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«ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΦΟΥ»
1. Εισαγωγή
Οι πληροφορίες για το προτεινόμενο έργο υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική
επιστολή (΄Εκθεση Πληροφοριών) από τον Διευθυντή Διαχείρισης του ΄Εργου Παραχώρησης,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων μέσω του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως με επιστολή ημερομηνίας 25/11/2019 για αξιολόγηση. Ο Διευθυντής του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολή ημερομηνίας 6/12/2019 ζήτησε από τον Διευθυντή του
Τμήματος Περιβάλλοντος την αξιολόγηση της Έκθεσης Πληροφοριών που υποβλήθηκε στις
25/11/2019.
Η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας λόγω
των εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές επιπτώσεις του Έργου
στο περιβάλλον.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα
Έργα Νόμου του 2018, για τα έργα του Δεύτερου Παραρτήματος ετοιμάζεται Αιτιολογημένη
Διαπίστωση.
Με βάση τις απόψεις του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας με την οποία πραγματοποιήθηκε
διαβούλευση, την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23
ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.
2. Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου
Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών στον
Αερολιμένα Πάφου, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Τίμης.
Το πρατήριο θα εκτελεί και άλλες εργασίες εκτός της πώλησης πετρελαιοειδών καυσίμων, όπως:
αυτόματο πλυντήριο οχημάτων, έλεγχος πίεσης ελαστικών, έλεγχος και αλλαγή μηχανέλαιων.
Η προτεινόμενη ανάπτυξη θα καταλαμβάνει περίπου εμβαδό 475 τ.μ., ενώ το προτεινόμενο τεμάχιο
καταλαμβάνει έκταση 12041τ.μ.
Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται σε υψόμετρο 5 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας, στο τεμάχιο
με αρ. 7 εντός του Κτηματικού Σχεδίου 51/45, στην τοποθεσία «Βλοβερή».
To προτεινόμενο τεμάχιο χωροθετείται στο ανατολικό άκρο της Ζώνης Αεροδρομίου, είναι χέρσο,
ακαλλιέργητο και χωρίς καμία κατασκευή. Βρίσκεται βόρεια του πρώτου κυκλικού κόμβου του
Αερολιμένα και νότια του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων ενοικίασης.
Αιτ. Διαπίστωση για κατασκευή Πρατηρίου Πετρελαιοειδών εκτός Αερολ. Πάφου. Τελική 24.6.20

Στα βόρεια και στα ανατολικά του βρίσκονται γεωργικές εκτάσεις, στα δυτικά και στα νότια βρίσκεται
η ακτογραμμή. Χωροθετείται μέσα στα αδειοδοτημένα όρια του Αερολιμένα Πάφου, στην Ειδική
Ζώνη Αερολιμένα.
Αναλυτικά η προτεινόμενη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει:















Κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών
Δωμάτιο για αεροσυμπιεστή
Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων
Στέγαστρο ύψους 5 μέτρων
Αποθήκη
Μικρή κουζίνα
Τουαλέτες
Χώρο αλλαγής μηχανέλαιων
Σκυβαλαποθήκη
Αντλίες για βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη κλπ.
2 Υπόγειες σιδηρές δεξαμενές καυσίμων χωρητικότητας 85.000 λίτρων
14 Χώρους στάθμευσης (2 για ΑΜΕΑ)
Χώρους πρασίνου πλάτους 2 τ.μ.
Τοίχος περίφραξης ύψους ενός μέτρου.

Οι κυριότερες κατασκευαστικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για τα προτεινόμενα έργα είναι:






Προκατασκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου του εργοταξίου.
Χωματουργικά έργα, εκσκαφές και επιχωματώσεις/ισοπεδώσεις
Συναρμολόγηση των μεταλλικών κατασκευών με τα ανάλογα ανυψωτικά μηχανήματα.
Διαμόρφωση χώρων/επιφανειών από οπλισμένο σκυρόδεμα
Διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

Το έργο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης,
χωροθετείται σε θέση όπου απέχει στις ακόλουθες αποστάσεις από συγκεκριμένα από φυσικά και
ανθρωπογενή στοιχεία ως ακολούθως:






Σε απόσταση 2,8 χιλιόμ. περίπου βόρεια βρίσκεται η Κοινότητα Τίμης.
Σε απόσταση 800 μ. περίπου βορειοανατολικά βρίσκεται στρατιωτική αεροπορική βάση.
Σε απόσταση 170 μ. περίπου νοτιοδυτικά βρίσκεται η ακτογραμμή.
Σε απόσταση 2,5 χιλιόμ. περίπου βορειοδυτικά βρίσκεται ο Σταθμός Επεξεργασίας
Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου.
Σε απόσταση 20 μ. περίπου ανατολικά βρίσκεται ευκαλυπτώνας.

