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1.

Εισαγωγή

Η πιο πάνω αίτηση για το εν λόγω έργο υποβλήθηκε από το Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως Λάρνακας, στο Τμήμα Περιβάλλοντος στις 14/10/2020 με αρ. φακ. ΛΑΡ/00547/2020.
Με βάση τις απόψεις των εμπλεκόμενων τμημάτων, 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

Τo λατομείο αφορά εξόρυξη συμπαγούς πυριτιωμένης κρητίδας, γνωστής ως «πέτρα της Αγίας
Άννας». Τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική βιομηχανία της ευρύτερης
περιοχής για την δημιουργία πλακόστρωτων σε πλατείες και δημοτικούς χώρους για επένδυση
τοιχοποιίας, δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων και για αναπαλαίωση παραδοσιακών
οικιών.
Τα εξορυχθέντα υλικά, θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο του αιτητή που βρίσκεται σε κοντινή
απόσταση από το χώρο του προτεινόμενου λατομείου για επεξεργασία και διάθεση στην αγορά.
Ο χώρος αίτησης βρίσκεται στο τεμ. 116, Φ/Σχ. 40/4, (τοπογραφικό σχέδιο),το οποίο δεν έχει
κάποια χρήση σήμερα, λόγω του όξινου εδάφους, στο οποίο δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν
καλλιέργειες. Η μέθοδος εξόρυξης που θα χρησιμοποιηθεί είναι η επιφανειακή εκμετάλλευση σε
βαθμίδες με την μέθοδο κοπής και γόμωσης. Οι εργασίες θα γίνουν με μηχανικά μέσα και όχι με
χρήση εκρηκτικών. Η αιτούμενη έκταση αφορά 13670 m2 και υπολογίζεται ότι θα εξορυχτούν 90000
m3 υλικών περίπου 140000 τόνοι από τα οποία οι 115000 είναι εμπορεύσιμο υλικό και οι 25000
είναι στείρα υλικά. Ο ρυθμός παραγωγής αναμένεται να είναι 20000 τόνοι/χρόνο και η διάρκεια
ζωής αναμένεται να είναι 7-8 χρόνια.

Εντάσσεται σε πολεοδομική ζώνη Ζ1, ενώ βρίσκεται σε απόσταση 5 km νότια από τα Λύμπια, 4
km ανατολικά από το Καλό Χωριό, 1 km δυτικά από την Αγία Άννα και 2 km από τον Ψευδά
3.Περιγραφή από τον μελετητή για πιθανές σημαντικές επιπτώσεις που το έργο ενδέχεται
να προκαλέσει στο περιβάλλον
Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η δημιουργία του έργου είναι:


Διατάραξη της γεωμορφολογίας του εδάφους. Αναμένεται να αλλάξει οριστικά η μορφολογία
του εδάφους και αποτελεί τη σημαντικότερη επίπτωση στο χώρο καθώς ο χώρος περικλείει
μεγάλες κλίσεις (περίπου 45%). Τα μέτρα αντιμετώπισης τα οποία προτάθηκαν είναι ο
προσεκτικός σχεδιασμός της εξορυκτικής δραστηριότητας πριν την έναρξη των
δραστηριοτήτων, η εκμετάλλευση σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Επίσης η
απόθεση των μπάζων στις δημιουργούμενες κοιλότητες και η αποκατάσταση με κατάλληλες
χωματουργικές εργασίες και δεντροφυτεύσεις και η μείωση κλίσεων των αναβαθμίδων στην
αποκατάσταση.



Ριζική διατάραξη της χλωρίδας στην περιοχή επέμβασης και αφαίρεση του γόνιμου
εδάφους. Θα γίνει διατάραξη της χλωρίδας και σε κάποιες περιπτώσεις και αποψίλωση της
καθώς η υπάρχουσα βλάστηση θα κοπεί και θα αφαιρεθεί. Η επίπτωση αυτή θεωρείται
μερικώς αναστρέψιμη. Μέτρο αντιμετώπισης είναι η αποκατάσταση των περιοχών που θα
επηρεαστούν.



Διατάραξη της πανίδας της περιοχής. Αναπόφευκτα θα προκληθεί όχληση στα είδη της
πανίδας της περιοχής τα οποία όμως έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζονται ή να
μετακινούνται στην γύρω περιοχή. Τα μέτρα αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός της
όχλησης στο ελάχιστο και η προσαρμογή των ειδών στην νέα κατάσταση. ,



Πιθανή ρύπανση υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Κατά τις διάφορες λειτουργίες
πιθανόν να προκληθεί ρύπανση στα υπόγεια αλλά και επιφανειακά ύδατα της περιοχής. Η
επίπτωση αυτή μπορεί να αποφευχθεί με την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.
Για αποφυγή επηρεασμού των αργακιών, τα όρια του λατομείου στο σημείο που γειτνιάζει
με αυτά, γίνεται εισήγηση όπως αυτά έχουν απόσταση 20 m από το όριο του λατομείου και
30 m από την εκμετάλλευση.



