούν με όλες τις συστάσεις που 

περιλαμβάνονται σε αυτές· 

13. δεσμεύεται να παρακολουθεί τις εκκλήσεις των πολιτών για λήψη μέτρων σχετικά με 

μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά τον λιμένα της Λάρνακας, την Αραδίππου και την 

απομάκρυνση των δεξαμενών αποθήκευσης αερίου, σε περίπτωση που αυτές λάβουν 

χώρα κατά τρόπο  που προσκρούει στα σχέδια που υπέβαλαν οι εθνικές αρχές κατά τη 

διάρκεια της διερευνητικής επίσκεψης· υπό την έννοια αυτή, υπενθυμίζει στους 

αναφέροντες ότι, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, έχουν πάντοτε τη 

δυνατότητα να καταθέσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέες αναφορές επί του 

θέματος αυτού, τις οποίες η Επιτροπή Αναφορών θα εξετάσει και, εφόσον απαιτηθεί, 

θα προβεί στις δέουσες ενέργειες. 
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Παράρτημα 1: Περίληψη των αναφορών που ελήφθησαν 

Περίληψη της αναφοράς 1540/2014 

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα αντιτίθεται στην κατασκευή βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα. 

Θεωρεί ότι το έργο έρχεται σε σύγκρουση με την οδηγία Seveso. 

Περίληψη της αναφοράς 1541/2014 

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα έργα που εκτελούνται στον λιμένα και στις περιοχές που 

γειτνιάζουν με τη Λάρνακα και ζητεί τη μετακίνηση όλων των δεξαμενών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, τη διακοπή των εργασιών που εκτελούνται στον λιμένα στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων αναζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, την εφαρμογή της Σύμβασης του 

Aarhus και των οδηγιών Seveso 2 και 3 και την εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε έργο, η οποία θα πρέπει να μεταφραστεί στην ελληνική 

γλώσσα και να δημοσιευτεί στον τύπο. 

Περίληψη της αναφοράς 1542/2014  

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται έντονα για την κατασκευή βιομηχανικού λιμένα σε 

κατοικημένες περιοχές της Λάρνακας, με την αιτιολογία ότι υφίσταται κίνδυνος για την υγεία 

και την ασφάλεια των κατοίκων και είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. 

Περίληψη της αναφοράς 1543/2014  

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να κατασκευαστεί 

βιομηχανικός λιμένας για την εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων της Λάρνακας, 

χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους κατοίκους. Θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία παραβιάζει 

τη Σύμβαση του Aarhus, καθώς και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της ΕΕ. Επί του 

ζητήματος εκπονήθηκε μόνο μια προκαταρκτική μελέτη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν 

αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις του έργου. 

Περίληψη της αναφοράς 1544/2014  

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την πρυμνοδέτηση πλωτών μέσων μεταφοράς φυσικού αερίου 

και πετρελαίου στα ανοικτά της Λάρνακας, μπροστά σε αμμώδεις παραλίες και κοντά σε 

κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει κυβερνητικό διάταγμα που επιβάλλει τη μετακίνηση των εν 

λόγω πλωτών μέσων, το οποίο όμως δεν τηρείται. Τα πλωτά μέσα ενέχουν σοβαρό 

περιβαλλοντικό κίνδυνο και παραβιάζουν την οδηγία Seveso. 

Περίληψη της αναφοράς 1644/2014 

Στην πολύ σύντομη αναφορά της, η αναφέρουσα ζητεί να μην μεταφέρονται τα απόβλητα στη 

Λάρνακα. 

Περίληψη της αναφοράς 1662/2014 

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στον κεντρικό λιμένα της 

Λάρνακας για να τον μετατρέψουν σε βαρύ βιομηχανικό λιμένα. Καταγγέλλει την ύπαρξη 
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σχεδίων για την εκτέλεση εργασιών με στόχο την παραγωγή ιλύος γεώτρησης, τη χρήση και 

αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων χημικών ουσιών, τη μεταφορά από και προς αυτόν 

ραδιενεργών μετάλλων και εξαρτημάτων, και την αποστολή επικίνδυνων εκρηκτικών στις 

πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σημειώνει επίσης ότι ο λιμένας 

βρίσκεται σε περιοχή που εμπίπτει στην οδηγία Seveso, καθώς εταιρείες πετρελαίου και 

φυσικού αερίου έχουν κατασκευάσει εγκαταστάσεις σε ακτίνα αρκετών εκατοντάδων μέτρων, 

και εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση δημιουργίας μεγάλων αποθηκών στην περιοχή 

Αραδίππου (στα περίχωρα της πόλης, σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από την 

κατοικημένη περιοχή, μόλις 700 μέτρα από τα κοντινότερα σπίτια) για την αποθήκευση 

μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών υλών και χημικών ουσιών, καθώς και για την αποθήκευση, 

χρήση και μεταφορά ραδιενεργών στοιχείων για λογαριασμό των εταιρειών του λιμένα. 