3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά από
το έργο
3.1. Αλλαγή στη χρήση γης.
3.2. Σφράγιση του εδάφους 475 τ.μ., περίπου.
4. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει
στο περιβάλλον
4.1. Αέριοι ρύποι σκόνης (κατά την κατασκευή).
4.2. Συνήθεις Εκπομπές Καυσαερίων (κατά την κατασκευή και τη λειτουργία ) (NOx, HC, CO, CO2,
SO2) από τα οχήματα και τα μηχανήματα.
4.3. Θόρυβος, (κατά την κατασκευή) από τα μηχανήματα του εργοταξίου.
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4.4. Χρήση φυσικών πόρων (κατά την κατασκευή), (ενέργεια, νερό, οικοδομικά υλικά κ.λπ).
4.5. Δημιουργία δονήσεων (κατά την κατασκευή).
4.6. Υγρά απόβλητα (κατά την κατασκευή). Από τα νερά έκπλυσης κάδων μηχανημάτων, του
εργοταξιακού χώρου κ.λ.π. και αστικά λύματα από το προσωπικό του εργοταξίου.
4.7. Χρησιμοποιημένα μηχανέλαια (κατά την κατασκευή) από τα μηχανήματα του εργοταξίου.
4.8. Στερεά απόβλητα (κατά την κατασκευή) όπως αδρανή (χώματα από την εκσκαφή)
υπολογίζονται 80 m3 και μικρές ποσότητες αστικών απορριμμάτων θα προκύψουν από το
προσωπικό.
4.9. Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά , (κατά την κατασκευή) ως
αποτέλεσμα των χωματουργικών εργασιών.
4.10. Θόρυβος (κατά το στάδιο λειτουργίας),
4.11. Πιθανότητα πυρκαγιάς (κατά το στάδιο λειτουργίας),
4.12. Πιθανά ατυχήματα με αποτέλεσμα τη διαρροή και ρύπανση των υπογείων υδάτων (κατά το
στάδιο λειτουργίας),
4.13. Εξατμίσεις οργανικών πτητικών ενώσεων (κατά το στάδιο λειτουργίας),
4.14. Αστικά στερεά απόβλητα (κατά το στάδιο λειτουργίας) υπολογίζονται 1 m3 /ημέρα.
4.15. Υγρά απόβλητα (χρησιμοποιημένα μηχανέλαια και απόβλητα από το πλυντήριο οχημάτων)
(κατά το στάδιο λειτουργίας), υπολογίζονται σε 4 m3 / ημέρα.
4.16. Υγρά απόβλητα (αστικά λύματα) (κατά το στάδιο λειτουργίας),
4.17. Αστικά στερεά απόβλητα γραφείου (χαρτί, πλαστικό κλπ.) (κατά το στάδιο λειτουργίας),
4.18. Λάσπη από τη δεξαμενή καθίζησης.
4.19. Απόβλητα συσκευασιών (κατά το στάδιο λειτουργίας),
4.20. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κατά το στάδιο λειτουργίας).
5. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή
μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον
5.1. Θόρυβος, (κατά την κατασκευή) από τα μηχανήματα του εργοταξίου. Σύμφωνα με τον
μελετητή για αποφυγή οχλήσεων, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να περιοριστούν
κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας, σύμφωνα με ειδικό σχέδιο εργασίας.
5.2. Υγρά απόβλητα (κατά την κατασκευή). Από τα νερά έκπλυσης κάδων μηχανημάτων, του
εργοταξιακού χώρου κ.λ.π. και αστικά λύματα από το προσωπικό του εργοταξίου. Σύμφωνα
με τον μελετητή θα συλλέγονται από αδειοδοτημένο συλλέκτη/μεταφορέα όπου θα
μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων.
5.3. Χρησιμοποιημένα μηχανέλαια (κατά την κατασκευή και την λειτουργία). Σύμφωνα με τον
μελετητή τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια που θα προκύπτουν θα συλλέγονται από
αδειοδοτημένο συλλέκτη/μεταφορέα όπου θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα
επεξεργασίας αποβλήτων.
5.4. Στερεά απόβλητα (κατά την κατασκευή) όπως αδρανή απόβλητα και μικρές ποσότητες
αστικών απορριμμάτων που θα προκύψουν από το προσωπικό. Σύμφωνα με τον μελετητή,
τα χώματα της εκσκαφής, θα μπορούν να επανατοποθετηθούν σε σημεία όπου χρειάζεται
επιχωμάτωση και τοπιοτέχνηση. Μικρές ποσότητες αστικών απορριμμάτων που θα
προκύψουν, θα συλλέγονται από την τοπική αρχή.
5.5. Ο θόρυβος κατά το στάδιο λειτουργίας, θα περιοριστεί εφαρμόζοντας τις πρόνοιες των περί
βασικών απαιτήσεων κανονισμών για την χρήση εξοπλισμού σε εξωτερικούς χώρους.
5.6. Αστικά απόβλητα (κατά το στάδιο λειτουργίας), θα συλλέγονται από την τοπική υπηρεσία της
Κοινότητας Τίμης.
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5.7. Για αποφυγή της ρύπανσης από τις εξατμίσεις οργανικών πτητικών ενώσεων τα συστήματα
αποθήκευσης και λειτουργίας θα διέπονται από διεθνή κατασκευαστικά και λειτουργικά
πρότυπα και προδιαγραφές, με την εφαρμογή του συστήματος ανάκτησης ατμών.
5.8. Τα υγρά απόβλητα από το πλυντήριο οχημάτων θα περνούν από σύστημα κατακράτησης
αιωρούμενων σωματιδίων και λασπωδών υλών και το καθαρό νερό θα επαναχρησιμοποιείται
για πλύσιμο οχημάτων. Θα γίνεται ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων κατά 85%. Τα τελικά
απόβλητα του πλυντηρίου θα καταλήγουν σε στεγανή δεξαμενή και στη συνέχεια αυτά θα
συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης.
5.9. Τα όμβρια από το χώρο του πρατηρίου, καθώς και υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις
εκπλύσεις των πατωμάτων, θα συλλέγονται με περιμετρικό δίκτυο συλλογής, θα διοχετεύονται
σε λιποπαγίδα, θα περνούν από ελαιοδιαχωριστήρα και θα καταλήγουν σε ειδικό φρεάτιο.
5.10. Τα απόνερα από τους χώρους των αντλιών θα συλλέγονται, θα διοχετεύονται σε λιποπαγίδα,
θα περνούν από ελαιοδιαχωριστήρα και θα καταλήγουν σε ειδικό φρεάτιο.
5.11. Η λάσπη από τη δεξαμενή καθίζησης καθώς και τα διαχωρισμένα λίπη και έλαια θα
συλλέγονται και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης.
5.12. Για αποφυγή της ρύπανσης των υπογείων υδάτων σε περίπτωση ατυχήματος θα υπάρχει
ειδικό σύστημα εντοπισμού διαρροών και συλλογής καυσίμου.
5.13. Στερεά απόβλητα (κατά το στάδιο λειτουργίας), στερεά απόβλητα αστικού τύπου συσκευασίες,
χαρτί, πλαστικά δοχεία κ.α.. Σύμφωνα με τον μελετητή, θα γίνεται διαλογή και μεταφορά τους
των ανακυκλώσιμων υλικών ανά κατηγορία (PMD/χαρτί/γυαλί/οργανικά) στους κάδους
ανακύκλωσης της Τοπικής Αρχής. Μικρές ποσότητες αστικών απορριμμάτων που θα
προκύψουν, θα συλλέγονται από την τοπική αρχή.
5.14. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα συλλέγονται, και θα διατίθενται σε
αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης.
6. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι το έργο χωροθετείται σε μεγάλη απόσταση από την πλησιέστερη
περιοχή του Δικτύου Natura 2000.
7. Θέση Περιβαλλοντικής Αρχής
Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που
υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου και τις θέσεις του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας
που ζητήθηκαν και υπόβαλαν απόψεις. Η Περιβαλλοντική Αρχή αφού έλαβε υπόψη τα κριτήρια του
Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου του 2018 [Ν.127(Ι)/2018], καταλήγει στην εκτίμηση το έργο
μπορεί να υλοποιηθεί υπό τους όρους / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα που
επισυνάπτεται.

