05/10/2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΥΣΗ 2000

Ο ΠΕΡΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 [Ν.127(Ι)/2018]
Άρθρα 23 και 33

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000

Σημειώσεις για τον Κύριο του Έργου:

1.

Υποβολή του παρόντος Εντύπου στην Περιβαλλοντική Αρχή, μέσω της Πολεοδομικής
Αρχής ή άλλης αδειοδοτούσας αρχής, σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και ένα
(1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με όλα τα σχετικά επισυναπτόμενα (επίσημο
χωρομετρικό σχέδιο, γενικό χωροταξικό σχέδιο, αρχιτεκτονικά ή άλλα σχέδια,
τρισδιάστατη απεικόνιση, φωτογραφική αποτύπωση, ψηφιακό αρχείο, πιστοποιητικά,
χημικές αναλύσεις, αλληλογραφία με αρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες, κ.λπ.)

2.

Κατά τη συγκέντρωση από τον κύριο του Έργου των πληροφοριών του παρόντος
Εντύπου, λαμβάνονται υπόψη, τα διαθέσιμα αποτελέσματα άλλων σχετικών μελετών,
εκτιμήσεων και διαπιστώσεων για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, που τυχόν
διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες διαδικασίες και ειδικότερα στα πλαίσια των νόμων
που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34 του περί της Εκτίμησης
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018.

3.

Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ), λαμβάνονται υπόψη:
(1) το μέγεθος και τη χωρική έκταση των επιπτώσεων,
(2) τη φύση των επιπτώσεων,
(3) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
(4) την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,
(5) την πιθανότητα των επιπτώσεων,
(6) την

αναμενόμενη

έναρξη,

τη

χρονική

διάρκεια,

τη

συχνότητα

και

την

αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων,
(7) τη συσσώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων και/ή
εγκεκριμένων έργων, και
(8) τη δυνατότητα αποτελεσματικής μείωσης των επιπτώσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Έργου:
ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΥΡΙΤΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΚΡΙΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής:
…………………………………………………………………………………………………………
Επαρχία:
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Διοικητική Περιοχή (Δήμος / Κοινότητα):
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Φύλλο, Σχέδιο, Τμήμα, Αρ. Τεμαχίου/ων:
ΦΥΛΛΟ/ΣΧΕΔΙΟ 40/43 TEMAXIΟ: 116
Όνομα Δρόμου/ων Πρόσβασης:
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος & Γεωγραφικό Μήκος):
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 34ο56’35,68’ N ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 33ο29’38.91’ E
Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο, Δήλωση Πολιτικής) / Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο:
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Πολεοδομική Ζώνη / Κτηνοτροφική Περιοχή / Βιομηχανική Περιοχή / Θαλάσσια Ζώνη:
Πολεοδομική Ζώνη Z1 (Ζώνη Προστασίας)
Εκτιμώμενο Κόστος Έργου (€):
100.000 €
Εκτιμώμενη Περίοδος Εκτέλεσης Έργου:
Έναρξη: ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Λήξη: Μετά το τέλος της Λατόμευσης
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υπουργείο / Τμήμα / Εταιρεία / Φορέας / Οργανισμός / Πρόσωπο:
MΙΧΑΛΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας Προσώπου Συμπλήρωσης Εντύπου Πληροφοριών:
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Διεύθυνση: ΚΙΛΙΚΙΑΣ 17 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αρ. Τηλεφώνου: 96759196
Αρ. Τηλεομοιότυπου: Ηλ. Ταχυδρομείο: nikolaidis_p@hotmail.com
Ημερομηνία: 28/09/2020

Υπογραφή:

Σφραγίδα:
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.
Περιγραφή των φυσικών και άλλων χαρακτηριστικών του συνόλου του Έργου και,
εφόσον χρειάζεται, των εργασιών κατεδάφισής του (γεωγραφική έκταση, εμβαδό, χρήση,
τεχνολογία, εξοπλισμός, διαχειριστικές πρακτικές, κ.λπ.). Στην περίπτωση αγωγών /
διασωληνώσεων / καλωδίων να αποτυπωθεί η όδευσή τους σε τοπογραφικό χάρτη.
Υποβολή επίσημου χωρομετρικού σχεδίου, γενικού χωροταξικού σχεδίου, αρχιτεκτονικών και άλλων σχέδιων,
τρισδιάστατη απεικόνιση, φωτογραφική αποτύπωση, δορυφορικών εικόνων, ψηφιακού αρχείου των γεωγραφικών
δεδομένων της έκτασης του Έργου σε μορφή kmz (google earth), γεωγραφικές συντεταγμένες.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Το Λατομείο θα είναι επιφανειακό, Κατηγορίας «Β» και αφορά εξόρυξη πυριτιωμένης/
συμπαγούς κρητίδας γνωστής και ως πέτρα της Αγίας Άννας.
Τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική βιομηχανία της ευρύτερης
περιοχής σύμφωνα με την ερμηνεία της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας
για την δημιουργία πλακόστρωτων σε πλατείες και δημοτικούς χώρους, για επένδυση
τοιχοποιίας, για την δημιουργία εξωτερικών και εσωτερικών δαπέδων καθώς και για
την εφαρμογή τους για αναπαλαίωση παλαιών παραδοσιακών οικιών.
Τα εξορυχθέντα υλικά θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο του αιτητή που βρίσκεται σε
κοντινή απόσταση από τον χώρο του προτεινόμενου Λατομείου για επεξεργασία και
την μεταγενέστερη διάθεσή τους στην αγορά.
Ο χώρος αίτησης βρίσκεται στο κρατικό τεμάχιο γης 116, Φ/Σχεδ. 40/43 το οποίο δεν
έχει καμία χρήση σήμερα λόγω του φτωχού (όξινου) εδάφους στο οποίο δεν
ευδοκιμούν καλλιέργειες.
Η μέθοδος εξόρυξης που θα χρησιμοποιηθεί είναι η επιφανειακή εκμετάλλευση σε
βαθμίδες σε συνδυασμό με την μέθοδο της κοπής και γόμωσης (Cut & Fill) όπου θα
γίνεται απόθεση του στείρου υλικού για την τελική διαμόρφωση και την πλήρη
αποκατάσταση του χώρου μετά το πέρας της λατομικής δραστηριότητας. Οι λατομικές
εργασίες θα γίνονται με μηχανικά μέσα ΟΧΙ με την χρήση εκρηκτικών.
Το προτεινόμενο Λατομείο θα λειτουργήσει σε έκταση περίπου 13670 m2 και
υπολογίζεται ότι θα εξορυχτούν γύρω στις 90000m3 υλικών περίπου 140000 τόνοι
(από τα οποία θα έχουμε 115000 τόνους εμπορεύσιμου υλικού και 25000 τόνοι στείρα
υλικά). Το προτεινόμενο λατομείο θα αναπτύσσεται σε μικρό κομμάτι της άδειας και
εφόσον επέρχεται η εξόφληση αλλά και η διαμόρφωση του τότε θα επεκτείνεται σε
ανανεωμένο προνόμιο (περίπου 3000-4000m2).
Ο ρυθμός παραγωγής αναμένεται να είναι της τάξης των 20000 τόνων / χρόνο, και η
διάρκεια ζωής του εν λόγο λατομείου θα είναι 7-8 χρόνια, το οποίο είναι ανάλογο της
ζήτησης του υλικού.
Ο χώρος που περικλείει τα τεμάχια γεωμορφολογικά έχει υψόμετρα που κυμαίνονται
από 240m έως 180m.
Οι εργασίες διαμόρφωσης σε βαθμίδα θα γίνει με εκσκαφέα του ιδιοκτήτη και
αναμένεται να έχει ύψος 4m, πλάτος 5m, με μέση κλίση 40ο και κλίση πρανούς 65ο.
Ο δρόμος μέσα στο λατομείο που θα προσβάλει το μέτωπο εκμετάλλευσης θα έχει
πλάτος τα 6m και κλίση 10%. Μέγιστο βάθος εκμετάλλευσης 28m.
Επισυνάπτονται τα σχέδια τομών και κάτοψης, που δείχνουν την υφιστάμενη
μορφολογία του εδάφους και την τελική διαμόρφωση μετά την αποπεράτωση της
εκμετάλλευσης. Επίσης επισυνάπτονται κτηματολογικός χάρτης κλίμακας 1:5000,
χάρτης πολεοδομικών ζωνών, χάρτης Κύπρου με κλίμακα 1:175.000 και φωτογραφίες
δορυφόρου αλλά και πεδίου (Παράρτημα).
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: /
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(γ) κατά το στάδιο κατεδάφισης: (εφόσον χρειάζεται) /
2.
Κυριότερα χαρακτηριστικά των μεθόδων / τεχνικών του Έργου, κατά την κατασκευή και
τη λειτουργία του, σε σχέση με τον τύπο και τις ποσότητες των πρώτων υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν, καθώς και την προέλευση, τη χρήση και τη διαχείριση των φυσικών
πόρων όπως του εδάφους, της γης, των νερών και της βιοποικιλότητας.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
H εξόρυξη θα διενεργείται περιοδικά, με μηχανικά μέσα: 1 εκσκαφέα – φορτωτή και 1
φορτηγό που θα εργάζεται ανάλογα με τη ζήτηση και τις καιρικές συνθήκες μέχρι
τέλους των λατομικών εργασιών. ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικές ύλες.
Θα απασχολούνται περιοδικά 1-2 άτομα.
Ο χώρος του προτεινόμενου Λατομείου δεν έχει καμία χρήση σήμερα. Στόχος είναι
μετά την ολοκλήρωση των λατομικών εργασιών ο χώρος να μπορεί να αξιοποιηθεί
γεωργικά από τους κατοίκους της περιοχής εφόσον σήμερα λόγω της πέτρας που
φαίνεται επιφανειακά αλλά και της απουσίας καλλιεργήσιμου εδάφους δεν ευδοκιμεί
καλλιέργεια.
Περιμετρικά του χώρου αίτησης, θα κατασκευαστεί ανάχωμα, το οποίο θα εμποδίζει
τα νερά της βροχής να εισέρχονται μέσα στην εκσκαφή. Οι όποιες ποσότητες νερού
που τυχόν να συσσωρευθούν από την βροχή θα απορροφώνται σε σύντομο χρονικό
διάστημα και δεν αναμένεται να δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά.
Κατά τη διάρκεια των λατομικών εργασιών αναμένεται να χρησιμοποιηθούν περίπου
6τ καυσίμων για την εξόρυξη και μεταφορά του υλικού καθώς και 80 τόνοι περίπου
νερό το χρόνο κυρίως για ράντισμα.
3.
Περιγραφή της χωροθέτησης του Έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική
ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν. Περιγραφή της
περιοχής μελέτης, όπως αστική, περι-αστική, ημιορεινή, ορεινή ή / και παράκτια, της χρήσης
γης, της πολεοδομικής ζώνης, του υψομέτρου του χώρου εκτέλεσης του Έργου, των
αποστάσεων από τα όρια ανάπτυξης Δήμων / Κοινοτήτων, του οδικού δικτύου κ.λπ.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, χαρτών Σχεδίων Ανάπτυξης, Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, κ.λπ.