Εκφράζει τον φόβο του ότι η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων και του περιβάλλοντος θα 

τεθούν σε κίνδυνο λόγω της ρύπανσης του εδάφους, της ατμόσφαιρας και της θάλασσας από 

τις διαρροές χημικών ουσιών και ραδιενέργειας ή λόγω πιθανών ατυχημάτων, και 

διαμαρτύρεται για την αλλαγή του χαρακτήρα της πόλης από μια ήσυχη τουριστική πόλη σε 

βιομηχανική. Ζητεί την παύση των εργασιών και την εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων για την 

πόλη και την ευρύτερη περιοχή. 

Περίληψη της αναφοράς 1665/2014 

Στην πολύ σύντομη αναφορά του, ο αναφέρων ζητεί να απαγορευθούν τα τοξικά απόβλητα 

και οι χημικές ουσίες στη Λάρνακα της Κύπρου. 

Περίληψη της αναφοράς 1666/2014 

Σε μια πολύ σύντομη αναφορά, ο αναφέρων δηλώνει ότι στο κέντρο της πόλης απαγορεύονται 

οι βιομηχανικές δραστηριότητες, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την εξόρυξη φυσικού αερίου. 

Καταγγέλλει το γεγονός ότι η απληστία λίγων ανθρώπων απειλεί να δηλητηριάσει τους 

κατοίκους της Λάρνακας. 

Περίληψη της αναφοράς 1667/2014 

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει αρχίσει να μετατρέπει τον κεντρικό 

λιμένα της Λάρνακας σε βιομηχανικό λιμένα χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους 

κατοίκους ή ενημέρωσή τους. Στα σχέδια περιλαμβάνονται η κατασκευή εργοστασίου 

παραγωγής ιλύος για την εξόρυξη φυσικού αερίου και η μεταφορά εκρηκτικών υλών, διαμέσου 

του κέντρου της πόλης, προς τον λιμένα. Δηλώνει, επίσης, ότι δεν διενεργήθηκε εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα. 

Περίληψη της αναφοράς 1668/2014  

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την κατασκευή βιομηχανικού λιμένα σε κατοικημένη 

περιοχή στο κέντρο της Λάρνακας, σε μικρή απόσταση από κατοικίες (λιγότερο από 100 

μέτρα), καθώς κάτι τέτοιο θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων και 

του περιβάλλοντος. 

Περίληψη της αναφοράς 1829/2014 

Σε ένα εξαιρετικά σύντομο κείμενο, ο αναφέρων/η αναφέρουσα, που κατοικεί στη Λάρνακα, 

ζητεί να σταματήσει η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, προκειμένου να μπορούν οι 
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άνθρωποι να ζουν ελεύθερα σε ένα καθαρό περιβάλλον. 

Περίληψη της αναφοράς 1830/2014 

Σε ένα εξαιρετικά σύντομο κείμενο, ο αναφέρων/η αναφέρουσα, που κατοικεί στη Λάρνακα, 

ζητεί να σταματήσει η περιβαλλοντική ρύπανση. 

Περίληψη της αναφοράς 0144/2016  

Η αναφέρουσα εκφράζει την απογοήτευσή της για την έλλειψη ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην καταγγελία που υπεβλήθη πριν από ένα έτος και πλέον κατά της κυπριακής 

κυβέρνησης, στην οποία αναφέρονταν παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 

προστασία του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των πολιτών από εγκαταστάσεις βαριάς 

βιομηχανίας στο λιμάνι της Λάρνακας, λόγω πλήρους περιφρόνησης για την υγεία, τον 

καθορισμό ζωνών, το περιβάλλον, το δίκαιο και τη διαδικασία. Αυτά συνιστούν απόλυτη 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Σύμβασης του Aarhus. Οι πολίτες έχουν 

κινήσει ένδικη διαδικασία σε τοπικό επίπεδο η οποία είναι σε εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, η 

κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται και ο κίνδυνος για τους κατοίκους να γίνεται 

μεγαλύτερος, καθώς πρόσφατα ξεκίνησε στην ίδια περιοχή η λειτουργία δύο ακόμη 

εργοστασίων, ενός διυλιστηρίου χρυσού και ενός εργοστασίου βιοενέργειας. Οι πολίτες 

θεωρούν τα προαναφερθέντα ως απόδειξη των προσπαθειών της κεντρικής και τοπικής 

κυβέρνησης να μετατρέψουν παράνομα την περιοχή σε ζώνη βαριάς βιομηχανίας. 

Υπογραμμίζει ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και ζητά την άμεση παρέμβαση της ΕΕ. 

 

 