Κώστας Α. Βοσκός
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Αρχή
Αρ. Φακ. 02.10.011.004.003.005
24 Ιουνίου, 2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
AIΤΗΣΗ ΓΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΦΟΥ»
(ΜΕ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : ΠΑΦ/519/2019)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο κατασκευής
Α1. Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές, Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)
Κατά τη διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των Περί Αποβλήτων
Νόμων 2011-2016 και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους καθώς και των Κανονισμών Κ.Δ.Π.
159/2011 και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους, για την ορθολογική διαχείριση με στόχο την κατά
δυνατό μεγαλύτερη ποσοστιαία επίτευξη ανακύκλωσης τουλάχιστον 70% των Α.Ε.Κ.Κ. (κατά βάρος)
μέχρι το 2020. Να εφαρμοστούν οι πιο κάτω όροι
Α1.1 Ο Εργολάβος να ετοιμάσει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές,
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) με βάση την παράγραφο 7(1)(α) των Κανονισμών
ΚΔΠ159/2011 και τον εκάστοτε τροποποιήσεων τους, που θα συμπεριλαμβάνει και το κόστος
της Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. Θα φέρει την πλήρη ευθύνη εφαρμογής του [Κανονισμός 5,
Παράγραφος (1)], θα μεριμνά για τη φύλαξη του στο εργοτάξιο και θα το θέτει στη διάθεση των
Επιθεωρητών ή άλλων εκπροσώπων του Τμήματος Περιβάλλοντος όποτε αυτό ζητηθεί.
Το σχέδιο πρέπει να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στο εργοτάξιο
περιλαμβανομένης της συλλογής, τυχόν επεξεργασίας και τελικής διάθεσης στερεών και υγρών
αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, ανακυκλώσιμων αποβλήτων από εκσκαφές,
κατεδαφίσεις κλπ.), να υποδεικνύονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, οι
προδιαγραφές των εν λόγω χώρων, ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των
αποβλήτων, ποσοστό ανακύκλωσης των αποβλήτων και οι συμφωνίες με φορείς διαχείρισης
αποβλήτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περιγραφή τυχόν επεξεργασίας με σπαστήρα
(χώρο, διάρκεια, μέτρα μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον κ.τ.λ.).
Ο ιδιοκτήτης καλείται όπως κατακρατεί από τον Εργολάβο ποσό ισάξιο με το κόστος
Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. το οποίο αποδεσμεύει προς τον Εργολάβο μόνο όταν επιβεβαιώσει
με βάση την έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού ότι εκπλήρωσε όλους τους όρους του
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης.
Α1.2 Ο Εργολάβος να συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ
[Κανονισμός 7, Παράγραφος (2α και 2β)], ή να διατηρεί και λειτουργεί αδειοδοτημένο Ατομικό
Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ),
που εκδίδεται δυνάμει των περί Αποβλήτων Νόμων 2011-2016 και Κανονισμών Κ.Δ.Π.
159/2011 και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους. Απαγορεύεται η διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων χωρίς Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή Πιστοποιητικό Καταχώρησης για τα
συγκεκριμένα απόβλητα.
Α1.3 Όταν ο Εργολάβος θα διαχειριστεί ο ίδιος κάποια από τα μη επικίνδυνα απόβλητα, να κατέχει
εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών
Αποβλήτων, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 [185(Ι)/2011]) και
τον εκάστοτε τροποποιήσεων του, για συλλογή και μεταφορά ή/και την επεξεργασία των
κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες που διενεργούνται για την
ολοκλήρωση των προνοιών του έργου.
Σε περίπτωση που δεν θα τα διαχειριστεί ο ίδιος υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε
Αδειοδοτημένους Φορείς ή Κατόχους Πιστοποιητικού ή να στηριχθεί στις δυνατότητες άλλου
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Φορέα που κατέχει τα πιο πάνω προαπαιτούμενα, για τη συλλογή και μεταφορά των
κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις κατηγορίες του έργου.
Α1.4 Ο Εργολάβος να διασφαλίζει την μεταφορά των παραγομένων αποβλήτων σε αδειοδοτημένες
Μονάδες για Επεξεργασία/Ανακύκλωση.
Α1.5 Ο Εργολάβος σε περίπτωση που τα παραγόμενα Α.Ε.Κ.Κ δεν θα επεξεργαστούν στο χώρο
παραγωγής τους προς επαναχρησιμοποίηση ή για επεξεργασία στο έδαφος (land treatment)
από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή την οικολογική βελτίωση (R10), θεωρούνται
απόβλητα
και
πρέπει
να
μεταφέρονται
σε
αδειοδοτημένες
Μονάδες
για
Επεξεργασία/Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ.
Α1.6 Ο Εργολάβος να υπογράφει το σχετικό Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης (Κ.Δ.Π.
31/2016) σε κάθε παράδοση και να απαιτεί αντίγραφο του Συλλέκτη-Μεταφορέα από την
εγκατάσταση που παρέλαβε τα απόβλητα.
Τα αντίγραφα θα πρέπει να τηρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία της ορθής διαχείρισης των
αποβλήτων και να αποστέλλονται στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος με την
ολοκλήρωση του έργου ή όποτε τους ζητηθούν.
Α1.7 Ο Εργολάβος σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 77/2016, να επεξεργάζεται με τη χρήση Κινητού
Σπαστήρα/Κοσκίνου τα απόβλητα Α.Ε.Κ.Κ., μόνο στους χώρους παραγωγής τους (Χώρος
εκάστοτε Εργοταξίου) και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εκτός των ορίων του Εργοταξίου.
Απαγορεύεται η χρήση κινητού σπαστήρα στο εργοτάξιο εκτός και αν αυτός περιλαμβάνεται
σε Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό για επεξεργασία Αποβλήτων
στο χώρο παραγωγής τους και έχουν εξασφαλιστεί προηγουμένως οποιεσδήποτε άλλες
εγκρίσεις ή/και άδειες.
Α1.8 Ο Εργολάβος με την ολοκλήρωση του έργου να υποβάλει στο Συλλογικό Σύστημα και στο
Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος τα Έντυπα Αναγνώρισης και Παρακολούθησης της
μεταφοράς των αποβλήτων σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 31/2016.
Α1.9 Τονίζεται ότι αποτελεί αδίκημα η απόρριψη αποβλήτων στο έδαφος και τα νερά. Σε περίπτωση
που ο Εργολάβος απορρίψει απόβλητα που προήλθαν από την κατεδάφιση του έργου, είναι
υπόχρεος να τα παραδώσει σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης και να επαναφέρει τους
χώρους στην αρχική τους κατάσταση με δικά του έξοδα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Επιβλέπων
Μηχανικός έχει υποχρέωση να καταγγείλει την Παρανομία στο Τμήμα Περιβάλλοντος για λήψη
μέτρων, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία.
Α2. Να γίνει τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης.
Α3. Ο κύριος του έργου οφείλει ως κάτοχος/παραγωγός αποβλήτων, να αποθηκεύει προσωρινά τα
παραγόμενα απόβλητα με τρόπο που να μην προκαλούνται επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία και οχληρία σε οποιονδήποτε και να τα παραδίδει το συντομότερο δυνατό μέσω
συμφωνίας σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα τους περί
Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016.
Α4.

Να γίνει κατάλληλη προσωρινή περίφραξη του χώρου εργασιών της κατασκευής. Τα μπάζα, τα
οικοδομικά υλικά, τα μηχανήματα, κλπ. που θα προκύψουν ή θα χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή του έργου, καθώς και οι διάφορες πρώτες ύλες, να τοποθετηθούν σε χώρο εντός
των ορίων του τεμαχίου και σε σημεία τα οποία θα δημιουργήσουν τη μικρότερη δυνατή όχληση.

Α5.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις Ελάχιστης Απόδοσης
Κτηρίου όπως αυτές καθορίζονται στις πρόνοιες των περί της Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι 2006 έως 2017.

Α6.

Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή
τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των
Νερών και Εδάφους Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με
Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
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Α7.

Κατά την φάση κατασκευής του έργου να γίνεται κατάλληλη τοποθέτηση των προσωρινών
εγκαταστάσεων υγιεινής, ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα στο περιβάλλον.

Α8.

Οι πρώτες ύλες όπως καύσιμα, λιπαντικά, χημικά και λοιπά καθώς επίσης και όλα τα απόβλητα
και ιδιαίτερα τα επικίνδυνα (π.χ. λιπαντικά, υπολείμματα και συσκευασίες υλικών βαφής και
συντηρητικών, κλπ) που θα παραχθούν, να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία σε χώρους
στους οποίους θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και σχετική σήμανση και οι οποίοι θα
πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με αδιαπέραστες επιφάνειες και προστατευμένοι από
τις καιρικές συνθήκες.

Α9.

Στους χώρους των εργοταξίων να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε
επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε περίπτωση
διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται
σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων
του 2011 έως 2016.