Σκόνη. Πηγές σκόνης αποτελούν η διάτρηση του μετώπου, η φόρτωση και μεταφορά του
υλικού και οι διάφορες χωματουργικές εργασίες. Τα μέτρα αντιμετώπισης ορίζονται ως εξής:
το οδόστρωμα να διατηρείται σε καλή κατάσταση, να διατίθεται βυτιοφόρο όχημα που να
ραντίζει καθημερινά τους χωμάτινους δρόμους, και οι εκπομπές αιωρούμενης και
πίπτουσας σκόνης να ελέγχονται ποσοτικά μέσα από δειγματοληψίες.



Εκπομπές θορύβου στο χώρο του λατομείου οφείλονται στη λειτουργία των μηχανημάτων
και την κίνηση των βαρέων φορτηγών. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν κατοικίες ή κοινότητες
στην γύρω περιοχή, δεν κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική επίπτωση.

4.Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή
μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον και προτείνονται από τον μελετητή
Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων τα οποία προτείνονται στο έντυπο πληροφοριών είναι τα
εξής:


Σκόνη: Η συστηματική διαβροχή των χωμάτινων δρόμων και πλατειών του λατομείου, η
κατάβρεξη και συντήρηση του δρόμου προσπέλασης κατά την μεταφορά του υλικού.



Μορφολογία: Τα μέτρα αντιμετώπισης των γεωμεταβολών τα οποία προτείνονται είναι τα
εξής: ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων, σταδιακή αποκατάσταση και αναβάθμιση του
φυσικού τοπίου, ορθή επιλογή διάταξης των εργασιών, διαμόρφωση των χώρων,
δεντροφυτεύσεις και δημιουργία κατάλληλων χώρων απόρριψης αχρήστων.



Θόρυβος: Tα μέτρα για αντιμετώπιση της ηχορύπανσης είναι να γίνεται τακτική συντήρηση
των μηχανημάτων και χρήση ωτοασπίδων από το προσωπικό.

5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι η εν λόγω αίτηση δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής
του Δικτύου Natura 2000.
6. Διαβουλεύσεις



Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Τοποθετήθηκε θετικά για το πιο πάνω θέμα
Κοινότητα Αγίας Άννας: Τοποθετήθηκε θετικά για το πιο πάνω θέμα

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, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής των
εμπλεκόμενων τμημάτων και της επιτόπιας επίσκεψης.
Η Περιβαλλοντική Αρχή αφού έλαβε υπόψη τα κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου δε
φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό τους όρους / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
Παράρτημα Όρων που επισυνάπτεται.
Η Περιβαλλοντική Αρχή, με βάση το άρθρο 24(5) του Νόμου, παραθέτει τους βασικούς λόγους για
τους οποίους δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με αναφορά στα
σχετικά κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος και, προτείνει τα χαρακτηριστικά του έργου και/ή τα
μέτρα που προβλέπονται για να αποτραπούν ή να προληφθούν επιπτώσεις που σε άλλη
περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, εξέτασε τα πιο κάτω
κριτήρια:
1. Χαρακτηριστικά του έργου: Τo λατομείο αφορά εξόρυξη συμπαγούς πυριτιωμένης κρητίδας,
γνωστής ως «πέτρα της Αγίας Άννας». Τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική
βιομηχανία της ευρύτερης περιοχής για την δημιουργία πλακόστρωτων σε πλατείες και
δημοτικούς χώρους για επένδυση τοιχοποιίας, δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών
δαπέδων και για αναπαλαίωση παραδοσιακών οικιών.

2.Τοποθεσία του έργου: Ο χώρος αίτησης βρίσκεται σε χώρο ο οποίος δεν έχει κάποια χρήση
σήμερα, λόγω του όξινου εδάφους, στο οποίο δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν καλλιέργειες.
Εντάσσεται σε πολεοδομική ζώνη Ζ1 και σύμφωνα με τις απόψεις του αρμόδιου τμήματος δεν θα
επηρεαστούν παρακείμενα αργάκια από την λατομευση.
3. Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων: οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του
έργου δεν είναι περιβαλλοντικά σημαντικές, ενώ με τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού, θα είναι
διαχειρίσιμα.