Το προτεινόμενο λατομείο βρίσκεται σε ημιορεινή περιοχή και θα λειτουργεί εντός του
κρατικού τεμαχίου γης 116, το οποίο βρίσκεται στο Φ/Σχεδ. 40/43, στα όρια της
κοινότητας Αγίας Άννας, της επαρχίας Λάρνακας.
Εντάσσεται σε πολεοδομική ζώνη Ζ1 ζώνη προστασίας. Καλό είναι να αναφερθεί ότι
στην περιοχή υπάρχει λατομική δραστηριότητα του ιδίου υλικού πράγμα που δείχνει
ότι η ζήτηση είναι μεγάλη.
Επίσης λόγω επιχορηγήσεων της κοινότητα αλλά και για τήρηση της παράδοσης οι
κάτοικοι της Αγίας Άννας επιθυμούν να οικοδομούν τα σπίτια τους όπως και τους
δημόσιους χώρους της κοινότητας με την πέτρα που εκμεταλλεύονται οι λατόμοι στην
ευρύτερη περιοχή. Τα υψόμετρα του τεμαχίου κυμαίνονται από 240-180 μέτρα.
Το προτεινόμενο λατομείο βρίσκεται σε απόσταση 5,37km νότια από το χωριό
Λύμπια, σε απόσταση 4,17km ανατολικά βρίσκεται το Καλό Χωριό, στα 1,09km δυτικά
το χωριό Αγίας Άννας και στα 2,81km βορειοδυτικά το χωριό Ψευδάς.
(βλέπετε σχετικό χάρτη και φωτογραφίες οι οποίες επισυνάπτονται στην αίτηση).
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4.
Αναφορά σε άλλα υφιστάμενα και, όπου είναι δυνατό, σε προτεινόμενα έργα στον
άμεσο περιβάλλοντα χώρο, σε ακτίνα 1χλμ.
Υποβολή πρόσφατων φωτογραφιών του χώρου της ευρύτερης περιοχής, όπως φαίνεται από το χώρο του έργου.