Α10. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη αποφυγή διαρροών μηχανέλαιων και
λιπαντικών κατά τις πρόχειρες/περιστασιακές εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού
εξοπλισμού στον χώρο του έργου.
Α11. Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά, ρυπασμένα προσροφητικά υλικά που θα
προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων ή από τυχόν
διαρροές να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία τα οποία να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και
να μην παρουσιάζουν διαρροές και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
διαχείρισης, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016.
Α12. Τα υπολείμματα από τη χρήση υλικών βαφής-συντηρητικών, κλπ., να συλλέγονται και
διατίθενται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων
Νόμους του 2011 μέχρι 2016.
Α13. Να γίνεται χρήση διαπερατών υλικών και επιφανειών στους εξωτερικούς υπαίθριους χώρους
(χώροι στάθμευσης κ.λπ.) για αποφυγή σφράγισης του εδάφους και διατήρηση της
συνδετικότητας μεταξύ επιφάνειας της γης και εδάφους π.χ. η χρήση απόπλινθων τσιμεντένιων
επιστρώσεων σε συνδυασμό με τάφρους απορροής. Επιπλέον να γίνεται χρήση πορωδών
υλικών και επιφανειών για επιβράδυνση της απορροής για αποφυγή πλημμυρών. Να ληφθούν
υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες ‘’Κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές
περιορισμού μετριασμού ή αντιστάθμισης της σφράγισης του εδάφους’’ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Α14. Να φυτευτούν δέντρα και θάμνοι περιμετρικά του τεμαχίου και στους ιδιωτικούς χώρους
πρασίνου, ώστε να μετριάζεται η αισθητική ρύπανση και τυχόν φωτορύπανση από την
ανάπτυξη. Να χρησιμοποιηθούν ιθαγενή, τοπικά και αυτοφυή είδη χλωρίδας του Πίνακα 1, που
επισυνάπτεται.
Α15. Στο δημόσιο χώρο πρασίνου, να μην γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση ή εργασία ανάπλασης ή/και
τοπιοτέχνησης ή/και δραστηριότητας, αλλά να αφεθεί να εξελιχθεί φυσικά. Να μην γίνει ή
εφαρμοστεί πρόνοια για εξαγορά του δημόσιου χώρου πρασίνου από τους ιδιοκτήτες.
Α16. Να γίνεται άμεση ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση οποιουδήποτε
περιστατικού διαρροής αποβλήτων ή άλλων ρύπων.
Α17. Όπου απαιτείται να εφαρμόζονται τεχνικές λύσεις για τη μείωση του θορύβου από τη κίνηση
βαρέων οχημάτων (π.χ. κατασκευή ηχοπετασμάτων περί τους χώρους των εργοταξίων και
χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων στα σημεία εκπομπής υψηλής στάθμης θορύβου)
και τη λειτουργία μηχανημάτων προς χρήση σε εξωτερικό χώρο (π.χ. ηχομόνωση).
Α18. Nα ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου.
Α19. Γίνεται εισήγηση χρήσης χρωμάτων χαμηλής εκπομπής VOCs, ή χρήση αυτών με χαμηλές
εκπομπές φορμαλδεϋδης και χρήση κόλλας και διαλυτών χαμηλής εκπομπής VOCs.
Προτείνεται η βαφή των εσωτερικών χώρων με οικολογικά χρώματα.
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Α20. Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για
ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης.
Α21. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, να
αποκαταστήσει κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τις εργασίες
κατασκευής, και να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου του έργου στο τοπικό
περιβάλλον (αναβάθμιση/ διατήρηση του τοπίου).
Α22. Το ψηλότερο σημείο της ανάπτυξης να μην υπερβαίνει το ύψος των εικοσιτεσσάρων (24)
μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας (ύψος κτιρίου 6,6 μέτρα + ύψος εδάφους 16,5 μέτρα).
Α23. Να κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων το οποίο να καλύπτει περιμετρικά το
πρατήριο. Τα όμβρια ύδατα πρέπει να οδηγούνται σε λιποπαγίδες/ελαιοδιαχωριστές για
κατακράτηση τυχόν ελαιωδών ουσιών. Τα απόβλητα που θα συλλέγονται από τη λιποπαγίδα
να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011
μέχρι 2016. Όμβρια ύδατα από τις στέγες και οροφές της εγκατάστασης του πρατηρίου, τα οποία
δεν έχουν ρυπανθεί από πετρελαιοειδή, μπορούν να απορρίπτονται στους οχετούς όμβριων
υδάτων χωρίς επεξεργασία.
Α24. Το κατάστρωμα του πρατηρίου πρέπει να είναι στεγανό και αδιαπέραστο από νερό,
πετρελαιοειδή και άλλα μηχανέλαια, πιστοποιημένο από εγγεγραμμένο στο Επιστημονικό
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) πολιτικό μηχανικό.
Α25. Οι υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων πρέπει να είναι
διπλού τοιχώματος και κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση και λειτουργία τους πρέπει
να πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 12285-1:2003, όπως αυτό εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Α26. Οι σωλήνες μεταφοράς πετρελαιοειδών από τις δεξαμενές αποθήκευσης προς τα ακροσωλήνια
(επιστόμια/πιστόλες) πρέπει να είναι διπλού τοιχώματος, ώστε σε περίπτωση διαρροής από την
εσωτερική σωλήνα, να μη διαρρέει το καύσιμο στα υπόγεια νερά και έδαφος. Οι σωλήνες που
είναι σε επαφή με το έδαφος πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και
τοποθετημένες για να προστατεύονται από τη διάβρωση. Επίσης πρέπει να έχουν κλίση
τουλάχιστον 1% από τις αντλίες ή τους διανομείς, προς τις δεξαμενές (ανώτερο σημείο οι αντλίες
ή διανομείς).
Α27. Να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για έγκαιρη διαπίστωση οποιασδήποτε διαρροής από τις
υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων και στις σωλήνες
μεταφοράς πετρελαιοειδών στα ακροσωλήνια (επιστόμια).
Α28. Να υπάρχει αυτόματο σύστημα μέτρησης στάθμης πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων στις
υπόγειες δεξαμενές και σε περίπτωση που αυτή μεταβληθεί αδικαιολόγητα να δίνει ηχητική και
οπτική ένδειξη διαρροής.
Α29. Να υπάρχουν φρεάτια ελέγχου διαρροών, μέσω των οποίων πρέπει να μπορεί να ανιχνευθεί ή
και να ανακτηθεί ποσότητα πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων από το έδαφος, που μπορεί
να οφείλεται σε διαρροή υπόγειων δεξαμενών ή σωληνώσεων.
Α30. Το πρατήριο καυσίμων σε περίπτωση που διαθέτει υπέργειες δεξαμενές ή άλλους περιέκτες
αποθήκευσης πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων, αυτές πρέπει να είναι ικανές να
συγκρατούν το περιεχόμενό τους χωρίς διαρροή ή διάρρηξη και πρέπει:





Να τοποθετούνται μακριά από τη διακίνηση των οχημάτων εντός του πρατηρίου για αποφυγή
ατυχήματος από σύγκρουση και να μην είναι προσβάσιμες στους διερχόμενους.
Να περιβάλλονται από δεύτερη δεξαμενή, ελάχιστης χωρητικότητας 110% της μέγιστης
χωρητικότητας των πρωτογενών της οποίας η βάση και τα τοιχώματα να είναι αδιαπέραστα
από νερό, πετρελαιοειδή και άλλα μηχανέλαια.
Το στόμιο του σωλήνα εξαερισμού των δεξαμενών ή άλλων περιεκτών αποθήκευσης
πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων να έχει κατεύθυνση εντός της δεύτερης δεξαμενής.
Η δεύτερη δεξαμενή δεν πρέπει να έχει βαλβίδα αποχέτευσης των όμβριων υδάτων.
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Να διαθέτουν σύστημα μέτρησης της στάθμης των πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων
καθώς και σήμανση για το μέγιστο δυνατό ύψος της στάθμης.
Το υλικό των δεξαμενών ή άλλων περιεκτών να είναι ανθεκτικό στην οξείδωση και κατάλληλο
για πετρελαιοειδή και άλλα μηχανέλαια καθώς και στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες. Σε
περίπτωση κατασκευής δεξαμενών από σκυρόδεμα, αυτές να είναι οπλισμένες και
επικαλυμμένες με εποξική μπογιά ή άλλο κατάλληλο υλικό για αποκλεισμό εισχώρησης και
διαρροής από τα τοιχώματα τους πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων.