Μήνα Πατσαλίδου
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Αρχή
7 Απριλίου 2020
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ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Α. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1.Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων,
μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Αιτιολογημένη Διαπίστωση.
2.Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
3. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο το Τμήμα Περιβάλλοντος θα μπορεί να επιβάλει νέους
περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι θα είναι άμεσα
εφαρμόσιμοι από τον κύριο του έργου.
4. Όλες οι εργασίες λειτουργίας του έργου να συμμορφώνονται με τους σχετικούς με την
προστασία του περιβάλλοντος νόμους, κανονισμούς, διατάγματα και τροποποιήσεις που
διέπουν αυτούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή και αντικαθίστανται.
5. Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα νερά ουσιών που ρυπαίνουν ή
τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια ή/και τα επιφανειακά νερά ή/και το έδαφος, σύμφωνα με το
Άρθρο 6 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013.
6.Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων ή άλλων ουσιών ή αντικειμένων.
7.Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να και λειτουργίας του έργου να τηρούνται οι πρόνοιες των περί
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016. 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.
8.Τα απόβλητα από τις διάφορες εργασίες
λειτουργίας όσον αφορά τον εξοπλισμό,
(μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά, υπολείμματα και συσκευασίες υλικών βαφής και
συντηρητικών, χρώματα, διαλύτες, ρυπασμένα προσροφητικά υλικά που θα προκύπτουν από τις
εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων ή από τυχόν διαρροές κ.α.) να αποθηκεύονται
προσωρινά, σε κατάλληλα στεγανά δοχεία που να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην
παρουσιάζουν διαρροές, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός των ορίων της ανάπτυξης, στον
οποίο θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και σχετική σήμανση, με αδιαπέραστες επιφάνειες και
προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια να παραδίδονται χωρίς καθυστέρηση σε
αδειοδοτημένους συλλέκτες για μετέπειτα διάθεση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης,

σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016 (Αρ. 185(Ι)/2011)
[ιστοσελίδα Τμήματος Περιβάλλοντος – www.moa.gov.cy/environment, στη διαδρομή Διεθνείς
Συμβάσεις, Ευρωπαϊκό κεκτημένο, Εθνική Νομοθεσία/Διαχείριση Αποβλήτων].
9. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων ή άλλων αντικειμένων στο χώρο εντός της
εγκατάστασης και γύρω από αυτή.
10. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του έργου για τις περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης.
11. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της σκόνης και συγκεκριμένα:


Όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να
διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά που θα περιορίζουν την εκπομπή
σκόνης στην ατμόσφαιρα..



Να καταρτιστεί κατάλληλο σχέδιο δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν με
στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και σκόνης.



Τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (~10 km/h) στους
χωμάτινους δρόμους.



Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από / προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η υπερπλήρωση
των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι σκεπασμένο.



Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου διεξάγονται
χωματουργικές εργασίες και στους διαδρόμους κίνησης των οχημάτων του εργοταξίου.



Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για την
αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 Beaufort, να
καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού.



Αποφυγή διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια δυνατών ανέμων.



Οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων για τον
περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρημένων με αιωρούμενα σωματίδια.



Μείωση κατά το δυνατόν των αποθέσεων / αποσπάσεων υλικών σε / από σωρούς και η
εναπόθεση / απόσπαση υλικών σε και από σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο
δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.



Κανένα όχημα μεταφοράς, σκάφος ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών να μη περιέχει υλικό
μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.

12. Να λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως:


Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων.



Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων / οχημάτων.



Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών.



Χρήση σιγαστήρων, πλευρικών παραπετασμάτων και ηχομονωτικών περιβλημάτων όπου
είναι δυνατόν.



Τήρηση του ωραρίου εργασίας.



Να γίνεται σωστός προγραμματισμός των εργασιών ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η
συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων στο έργο.