Σε απόσταση 360m δυτικά του τεμαχίου βρίσκεται ένα λατομείο πέτρας με άδεια σε
ισχύ το οποίο ξεκίνησε να διαμορφώνεται για την τελική φάση. Σε ακτίνα μεγαλύτερη
των 570m-650m βρίσκονται μερικές κατοικίες αλλά λόγω της υψομετρικής διαφοράς
που έχει ο χώρος αίτησης αλλά και το ανάγλυφο της περιοχής, τις καιρικές συνθήκες,
την φύση του υλικού αλλά και τον τρόπο που θα γίνει η εκμετάλλευση δεν θα υπάρχει
η οποιαδήποτε ενόχληση από την επέμβαση του λατομείου στην γύρω περιοχή.
(βλέπε φωτογραφίες).
5.
Αναφορά στο φυσικό περιβάλλον στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του Έργου, όπως
υδάτινα σώματα, υγροτόπους, παραποτάμιες περιοχές, εκβολές ποταμών, παράκτιες
περιοχές (ζώνη προστασίας της παραλίας), θαλάσσιο περιβάλλον, ορεινές και δασικές
περιοχές, περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής, προστατευόμενα τοπία, ακτές, περιοχές
προστασίας της φύσης, κρατική γη.
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων.

Ο χώρος της αίτησης βρίσκεται σε απόσταση 2,71km από την κοντινότερη περιοχή
Natura (βλέπε σχετικό χάρτη στο Παράρτημα).
6.
Αναφορά στην ύπαρξη πολιτιστικής κληρονομιάς στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του
Έργου, όπως μνημείων ή χώρων ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας ή
διατηρητέα οικοδομήματα.
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων και σχετική αλληλογραφία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων,
αν εφαρμόζεται.

ΟΧΙ
7.
Αναφορά στην ύπαρξη γεωλογικής κληρονομιάς στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του
Έργου, όπως απολιθωμάτων, γεωμορφωμάτων, γεωπάρκων, γεωλογικών σχηματισμών,
ορυκτών πόρων, πετρωμάτων.
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων και σχετική αλληλογραφία με το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, αν εφαρμόζεται.