Α31. Τα φρεάτια πλήρωσης δεξαμενών πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι αδιαπέρατα από τα
πετρελαιοειδή και να φέρουν σαφή σήμανση του προϊόντος της δεξαμενής.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο λειτουργίας και συντήρησης
Β1. Να μη γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων αντικειμένων
στο χώρο εντός του πρατηρίου πετρελαιοειδών και γύρω από αυτό.
Β2. Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια, τα φίλτρα αυτοκινήτων, τα υγρά φρένων, τα αντιψυκτικά υγρά,
τα ψυκτικά αέρια, τα απορροφητικά υλικά από τη συντήρηση εξοπλισμού και οχημάτων και οι
συσκευασίες επικίνδυνων ουσιών πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία τα οποία να
διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην παρουσιάζουν διαρροές και να παραδίδονται σε
αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016, φορέα
διαχείρισης. Επίσης, να τηρείται μητρώο παραγωγής και κατοχής επικίνδυνων αποβλήτων. Να
κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής των όμβριων υδάτων περιμετρικά του πρατηρίου.
Β3. Τα απόβλητα από τις λιποπαγίδες που αναφέρονται στον όρο Α22, να παραδίδονται σε
αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι
2016.
Β4. Τα απόβλητα συσκευασίας που θα προκύπτουν να συλλέγονται, να διαχωρίζονται και να
αποθηκεύονται προσωρινά με τρόπο που να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τα εν λόγω
απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με τους περί
Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 μέχρι 2005 και τους περί
Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016.
Β5. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ενδέχεται να προκύπτουν, να
παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων
Νόμους του 2011 μέχρι 2016 και να ακολουθούνται οι πρόνοιες των περί Στερεών και
Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών
του 2004 (Κ.Δ.Π. 668/2004).
Β6. Απαγορεύεται η διάθεση/απόρριψη υγρών αποβλήτων οποιουδήποτε είδους στο έδαφος ή/και
στο υπέδαφος ή στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά σύμφωνα με το Άρθρο 6 των περί Ελέγχου της
Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων που
προκύπτουν από τις εκπλύσεις των πατωμάτων σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης να
γίνεται σύμφωνα με τους εν λόγω Νόμους.
Β7. Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από την πλύση των οχημάτων να οδηγούνται σε
στεγανή δεξαμενή και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων
Νόμους του 2011 και 2016, φορέα διαχείρισης.
Β8. Σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης να γίνει κατάλληλη σήμανση. Η διακίνηση και φύλαξη
όλων των υλικών να γίνεται σύμφωνα με κατάλληλες σχετικές και γραπτές οδηγίες.
Β9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε διαρροή καυσίμων ή άλλων υγρών ή/και
επικίνδυνων αποβλήτων λόγω ατυχήματος ή άλλης αιτίας, να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης
εκτάκτων περιστατικών για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και του άμεσα
επηρεαζόμενου προσωπικού. Σε τέτοιες περιπτώσεις υποχρεούται ο φορέας εκμετάλλευσης της
εγκατάστασης να ενημερώσει αμέσως τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Β10. Να γίνει κατάλληλο σχέδιο πυρόσβεσης με την εισήγηση όπως ζητηθούν οι απόψεις της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα συστήματα πυρόσβεσης πρέπει να τηρούν τις πρόνοιες του
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Νόμου, 23(Ι)/2010, περί ορισμένων φθοριούχων αερίων καθώς και του Κ.Δ.Π. Κανονισμού
133/2010 που προκύπτει από αυτόν (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, καταστροφή). Ο φορέας
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης υποχρεούται να παρουσιάσει στο Τμήμα Περιβάλλοντος
στοιχεία σχετικά με τα ποιο πάνω (εξοπλισμό ανάκτησης, πιστοποιητικά καταλληλότητας
προσωπικού κ.λ.π.).
Β11. Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να συντηρεί και λειτουργεί τις εγκαταστάσεις του με τρόπο που
να μειώνεται η πιθανότητα φωτιάς, έκρηξης, ή οποιαδήποτε μη προγραμματισμένη ή ξαφνική
απελευθέρωση ρύπων στον αέρα, το έδαφος ή τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, που μπορεί να
απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία ή/ και το περιβάλλον.
Β12. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και
να ετοιμαστεί σχέδιο ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
Β13. Τα απόβλητα (υγρά, στερεά οικιακά κ.λπ.) τα οποία πιθανόν να προκύπτουν από τις εργασίες
λειτουργίας του έργου να επαναχρησιμοποιούνται/ανακυκλώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό, ανάλογα και με την καταλληλότητά τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Αποβλήτων
Νόμων του 2011 μέχρι 2016.
Β14. Τα μηχανήματα που προκαλούν υψηλή στάθμη θορύβου (π.χ γεννήτριες, κομπρεσόροι κ.λπ.)
να βρίσκονται σε κλειστούς και μονωμένους αν χρειαστεί χώρους ή να έχουν κατάλληλα
ηχομονωτικά καλύμματα.
Β15. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην εγκατάσταση, ο
ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου, 46(Ι)/2017, περί ορισμένων
φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή αερίων)
καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 335/2018 που προκύπτουν από αυτόν (πιστοποίηση
προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό εξοπλισμό).
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ελάχιστες προδιαγραφές δεξαμενών αποθήκευσης αποβλήτων μηχανέλαιων
Γ1. Η φύλαξη αποβλήτων μηχανέλαιων να γίνεται σε κλειστές υπέργειες δεξαμενές οι οποίες να
διαθέτουν σύστημα κλειδώματος για αποτροπή κλοπής και να αποτελούνται από υλικό το οποίο
δε διαβρώνεται εύκολα. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα με χρήση δεύτερης δεξαμενής
ελάχιστης χωρητικότητας 110% μεγαλύτερης από αυτήν της πρωτογενούς δεξαμενής ώστε σε
περίπτωση διαρροής ή υπερχείλισης να μην επιτρέπεται η διαρροή μηχανέλαιων προς το
έδαφος ή στα νερά για την προστασία του περιβάλλοντος.
Γ2. Να υπάρχει ειδική υποδοχή στο πάνω μέρος της δεξαμενής, όπου οι μηχανικοί θα μπορούν να
αδειάζουν τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια που θα προκύπτουν από τις διάφορες διεργασίες. Η
υποδοχή (οπή) πρέπει να επιτρέπει την αναρρόφηση των μεταχειρισμένων μηχανέλαιων με
αντλία από τους αδειοδοτημένους φορείς σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011
και 2016. Στην υποδοχή αυτή να εφαρμοστεί πώμα με κλειδαριά για να κλειδώνεται μετά το
πέρας των ημερήσιων εργασιών, για σκοπούς ασφαλείας (αποτροπή κλοπής του αποβλήτου,
εισροής νερού ή/και ανάμειξης με άλλα απόβλητα).
Γ3. Να υπάρχει σήμανση για τη μέγιστη δυνατή ποσότητα που μπορεί να γεμίσει η δεξαμενή καθώς
και ένδειξη για τον έλεγχο της στάθμης του δοχείου.
Γ4. Πριν την αρχική χρήση των δεξαμενών αποθήκευσης των αποβλήτων μηχανελαίων να γίνει
έλεγχος της πρωτογενούς και δευτερογενούς δεξαμενής για τυχόν διαρροές.
Γ5. Πριν τη χρήση των δεξαμενών αποθήκευσης αποβλήτων μηχανελαίων να γίνουν δοκιμές
αντοχής των δεξαμενών αυτών για τα συγκεκριμένα απόβλητα σε πιέσεις μέχρι 10 bar και να
εξασφαλιστούν πιστοποιητικά CE ή/και ISO από την κατασκευάστρια εταιρεία ή τον προμηθευτή
για την καταλληλότητα και ασφάλεια των δεξαμενών αυτών.
Γ6. Το υλικό των δεξαμενών να είναι ανθεκτικό στην οξείδωση από τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια
καθώς και στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες και να υπάρχει εγγύηση τουλάχιστον για 10
χρόνια.
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Γ7. Σε περίπτωση κατασκευής δεξαμενών από σκυρόδεμα για την αποθήκευση των αποβλήτων
μηχανελαίων, αυτές να είναι οπλισμένες και επικαλυμμένες με εποξική μπογιά ή άλλο κατάλληλο
υλικό για αποτροπή τυχόν διείσδυσης υγρών αποβλήτων στο υπέδαφος λόγω διαρροών.
Γ8. Να εξασφαλίζεται πιστοποιητικό καταλληλότητας από αρμόδιο αδειοδοτημένο επιθεωρητή για
την καταλληλότητα των δεξαμενών κάθε 5 χρόνια.
Γ9. Να υπάρχει κατάλληλη μεταλλική υποδοχή στην μια πλευρά του δοχείου για την τοποθέτηση
ζελατίνης η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη καθώς και του συλλέκτη.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Όροι για αποξήλωση
Δ1. Η αποξήλωση του έργου να γίνεται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.
Δ2. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας του να διασφαλίσει ότι θα
αποκαταστήσει:
 Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους.
 Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο
περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση διατήρηση του τοπίου. Αυτό θα επιτευχθεί
με την υποβολή κατάλληλων σχεδίων με την πάροδο του χρόνου προς την Περιβαλλοντική
Αρχή.
Δ3. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων
Νόμων του 2011 έως 2016, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Στο
πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν, κατά σειρά προτεραιότητας, να
προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και
οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι
επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Γενικοί Όροι
Ε1.

Ο κύριος του έργου ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση
των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα
αιτιολογημένη διαπίστωση.

Ε2.

Ο κύριος του έργου του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως ισχύει σήμερα ή θα ισχύει στο μέλλον,
ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου.

Ε3.

Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:

Ε4.