13. Τα μηχανήματα, φορτηγά και άλλα συναφή που σχετίζονται με τις εργασίες λατόμησης να
περιοριστούν στον αιτούμενο χώρο και σε καμία περίπτωση εκτός αυτού.
14. Να γίνει οριοθέτηση του χώρου λατόμησης καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του λατομείου κατά
τρόπο μόνιμο και που να επιτρέπει τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
15. Να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο εγγεγραμμένο δίκτυο και αν μην γίνει καμία διαπλάτυνση ή
βελτίωση του.
16. Τα άχρηστα υλικά εξόρυξης να τοποθετούνται μόνο εντός των ορίων του χώρου προνομίου
που θα εγκριθεί η λατόμηση.
17. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων και οχημάτων ώστε να
αποφεύγεται ατελής καύση και αυξημένες εκπομπές αέριων ρύπων.
18. Nα τηρούνται οι πρόνοιες των Περί ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας (μη
αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις) κανονισμών του 2004 έως 2015.
19. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα
επιφανειακά, υπόγεια ή παράκτια νερά οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπάνει
τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 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.
20. Να μην γίνεται απόρριψη ή καύση απορριμμάτων, αποβλήτων συσκευασιών ή άχρηστου
εξοπλισμού μέσα στο χώρο του λατομείου ούτε αυτά να θάβονται μαζί με τα μπάζα κατά την
επαναφορά του τοπίου.
21. Να γίνεται χρήση χημικών τουαλετών από το προσωπικό. Τα υγρά απόβλητα από τις χημικές
τουαλέτες να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς, σύμφωνα με τους
περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016, όπως αυτός εκάστοται τροποποιείται ή
αντικαθίσταται. Τα υγρά οικιακά απόβλητα να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανή δεξαμενή και
στη συνέχεια να παραδίνονται σε Συλλέκτες/Μεταφορείς που είναι καταχωρημένοι στο Αρχείο
Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση σύμφωνα
με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Τα
οχήματα συλλογής/μεταφοράς να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό καταχώρισης και να
διασφαλιστεί ότι μπορούν να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα απόβλητα με τους σχετικούς
εξαψήφιους κωδικούς βάση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.
22. Με την αποπεράτωση της λειτουργίας του λατομείου τυχόν σωροί από άχρηστα εξορυκτικά
υλικά (μπάζα) θα πρέπει να ισοπεδωθούν χωρίς να δημιουργούνται έντονα ανώμαλες επιφάνειες.

23. Οποιαδήποτε απόβλητα από την αποξήλωση/αποκατάσταση του έργου να διαχωρίζονται και
να μεταφέρονται σε ξεχωριστούς, ειδικά διαμορφωμένους, χώρους για αποθήκευση με την
κατάλληλη σήμανση και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με τους
περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016.
24. Σε περίπτωση κατά την οποία τα μπάζα του λατομείου δε χρησιμοποιηθούν για την
αποκατάσταση του χώρου λατόμευσης εντός τριών ετών, τότε ο χώρος απόθεσης τους θα
θεωρηθεί εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων με βάση τον περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της
Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο (Ν.82(Ι)/2009) και θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι πρόνοιες του
προαναφερθέντα νόμου που καλύπτουν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
25. Σε περίπτωση που στις εγκαταστάσεις θα λειτουργούν συστήματα κλιματισμού ή και συστήματα
πυρόσβεσης, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του περί Ορισμένων Φθοριούχων
Αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, καταστροφή) Νόμου (Αρ. 23(Ι)/2010), καθώς και του
Κανονισμού Κ.Δ.Π. 133/2010 που προκύπτει από αυτόν, ο οποίος προνοεί για την πιστοποίηση
του προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό εξοπλισμό.
26. Στην δεντροφύτευση ή / και τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντα χώρου του έργου να
χρησιμοποιηθούν ιθαγενή, τοπικά και αυτοφυή είδη χλωρίδας. Να μην χρησιμοποιηθούν
χωροκατακτητικά ξενικά είδη και ιδιαίτερα αυτά που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο του
Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 ή και στον εθνικό κατάλογο, σύμφωνα με τον Ν.120(I)/2019.

Β.ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
27. Να ληφθούν δεσμευτικές πρόνοιες για σταδιακή και πλήρη αποκατάσταση του χώρου με το
πέρας της λειτουργίας του λατομείου, με συγκεκριμένους όρους που θα καθοριστούν βάσει των
απόψεων των αρμοδίων αρχών.
28.Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων να
διασφαλίσει ότι θα αποκαταστήσει κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον
από τη λειτουργία τους.
29.Η αποκατάσταση του χώρου πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη διαμόρφωση του
ανάγλυφου (μερική ή ολική επιχωμάτωση του λατομικού χώρου) και ήπιας μορφής βαθμίδες για
παρεμπόδιση της διάβρωσης.
30.Η δημιουργία αναβαθμίδων να γίνει με ικανού πάχους εδαφικό υλικό, με σκοπό την
αποκατάσταση και προετοιμασία των επιφανειών για την εγκατάσταση (α) βλάστησης με φύτευση
ή/και σπορά από αυτοφυή είδη τοπικής χλωρίδας και (β) υποδομής για τη συντήρησή της
βλάστησης (δίκτυο άρδευσης κλπ).
31. Να γίνει η απαραίτητη αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας
Μεταλλείων και του Τμήματος Δασών και ειδικότερα για τα είδη των δέντρων τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν στην δεντροφύτευση και να γίνει η απαραίτητη ενημέρωση στο Τμήμα
Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