Στην ευρύτερη περιοχή, λειτούργησαν και θα λειτουργούν λατομεία για τα ίδια υλικά
(πυριτιωμένη συμπαγής κρητίδα). Δεν έχουν εντοπισθεί γεωμορφώματα και δεν
υπάρχουν πλησίον γεωπάρκα.
8.
Αναφορά σε περιοχές Νερών Κολύμβησης, Ζωνών Ευπρόσβλητων στα Νιτρικά
(Nitrate Vulnerable Zones) και ευαίσθητων σε απόρριψη αστικών λυμάτων, στον άμεσο
περιβάλλοντα χώρο του Έργου.
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν στην περιοχή Ζώνες ευπρόσβλητες στα Νιτρικά
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
9.
Εκτιμώμενη έκταση σφράγισης του εδάφους και πιθανή χρήση / αξιοποίηση / ποσότητα
του επιφανειακού εδάφους που θα αφαιρεθεί από το Έργο.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Όπως είναι γνωστό ο γεωλογικός σχηματισμός της πέτρας της Αγίας Άννας είναι
ιζηματογενές πέτρωμα με στρωματοειδή παράταξη και χαρακτηρίζεται από
εναλλασσόμενες πλάκες πέτρας από 5-20 εκατοστά πάχος και χαβάρας που σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπερβαίνει το μισό μέτρο σε πάχος αναλόγως της
γένεσης του κοιτάσματος. Η ποσότητα των μπάζων που θα μετακινηθούν δεν θα
υπερβαίνει τις 25000 τόνους μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία
αναχωμάτων περιμετρικά του λατομείου, μέρος θα διατεθεί στην αγορά από τον
αιτητή για επιχωματώσεις σωλήνων και σφραγίσεις υπογείων ότι περισσέψει θα
επαναχρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση και τελική διαμόρφωση του χώρου, ο
οποίος στο τέλος θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε γεωργική γη. Ποσότητα χώματος εάν
χρειαστεί θα προστεθεί από μέρους του αιτητή για την πλήρη επικάλυψη του
λατομημένου χώρου.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
ΟΧΙ
10. Επηρεασμός υφιστάμενων και μελλοντικών χρήσεων γης, ευαίσθητων χρήσεων γης
(νοσοκομείων, σχολείων, κτιρίων κοινωνικών παροχών), καθώς κατοικημένων και
πυκνοκατοικημένων περιοχών από το Έργο.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, χαρτών, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
ΟΧΙ
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
ΟΧΙ
11. Εκτιμώμενες ημερήσιες ανάγκες για χρήση των νερών από το Έργο, καθώς και
προέλευση και διαχείριση τους.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: /
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Ημερήσια μέση Κατανάλωση Νερού: 40-60κ.μ. Προέλευση αγορά από βυτιοφόρο
12. Επηρεασμός βιοποικιλότητας όπως χλωρίδας, πανίδας, ειδών, οικοτόπων, δασικής
δενδρώδους βλάστησης, καλλιεργειών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων από το
Έργο.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εκτάσεις, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
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ΟΧΙ
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
ΟΧΙ
13. Εκτιμώμενες ημερήσιες ποσότητες και τρόπος διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και
επεξεργασία) των στερεών αποβλήτων από το Έργο, περιλαμβανομένων των αδρανών
υλικών (ΑΕΚΚ), των επικινδύνων αποβλήτων και των μη επικινδύνων αποβλήτων.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών συνεργασίας με αδειοδοτημένη εγκατάσταση, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
14. Εκτιμώμενες ημερήσιες ποσότητες και τρόπος διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και
επεξεργασία) των υγρών αποβλήτων από το Έργο, περιλαμβανομένων των επικινδύνων
αποβλήτων και των μη επικινδύνων αποβλήτων.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών συνεργασίας με αδειοδοτημένη εγκατάσταση, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
15. Εκτιμώμενες ημερήσιες ποσότητες και τρόπος διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και
αποθήκευση) των χημικών ουσιών από το Έργο.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, Safety Data Sheets, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
16. Εκτιμώμενες μηνιαίες ανάγκες για ενεργειακή ζήτηση και χρησιμοποιούμενη ενέργεια
(ακάθαρτο πετρέλαιο / ντίζελ (m³), υγραέριο (Kg) και άλλα) από το Έργο, για σκοπούς
παραγωγικής διαδικασίας ή / και αποθήκευσης, για θέρμανση ή / και κλιματισμό, για
θέρμανση νερού ή άλλων υλών, για τη διακίνηση εμπορευμάτων και πρώτων υλών και για τη
διακίνηση προσωπικού προς και από το χώρο της εργασίας. Αναφορά στο ποσοστό
ενεργειακών αναγκών που θα καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τύπος
τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Ακάθαρτο Πετρέλαιο/Ντίζελ, (κ.μ.): 6 tn
17. Εκτιμώμενες ετήσιες ανάγκες για χρήση ηλεκτρισμού από το Έργο, για σκοπούς
παραγωγικής διαδικασίας, για κλιματισμό, για ψυκτικούς θαλάμους / ψυγεία, για φωτισμό, για
θέρμανση νερού ή άλλων υλών, εξωτερικό φωτισμό και για άλλες συσκευές / μηχανήματα.
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, κ.λπ.
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(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
OXI
18. Συντελεστής θερμοπερατότητας (W/m²-Κ) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Έργου,
όπου ισχύει, για εξωτερικούς τοίχους, κουφώματα (πόρτες-παράθυρα), οροφή και στέγη,
δάπεδα εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον, στα πλαίσια των περί Ρύθμισης της
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων και Κανονισμών.
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
19. Αναφορά στις κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων από το Έργο, και κατά
προσέγγιση, στη σύσταση, στο ρυθμό εκπομπής (m³/h) και στη συγκέντρωση τους (mg/m³).
Υποβολή στοιχείων σχετικά με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας των μηχανημάτων /
εγκατάστασης σε ημερήσια και ετήσια βάση.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Κυριότερες πηγές αέριων ρύπων κατά τη λειτουργία του έργου
Οι κυριότερες πηγές αέριων ρύπων κατά την διαμόρφωση του χώρου καθώς και την
εξόρυξη της Πυριτιωμένης Συμπαγούς Κρητίδας αφορούν την διακίνηση των
οχημάτων δηλαδή, έναν εκσκαφέα-φορτωτή κι ένα φορτηγό. Ακολούθως αναλύονται
οι εκπομπές αέριων ρύπων.
(i)
ΡΜ10
Από σκόνη :
Δεν αναμένεται σημαντικό πρόβλημα ρύπων από σκόνη λόγω της υψηλής
φυσικής υγρασίας του υλικού.
Από καύσιμα μηχανημάτων:

6tn Χ 3.160kg/tn = 18,960 Κg

(ii) Άλλοι αέριοι ρύποι από καύσιμα
CH4
……………. 6 X 55 g/tn
CO
……………. 6 X 10.772 g/tn
CO2
……………. 6 X 3160 Kg/tn
N2O
……………. 6 X 135 g/tn
NMVOC ……………. 6 X 3.385 g/tn

=
=
=
=
=

0,330 Kg
64,63 Kg
18,96 Kg
00,81 Kg
20,31 Kg

1.
Συνοπτική περιγραφή του τρόπου και των τεχνικών μείωσης των ατμοσφαιρικών
ρύπων.
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι αναμένεται να είναι αμελητέοι. Δεν προγραμματίζεται η λήψη
μέτρων για μείωση τους πέραν από την τακτική συντήρηση των μηχανημάτων που θα
εργάζονται στο λατομείο καθώς και με την διαβροχή του χωμάτινου δρόμου που θα
οδηγεί στο λατομείο.
20. Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
από το Έργο.
Οι συνολικές εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα θα είναι ελάχιστες, καθώς για την
λατόμηση του υλικού θα εργάζονται περιοδικά ένας εκσκαφέας-φορτωτής μεσαίας
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ιπποδύναμης και ένα φορτηγό αυτοκίνητο μεταφοράς υλικού τα οποία έχουν μικρές,
εντός ορίων, ποσότητες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Σημειώνεται ότι οι παραγωγικές εργασίες θα διαρκούν πολύ μικρό χρονικό διάστημα
διότι ο λατόμος δουλεύει κατόπιν παραγγελίας.
21. Περιγραφή των πιθανών πηγών και της έντασης θορύβου και των δονήσεων από το
Έργο. Εφαρμογή διατάξεων των περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού
Θορύβου Νόμων, στην περίπτωση οδικών αξόνων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Υποβολή κυκλοφοριακών φόρτων για οδικούς άξονες, στρατηγικών χαρτών θορύβου, έγγραφα εξοπλισμού
εξωτερικού χώρου, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: /
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται (1 εκσκαφέας – φορτωτής και 1
φορτηγό) θα δημιουργείται κάποιος θόρυβος ο οποίος αναμένεται να είναι αμελητέος.
Για ελαχιστοποίηση του θορύβου, σημαντικός παράγοντας είναι η τακτική συντήρηση
των μηχανημάτων.
Σημειώνεται ότι από μετρήσεις θορύβου που έγιναν από τον Μεταλλειολόγο Μηχανικό
Παναγιώτη Νικολαΐδη με το όργανο CENTER 322 ο θόρυβος σε απόσταση 50m είναι
ήδη κάτω από 60dB.
22.

Περιγραφή των πιθανών πηγών οσμών.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: /
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Από τα μηχανήματα αναμένεται να είναι αμελητέες. Για ελαχιστοποίηση – τακτική
συντήρηση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιούνται.
Επίσης λόγω του υψηλού ποσοστού φυσικής υγρασίας που περιέχει το κοίτασμα δεν
δημιουργεί αιωρήματα στην ατμόσφαιρα κατά την εξόρυξη και φόρτωση του με
αποτέλεσμα να μην έχουμε ατμοσφαιρική ρύπανση και αν αυτή υπάρξει θα είναι
αμελητέα.
23.

Επηρεασμός παράκτιας ζώνης, ζώνης προστασίας της παραλίας, θαλάσσιων υδάτων.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: /
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: /
24. Αναφορά στην ευαισθησία της θέσης του Έργου σε σεισμούς,
κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.