η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και



η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων που
οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών (πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής,κ.α.) και την
λειτουργία της εγκατάστασης, αν παρατηρηθούν επιπρόσθετα περιβαλλοντικά ζητήματα λόγω
κατασκευής ή/και λειτουργίας της προτεινόμενης ανάπτυξης που δεν καλύπτονται από τους
όρους της παρούσας γνωμοδότησης, ο κύριος του έργου πρέπει να επανέλθει για
επαναξιολόγηση των επιπτώσεων ώστε να επιβληθούν πρόσθετοι όροι.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
24 Ιουνίου 2020
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ΠΗΝΑΚΑ 1

Ενδεικηικόρ Καηάλογορ Φςηών για δημιοςπγία ξεπικού κήπος (Xeriscaping)

A/A

Επιζηημονικό Όνομα Φςηού

Κοινό Όνομα Φςηού

Μοπθή Φςηού

Διάπκεια
Ανθοθοπίαρ

1

Acer obtusifolium

θέλδακλνο

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Φεβξ. – Μάξη.

2

Adonis annua

Άδσληο

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. - Μάηνο

3

Ajuga chamaepitys

Ληβαλόρνξην

Πνώδεο Φπηό

Ηαλ. - Μάηνο

4

Allium ampeloprasum

θνπξάηηα

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Μάηνο – Ηνύλ.

5

Allium nigrum

6

Allium trifoliatum

Αγξηόζθνξδν

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Μαξη. - Μάηνο

7

Allium willeanum

Άιιηνλ ην γνπηιιεαλό

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Ηνύλ. – Ηνύι.

√

8

Alyssum akamasicum

Άιπζζν ηνπ Αθάκα

Πνώδεο Φπηό

Μαξη. – Απξ.

√

9

Anacamptis pyramidalis

Αλαθακπηήο ε ππξακηδσηή

Πνώδεο Φπηό Κόλδπινο

Μάξη. - Μάηνο

10

Anchusa aegyptiaca

Άγρνπζα, Βνπδόγισζζν

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. - Μάηνο

11

Anchusa azurea

Άγρνπζα, Βνπδόγισζζν

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. - Μάηνο

12

Anchusa undulata spp. hybrita

Μειηζζόρνξην

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. - Μάηνο

13

Anemone coronaria

Λαιιέο, Αλεκώλε

Πνώδεο Φπηό

Ηαλ. – Απξ.

14

Anthemis tricolor

Αλζεκίο ε ηξίρξσκε

Πνώδεο θπηό

Φεβξ. - Μάηνο

15

Arbutus andrachne

Αληξνπθιηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Φεβξ. - Μάηνο

16

Arbutus unedo

Αληξνπθιηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Οθη. - Μάξη.

17

Arenaria rodia ssp. Cypria

Αξελαξία ε ξνδία

Πνώδεο εη. θπηό

Απξ. – Ηνύι.

18

Arisarum vulgare

Χόξηνλ ηεο θνπθήο

Πνώδεο Φπηό

Γεθ. - Μάηνο

19

Arum sintenisii

20

Asparagus acutifolius

Αγξειηά

Θάκλνο

Ηνύι. – Οθη.

21

Asperula cypria

Αζπεξνύιε ε θππξία

Ζκίζακλνο

Μάηνο – Ηνύλ.

22

Asphodelus aestivus

πνπξηνύια

Κόλδπινο

Ηαλ. – Ηνύλ.

23

Asphodelus fistulosus

24

Asphodelus tenuifolius

25

Astragalus cyprius

Αζηξάγαινο ν θύπξηνο

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. - Μάηνο

√

26

Ballota integrifolia

Βαιισηή ε αθεξαηόθπιιε

Θάκλνο

Απξ. – Ηνύλ.

√

27

Barlia robertiana

Μπαξιηα ε ξνκπεξηηαλε

Πνώδεο Φπηό, Βνιβόο

Φεβξ. – Μάξη.

28

Bellevalia trifoliata

Μπειιεβάιηα

Πνώδεο Φπηό, Βνιβόο

Φεβξ. - Μάηνο

29

Bellis sylvestris

Πνώδεο Φπηό

Οθη. - Μάξη.

√

√

√

Θάκλνο

Απξ. – Ηνύι.

Αλαξξηρεηηθό

Φεβξ. - Απξ.

Καξαθηόδεο

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. - Μάηνο

Calycotome villosa

παιαζθηά

Θάκλνο

Γεθ. – Απξ.

34

Capparis spinosa var. canescens

Καππαξθά

Θάκλνο

Μάηνο – Απγ.

35

Cardopatium corymbosum

Πνληηθάγθαζζνο

Πνώδεο Φπηό

Μάηνο – Απγ.

36

Carlina involucrata ssp. Cyprica

Καξιίλα ε πεξηβιεκαηηθή

Πνώδεο Φπηό

Ηνύι. – Οθη.

√

37

Carlina pygmaea

Καξιίλα ε ππγκαία

Πνώδεο Φπηό

Ηνύλ. – Οθη.

√

30

Bosea cypria

31

Bryonia cretica

32

Calendula arvensis

33

Ενπιάηδηλ

Ενδημικό *

38

Celtis australis

Κνθθνλία

Γέληξν

Μάξη. – Απξ.

39

Centaurea aegialophila

Κεληαύξεηα ε Αηγηαιόθηιε

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Απγ.

40

Centaurea akamantis

Κεληαύξεηα ε αθακαληίο

Μηθξόο ζάκλνο

Μάηνο – Ννέκ.

ειίδα 1 από 5

√

√

A/A

Επιζηημονικό Όνομα Φςηού

Κοινό Όνομα Φςηού

Μοπθή Φςηού

Διάπκεια
Ανθοθοπίαρ

Ενδημικό *

41

Centaurea calcitrapa ssp. Angustiseps

Κεληαύξεηα ε Πεδηινπαγήο

Πνώδεο Φπηό

Ηνπλ. – Ηνπι.

√

42

Centaurea cyprensis

Κεληαύξεηα ηεο Αθξνδίηεο

Πνώδεο Φπηό

Απξ. - Μάηνο

√

43

Centaurium maritimum

44

Ceratonia siliqua

Χαξνππηά

Γέληξν - Θάκλνο

Ννέκβξην

45

Chrysantemum coronarium var. coronarium

εκηιινύηλ

Πνώδεο Φπηό

Ηαλ. – Γεθ.

46

Cichorium spinosum

47

Cistanche phelypaea

48

Cistus creticus

49

Cistus ladanifer

Ξπζηαξθά

Θάκλνο

Απξ. – Μάηνο

50

Cistus monspeliensis

51

Cistus parviflorus

Ξπζηαξθά

Θάκλνο

Ηαλ. - Μάηνο

52

Cistus salviifolius

Ξπζηαξθά

Θάκλνο

Φεβ. – Μάηνο

53

Clematis cirrhosa

Αξθόθιεκα, Μειηάθθνο

Θάκλνο

Γεθ. – Φεβ.

54

Convolvulus atlhaeoides

Πεξηπινθάηλ

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Ηνύι.

55

Convolvulus oleifolius var. oleifolius

Πεξηπινθάηλ

Μηθξόο ζάκλνο

Μάξη. – Ηνύλ.

56

Crataegus azarolus

Μνζθηιηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Μάξη. – Απξ.

57

Crataegus monogyna

Κνηζηλνκνζθηιηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Απξ. – Μάηνο

58

Crataegus x sinaica

59

Crithmum maritimum

Κίξηακα

Πνώδεο Φπηό

Ηνπι. – Ννεκ.

60

Crocus veneris

Κξόθνο ηεο Αθξνδίηεο

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Ννεκ. – Γεθ.

61

Cupressus sempervirens

Κππαξίζζη (νξζνθι)

Γέλδξν

Μάξ. - Μάτν

62

Cyclamen cyprium

Κπθιάκηλν ην θύπξην

Πνώδεο Φπηό, Κόλδπινο

επη. – Ηαλ.

63

Cyclamen persicum

Κπθιάκηλν ην πεξζηθό

Πνώδεο Φπηό

Γεθ. – Απξ.

64

Cydonia oblonga

Κπδώληα

Μηθξό δέληξν

Απξ. - Μάηνο

65

Cynara cardunculus

Αγξηνηδηπλάξα

Πνώδεο Φπηό

Μάηνο – Ηνύι.

66

Cynara cornigera

Χσζηή

Πνώδεο Φπηό

Απξ. - Μάηνο

67

Dianthus strictus var. troodi

Γίαλζνο ν άθακπηνο πνηθ. ν ηξνόδηνο

Πνώδεο Φπηό

Μάηνο – Οθη.

68

Dianthus tripunctatus

69

Ecballium elaterium

Πεηξαγγνπξθά

Πνώδεο Φπηό

Γεθ. – Ηνπι.

70

Echinops spinosissimus

Κακειάγγαζνλ

Πνώδεο Φπηό

Ηνύι. – Οθη.

71

Echium angustifolium

Καηηνπδθηά

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Ηνύι.

72

Eleagnus angystifolia

Επδπθθηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Μάηνο – Ηνπλ.

73

Ephedra fragilis ssp. campylopoda

Πνιπηξίρηλ

Θάκλνο

Ηαλ. – Ηνύι.

74

Equisetum telmateia

75

Eryngium maritimum

Ζξύγγηνλ ην παξάιηνλ

Πνώδεο Φπηό

Ηνύλ. – Απγ.

76

Euphorbia thompsonii

Δπθόξβηα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. - Μάηνο

77

Fagonia cretica

Φαγόληα ε θξεηηθή

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Ηνπλ.

78

Ferula communis

Αλαζξήθα, Βαλνύθα

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. - Μάηνο

79

Ficus carica

πθηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Μάξη. - Μάηνο

80

Fimbrystilis ferruginea

81

Foeniculum vulgare

Μάξαζνο

Πνώδεο Φπηό

Απξ. – επη.

82

Fritillaria persica

Φξηηπιιάξηα ε πεξζηθή

Πνώδεο Φπηό - Βνιβόο

Φεβξ. – Μάξη.

83

Fumana arabica

Φνπκάλα ε αξαβηθή

Μηθξόο ζάκλνο

Φεβξ. - Μάηνο

84

Fumana thymifolia

Σξααλίδηλ

Μηθξόο ζάκλνο

Φεβξ. - Ηνύλ.

85

Gagea juliae

Γαέα ε Ηνπιηαλή

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Φεβξ. – Απξ.

ειίδα 2 από 5

√

√

√

√

A/A

Επιζηημονικό Όνομα Φςηού

Κοινό Όνομα Φςηού

Μοπθή Φςηού

Διάπκεια
Ανθοθοπίαρ

86

Genista sphacelata var. sphacelata

Ραζηήλ

Θάκλνο

Μάξη. – Ηνύι.

87

Gladiolus italicus

Λάδαξνο, Μαραηξάο

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Απξ.

88

Gladiolus triphyllus

Γιαδίνινο ν ηξίθπιινο

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Μάξη. - Μάηνο

89

Gynandriris sisyrichium

Ίξηδα, Μειαλνύδηα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Απξ.

90

Hedera helix ssp. helix

91

Hedera helix ssp. poetarum

92

Helianthemum obtusifolium

Ζιηάλζεκνλ ην ακβιύθπιιν

Μηθξόο ζάκλνο

Φεβξ. - Μάηνο

93

Helianthemum stipulatum

Ζιηάλζεκνλ

Μηθξόο ζάκλνο

Ηαλ. – Ηνύι.

94

Helichrysum conglobatum

Ψπιιίλα, Γάθξπα ηεο Παλαγίαο

Μηθξόο ζάκλνο

Μάξη. - Μάηνο

95

Heliotropium europaeum

Βξσκόρνξην

Πνώδεο Φπηό

Απξ. – Ννέκβξ.

96

Hyacinthella millingenii

Άγξηνο πάθηλζνο

Πνώδεο Φπηό - Βνιβόο

Ννέκ.- Φεβξ.

97

Hyparrhenia hirta

Αλειίθθηα

Πνιπεηέο Αγξνζηώδεο θπηό

Φεβξ. –Ννέκβ.

98

Inula viscosα

Κόλπδνο

Μηθξόο ζάκλνο

Απγ. – Ννέκβξ.

99

Juniperus phoenicea

Αόξαηνο

Γέλδξν - Θάκλνο

Φεβ. – Απξ.

100

Lamium amplexicaule

θπιιάθη

Πνώδεο Φπηό

Γεθ. - Μάηνο

101

Laurus nobilis

Γάθλε

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Φεβξ. - Απξ.

102

Lavandula stoechas

Μπξνθόξα

Θάκλνο

Μαξη. - Μάηνο

103

Leontodon tuberosus

Αγξηνξάδηθνλ

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. - Μάηνο

104

Lithodora hispidula ssp. versicolor

Γαηδνπξόζξνπκπν

Θάκλνο

Φεβξ. - Μάηνο

105

Lonicera edrusca

Αηγηόθιεκα

Αλαξξ. Θάκλνο

Μάηνο – Ηνύι.

106

Malva aegyptia

Μνιόρα

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Απξ.

107

Mandragora officinarum

Μεινπηπνληά, Καιάδξσπνο

Πνώδεο Φπηό

Γεθ. – Απξ.

108

Melissa officinalis

Μειηζζόρνξην

Πνώδεο Φπηό

Μάηνο – επη.

109

Mentha pulegium

Γιεθώλη

Πνώδεο Φπηό

Ηνύλ. – Απγ.

110

Morus alba

Μνπξηά, πθακηληά

Μηθξό δέληξν

Μάηνο – Ηνπλ.

111

Muscari comosum

Αγξηνπάθηλζνο

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Μάξη. - Μάηνο

112

Myrtus communis

Μεξζηληά

Θάκλνο

Μάηνο – Απγ.

113

Narcissus serotinus

Μαηζηθόξπδνλ

Πνώδεο Φπηό, Βνιβόο

επη. – Οθη.

114

Narcissus tazetta

Μαηζηθόξπδνλ

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Ννεκ. - Φεβξ.

115

Nerium oleander

Αξνδάθλε, Ρνδνδάθλε

Θάκλνο

Απξ. – Ηνπι.

116

Noaea mucronata

Αληξνύθιηαγξνο

Θάκλνο

Ηνύι. – Οθη.

117

Notobasis syriaca

Αγθηλαξόρνξηνλ

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. - Μάηνο

118

Odontites cypria

Οδνληίηεο ε θππξία

Πνώδεο Φπηό

Ηνύι. – Γεθ.

119

Olea europaea

Διηά

Γέλδξν - Θάκλνο

Απξ. – Ηνπλ.

120

Onobrychis venosa

121

Onoma gigantea

122

Onopordum cyprium

Γανπξάγγαζνλ

Γηεηέο Μηθξόο ζάκλνο

Απξ. – Ηνύι.

√

123

Onosma fruticosa

Όλνζκα ην Θακλώδεο

Θάκλνο

Μάξη. - Μάηνο

√

√

Ενδημικό *

√

√

√

√

124

Ophrys kotschyi

125

Ophrys lapethica

Οθξύο ε Λαπεζηθή

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Μάξη. – Απξ.

126

Orchis collina

Αξθνζζηιινύηλ

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Μάξη.

127

Orchis italica

Οξρηο ν ηηαιηθόο

Πνώδεο Φπηό

Απξ. - Μάηνο

128

Orchis punctulata

Οξρηο ν ζηηθηόο

Πνώδεο Φπηό

Φεβξνπάξην

129

Origanum majiorana var. tenuifolium

Οξίγαλν ε καληδνπξάλα

Αξσκαηηθόο Θάκλνο

Μάηνο – Οθη.

130

Ornithogalum narbonense

Οξληζόγαινλ

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Απξ. – Μάηνο

ειίδα 3 από 5

√

A/A

Επιζηημονικό Όνομα Φςηού

Κοινό Όνομα Φςηού

Μοπθή Φςηού

Διάπκεια
Ανθοθοπίαρ

Ενδημικό *

131

Ornithogalum pedicellare

Οξληζόγαινλ

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Μάξη. – Απξ.

√

132

Osyris alba

133

Oxalis pes-caprae

Ξηλλίλ, Ξηλνύδηλ

Πνώδεο Φπηό

Ννέκ. –Μάηνο

134

Pallenis spinosa

Καξθόρνξην

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Ηνύι.

135

Papaver cyprium

Πεηεηλόο, Παπαξνύλα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Ηνύλ.

136

Papaver gracile

Πεηεηλόο, Παπαξνύλα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Ηνύλ.

137

Papaver hybridum

Πεηεηλόο, Παπαξνύλα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Ηνύλ.