καθίζηση,

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου στην περιοχή ενδιαφέροντος η
μέση ένταση του ανέμου είναι ασθενής με βόρεια - βορειοδυτική διεύθυνση και η
βροχόπτωση είναι πολύ μικρή. Επομένως δεν φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την
εκσκαφή οι καιρικές συνθήκες. Επίσης η περιοχή βρίσκεται αρκετά μακριά από
κατοικημένες περιοχές με αποτέλεσμα να έχουμε εντός ορίων αρνητικές συνέπειες.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25. Περιγραφή, στο μέτρο του δυνατού, των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που
ενδέχεται το έργο να προκαλέσει στους πιο κάτω παράγοντες, από (i) τα αναμενόμενα
κατάλοιπα και εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων, κατά περίπτωση, (ii) τη χρήση
φυσικών πόρων:
(α) στον πληθυσμό (για παράδειγμα το μέγεθος του πληθυσμού που ενδέχεται να
επηρεαστεί) και στην ανθρώπινη υγεία (για παράδειγμα λόγω ρύπανσης των νερών ή της
ατμόσφαιρας),
(β) στη βιοποικιλότητα (για παράδειγμα επηρεασμός χλωρίδας και πανίδας, αποκοπή
δένδρων, επηρεασμός και ποσοστό μείωσης της άγριας βλάστησης),
(γ) στο τοπίο (νοείται η περιοχή που γίνεται αντιληπτή από το λαό, της οποίας ο χαρακτήρας
είναι αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρώπινων
παραγόντων, σύμφωνα με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (Κυρωτικός) για το Τοπίο
Νόμο Αρ. 4(ΙΙΙ)/2006),
(δ) στα υπόγεια και επιφανειακά νερά (για παράδειγμα επέμβαση στις όχθες ποταμού /
ρυακιού, ποσοστό ελάττωσης του εύρους του ποταμού / ρυακιού, επηρεασμός υπόγειων
υδροφορέων, επηρεασμός θαλάσσιων ή / και παράκτιων υδάτων),
(ε) στην ατμόσφαιρα (για παράδειγμα επηρεασμός της ποιότητας του αέρα λαμβάνοντας
υπόψη τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμους και τους Κανονισμούς)
(στ) στο έδαφος,
(ζ) στη θάλασσα,
(η) στο κλίμα,
(θ) στα υλικά αγαθά,
(ι) στην πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων, όπως ορίζονται στις
διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου,
(κ) στη γεωλογική κληρονομιά.
Πρόκειται για μικρό Λατομείο το οποίο στην ουσία θα εργάζεται περιοδικά και όχι επί
καθημερινής βάσης.
Τονίζεται, επίσης, ότι βρίσκεται μακριά από οικιστικές περιοχές. Βρίσκεται εντός
ζώνης προστασίας Ζ1 με ήδη λατομική δραστηριότητα επομένως δεν θα είναι κάτι
καινούριο για τους κατοίκους της περιοχής.
Όλες οι αρνητικές επιπτώσεις, οχληρίες κλπ. που θα υπάρξουν από αυτή τη
δραστηριότητα, εκτός των γεωμεταβολών που είναι μικρές, θα είναι προσωρινές και
αναστρέψιμες και θα πάψουν να ισχύουν όταν το προτεινόμενο Λατομείο θα
τερματίσει τις λατομικές του δραστηριότητες.
Επίσης η περιοχή είναι άγονη και η βλάστηση υποτυπώδης συνεπώς δεν τίθεται θέμα
αποψίλωσης.
Συνεπώς, η προτεινόμενη διαμόρφωση της περιοχής και εν τέλει η τοπιοτέχνιση της
μόνο θετικά αποτελέσματα θα επιφέρει στο περιβάλλον.
Ταυτόχρονα μετά το τέλος της εκμετάλλευσης θα δημιουργηθεί περιβάλλον το οποίο
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κατοίκους της περιοχής για γεωργική ανάπτυξη
σιτηρών πράγμα που δεν μπορεί να γίνει σήμερα.
Να αναφερθεί ότι ο αιτητής ασχολείται με την λατόμευση της πέτρας της Αγίας Άννας
για περισσότερο από 15 χρόνια επομένως κατέχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό.
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ, ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ,
Ή ΜΕΤΡΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26. Αναφορά και περιγραφή τυχόν χαρακτηριστικών του έργου ή / και μέτρων που
προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή μετριαστούν επιπτώσεις, που σε άλλη
περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς για το περιβάλλον.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής: /
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
- Μέτρα καταστολής της σκόνης με διαβροχή του χωματόδρομου και της πλατείας
φόρτωσης.
- Συστηματική συντήρηση των μηχανημάτων για περιορισμό της ρύπανσης της
ατμόσφαιρας.
- Το επιφανειακό έδαφος που θα υπάρξει θα διαφυλαχτεί και θα επανατοποθετηθεί
μετά το πέρας των εργασιών για την τελική διαμόρφωση.
- Άχρηστα υλικά (μπάζα) αναμένεται ότι δεν θα υπάρξουν καθόλου και στην
περίπτωση που υπάρξουν κάποια, τότε αυτά θα αποθηκεύονται μέσα στο χώρο
του Λατομείου και με τη συμπλήρωση των λατομικών εργασιών θα
χρησιμοποιηθούν για την τελική διαμόρφωση του χώρου.
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ΜΕΡΟΣ V
ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
27. Συνοπτική περιγραφή του χώρου, περιλαμβανομένων των κυριότερων οικολογικών
χαρακτηριστικών του, στηριγμένη στα χαρτογραφικά, περιγραφικά, στατιστικά και άλλα
στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, τους στόχους
προστασίας και τις πρόνοιες του διαχειριστικού σχεδίου.
Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Προστασίας Ζ1 ωστόσο δεν υπάρχουν
στην γύρω περιοχή γεωργικές αναπτύξεις λόγω του όξινου εδάφους. Ο χώρος της
αίτησης είναι κρατικό τεμάχιο. Ο δρόμος προσπέλασης που θα χρησιμοποιείτε
φαίνεται στον χάρτη και βρίσκεται εντός του κρατικού τεμαχίου 116 (Φ/Σχ. 40-43).
Η γη στην οποία θα λειτουργήσει το Λατομείο είναι άγονη και κυρίως χέρσα. Η
περιοχή γύρω χρησιμοποιείται για γεωργικές ξηρικές καλλιέργειες, κυρίως σιτηρά Το
προτεινόμενο λατομείο βρίσκεται σε απόσταση 5,37km νότια από το χωριό Λύμπια,
σε απόσταση 4,17km ανατολικά βρίσκεται το Καλό Χωριό, στα 1,09km δυτικά το
χωριό Αγίας Άννας και στα 2,81km βορειοδυτικά το χωριό Ψευδάς (βλέπετε σχετικό
χάρτη και φωτογραφίες οι οποίες επισυνάπτονται στην αίτηση).
Στο χώρο της αίτησης το γόνιμο επιφανειακό έδαφος έχει πολύ μικρό πάχος και δεν
καλλιεργείται. Το υψόμετρο της περιοχής της αίτησης κυμαίνεται στα 240-180 μέτρα
ενώ στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται υψόμετρα 150- 265 μέτρα.
(Φωτογραφίες και σχετικό σχέδιο Τοπογραφικής αποτύπωσης κλίμακας 1:5000
επισυνάπτονται στο Παράρτημα).
28. Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην περιοχή ή στο αντικείμενο προστασίας,
χρησιμοποιώντας διαθέσιμες πληροφορίες και δεδομένα, περιλαμβανομένων εκείνων που
περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) και άλλες διαθέσιμες περιβαλλοντικές
πληροφορίες που συμπληρώνονται, αν είναι απαραίτητο, από πληροφορίες πεδίου από το
χώρο και οικολογικές έρευνες.
Με την συχνή διαβροχή των δρόμων με νερό καθώς και της μέτριας έντασης ανέμων
κατά τους μήνες λειτουργίας του εν λόγω λατομείου οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα
είναι αμελητέες. Όπως βλέπετε η περιοχή λόγω του όξινου περιβάλλοντος δεν
ευδοκιμεί για γεωργικές αναπτύξεις. Με την διαμόρφωση του χώρου και την εν τέλει
αποκατάστασή του με το πέρας των εργασιών μόνο καλά θα προσφέρει στην
κοινότητα η περιοχή ενδιαφέροντος.
29. Προσδιορισμό του κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος οι επιπτώσεις που εντοπίζονται να
είναι σημαντικές, θεωρώντας ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας, θα πρέπει να θεωρείται ότι οι
επιπτώσεις είναι σημαντικές.
Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της γύρω
περιοχής και την υγεία του πληθυσμού κατά τη λειτουργία του Λατομείου.
Αναπόφευκτες περιβαλλοντικές αλλαγές που θα προκύψουν (όχι σοβαρές), αφορούν
στην αλλαγή της μορφολογίας του χώρου λατόμευσης πράγμα που είναι προσωρινό
και αναστρέψιμο.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

Απόσταση Χώρου Αίτησης από κοντινότερη Natura 2000

Νότος-Βορράς

Βορράς-Νότος

Ανατολή-Δύση

Νοτιοανατολικά-Βορειοδυτικά

Βορειοανατολικά-Νοτιοδυτικά