138

Papaver paphium

Πεηεηλόο, Παπαξνύλα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Ηνύλ.

139

Papaver rhoeas

Πεηεηλόο, Παπαξνύλα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Ηνύλ.

140

Phagnalon rupestre ssp. rupestre

Αζπξνζύκαξν

Μηθξόο ζάκλνο

Μάξη. – Μάηνο

141

Phillyrea latifolia

142

Phlomis cypria var. occidentalis

Φινκίο ε θππξία πνηθ. ε δπηηθή

Θάκλνο

Απξ. – Ηνπλ.

143

Phlomis lunariifolia

Φινκίο ε ζειελνθπιινο

Θάκλνο

Μάξη. – Μάηνο

144

Phlomis lunariifolia

145
146

Phyla filiformis
Phyla nodiflora

Μειηζζόρνξην
Μειηζζόρνξην

Πνώδεο Φπηό
Πνώδεο Φπηό

Μάηνο - επη.
Μάηνο - επη.

147

Pinus brutia

Σξαρεία πεύθε

Γέληξν

Μάξ. – Μάτν

148

Pistacia atlantica

Σξέκηζνο

Γέληξν

Φεβξ. – Απξ.

149

Pistacia lentiscus

ρηληά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Φεβ. – Μάηνο

150

Pistacia terebinthus

Σξεκηζηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Μάξη. – Απξ.

151

Plantago afra

Πεληάλεπξν

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Ηνύλ.

152

Plantago bellardii

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Μάηνο

153

Platanus orientalis

Πιάηαλνο

Γέληξν

Απξ. – Μάηνο

154

Polygonum equisetiforme

Πνιπόλαηνο

Πνώδεο Φπηό – Μηθξόο ζάκλνο

Απξ. – Οθη.

155

Polygonum maritimum

Πνιπόλαηνο

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Απγ.

156

Prunus amygdalus

Ακπγδαιηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Ηαλ. – Μάηνο

157

Prasium majus

Φαζζόρνξην

Θάκλνο

Ηαλ. – Μάηνο

158

Pteris vittata

Φηεξίηζη

Πνώδεο Φπηό

Ηνπλ. - Οθη.

159

Pterocephalus brevis

Πηεξνθέθαινο

Πνώδεο Φπηό – Μηθξόο ζάκλνο

Μάξη. – Μάηνο

160

Pterocephalus multiflorus ssp. multiflorus

Πηεξνθέθαινο

Πνώδεο Φπηό – Μηθξόο ζάκλνο

Μάξη. – Μάηνο

161

Ptilostemon chamaepeuce var. cyprius

Αξθνιαζκαξίο

Θάκλνο

Μάηνο – Ηνύι.

162

Punica granatum

Ρνδθηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Απξ. - Μάηνο

163

Pyrus syriaca

Αξθάππεο

Γέληξν

Μάξηηνο

164

Quercus coccifera ssp. calliprinos

Πεξληά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Μάξη. – Μάηνο

165

Quercus infectoria ssp. veneris

Γξύο, Βαιαληδθηά

Μεγάιν δέληξν

Μάξη. – Απξ.

166

Ranunculus asiaticus

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Μάηνο

167

Reseda lutea

Ακνξέηα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – επη.

168

Rhamnus alaternus

Χξπζνμπιηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Μάξη. – Απξ.

169

Rhamnus oleoides ssp. graecus

Μαδνπιηά, Κνπδνπιόξαρνο

Θάκλνο

Μάξη. – Απξ.

170

Romulea tempskyana

Βνζθόο

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Ηαλ. – Φεβξ.

171

Rosa canina

Αξθνηξηαληαθπιιηά

Θάκλνο

Απξ. – Ηνύλ.

172

Rosmarinus officinalis

Λαζκαξίλ

Αξσκαηηθόο ζάκλνο

Ννεκ. - Μάηνο

173

Rubia laurae

174

Rubia tenuifolia

Σξαλίδηλ

Μηθξόο ζάκλνο

Μάξη. – Ηνύλ.

175

Rubus sanctus

Βάηνο

Θάκλνο

Ηνπλ. - Οθη.

Πξνβαηάξεο, Αγξην βαηξάρηνλ

ειίδα 4 από 5

√

√

√

√

A/A

Επιζηημονικό Όνομα Φςηού

Κοινό Όνομα Φςηού

Μοπθή Φςηού

Διάπκεια
Ανθοθοπίαρ

176

Ruta chalepensis

Πήγαλνο

Μηθξόο ζάκλνο

Φεβξ. – Μάηνο

177

Salix alba

Ηηηά

Γέληξν

Φεβξ. – Απξ.

178

Salvia fruticosa

παηδηά

Θάκλνο

Φεβξ. - Ηνύι.

179

Salvia verbenaca

Βνπηπξόρνξην

Πνώδεο Φπηό

Ηαλ. – Απξ.

180

Sarcopoterium spinosum

Μαδίλ

Μηθξόο Θάκλνο

Φεβ. – Απξ.

181

Scilla cilicica

Ενδημικό *

182

Scolymus hispanicus

Χξπζάγθαζνλ

Πνώδεο Φπηό

Μάηνο – Απγ.

183

Scutellaria cypria var. elatior

θνπηειιαξία ε θππξία

Πνώδεο Φπηό

Απξ. – Ηνύλ.

√

184

Sedum cyprium

έδνλ ην θύπξηνλ

Πνώδεο Φπηό

Ηνύλ. – επη.

√

185

Sedum porphyreum

έδνλ ην πνθπξό

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Μάηνο

√

186

Senecio glaucus ssp. cyprius

Ζξηγέξσλ ν γιαπθόο

Πνώδεο Φπηό

Ηαλ. – Μάξη.

√

187

Serapia vomeracea

εξαπηάο ε εκεηηθή

Πνώδεο Φπηό Κόλδπινο

Μάξη. – Μάηνο

188

Silene vulgaris

Σζάθξα, ηξνπζί

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Ηνύι.

189

Sinapis alba

Λαςάλα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Ηνύι.

190

Smilax aspera

Αληδνπιόβαηνο

Αλαξξηρεηηθό

Μάηνο – Οθη,

191

Styrax officinalis

ηεξαηδηά

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Μάξη. – Ηνύλ.

192

Tamarix smyrnensis

Μέξηθνο

Μηθξό δέληξν - Θάκλνο

Απξ. – Ηνύλ.

193

Tamus communis

Βξπσλία ε θνηλή

Πνώδεο Φπηό

Μάξη. – Ηνύλ.

194

Taraxacum aphrogenes

Σαξάμαθν ην αθξνγελέο

Πνώδεο Φπηό

Οθη. – Γεθ.

√

195

Teucrium divaricatum ssp. Canescens

Σεύθξην ην δηραισηό

Μηθξόο ζάκλνο

Μάηνο – Ηνύι.

√

196

Teucrium micropodioides

Σεύθξην ην κηθξνπνδηνεηδέο

Μηθξόο ζάκλνο

Απξ. – Ηνύι.

√

197

Thymus capitatus

Θξνπκπί

Αξσκαηηθόο Θάκλνο

Μάηνο – Οθη.

198

Thymus integer

Θπκάξη

Ζκίζακλνο

Μάξη. – Ηνύλ.

199

Tuberaria guttata

Σνπβεξαξία ε ζηαιαγκώδεο

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Μάηνο

200

Tulipa cypria

Σνπιίπα ε θππξία

Βνιβόο

Μάξη. – Απξ.

201

Ulmus canescens

Φηειηά

Γέληξν

202

Urginea maritima

Αβξόζζηιια

Πνώδεο Φπηό Βνιβόο

Ηνύι. – επη.

203

Urtica pilulifera

Σζηθλίζα

Πνώδεο Φπηό

Φεβξ. – Απξ.

204

Verbascum sinuatum

Σζνύλλα, Φιώκνο

Πνώδεο Φπηό

Απξ. – Ηνύι.

205

Vitex agnus-astus

Αγληά

Θάκλνο

Ηνπλ. – Γεθ.

* για χρθςη οποιονδθποτε ενδημικών ειδών χρειάζεται επιπρόςιετη άδεια από το Σμθμα Περιβάλλοντοσ
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