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Σημειώσεις για τον Κύριο του Έργου:
1.

Υποβολή της παρούσας Έκθεσης Πληροφοριών στην Περιβαλλοντική Αρχή, μέσω της
Πολεοδομικής Αρχής ή άλλης αδειοδοτούσας αρχής, σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη
μορφή και τρία (3) αντίγραφα 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 kmz, πιστοποιητικά, χημικές αναλύσεις, αλληλογραφία με αρμόδια
Τμήματα / Υπηρεσίες, κ.λπ.) Σημείωση, το kmz file να είναι ξεχωριστό αρχείο σε
ηλεκτρονική μορφή.
2.

Κατά τη συγκέντρωση από τον κύριο του Έργου των πληροφοριών της παρούσας
Έκθεσης, 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 και είδος Έργου (τι αφορά / σύντομη περιγραφή / παραπομπή στον αρ. κατηγορίας
έργου Δεύτερου Παραρτήματος Νόμου Ν.127(Ι)/2018):

Έργο κατεδάφισης των κεραιών ραδιοφωνίας στον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Κάβο Γκρέκο (αρ.
φακ. Β26/96).
H κατεδάφιση των κεραιών θα γίνει με εκρηκτικά και μετά προσεκτικά θα
αποσυναρμολογηθούν στο έδαφος. Επιπρόσθετα, τα μεγάλα θεμέλια, στα οττοία
αγκυρώνονται τα διαγώνια συρματόσχοινα που στηρίζουν τις κεραίες, θα ρωγματωθούν και
αυτά με την χρήση εκρηκτικών για να μπορέσουν να μετακινηθούν. Τονίζεται ότι υπάρχει
πιθανότητα λόγω διάφορων δυσκολιών που προκύπτουν για την εισαγωγή εκρηκτικών και τη
μεταφορά εξειδικευμένου προσωπικού από το εξωτερικό στην Κύπρο να αλλάξει η μέθοδος
κατεδάφισης. Αντί της χρήσης εκρηκτικών υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν
μηχανικά μέσα για όλες τις κατεδαφίσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθούν ανάλογα
οι Αρμόδιες Υπηρεσίες για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους κατεδάφισης και πιθανόν την
κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων πριν την έναρξη των εργασιών.
Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής:
ΑΡ ΦΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ Β.26/96
Επαρχία:
Αμμόχωστος
Διοικητική Περιοχή (Δήμος / Κοινότητα):
Αγία Νάπα
Φύλλο, Σχέδιο, Τμήμα, Αρ. Τεμαχίου/ων:
Φ/ΣΧ 0/2-297-372, Τμήμα 9, τεμάχιο 189
Όνομα Δρόμου/ων Πρόσβασης:
Δρόμος Κάβο Γκρέκο
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Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος & Γεωγραφικό Μήκος):
34Ο 57’ 37.7’’ Ν 34Ο 05’ 6.5’’ Ε
34Ο 57’ 30’’ Ν 34Ο 04’ 56.8’’ Ε
Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο, Δήλωση Πολιτικής) / Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο:
Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας.
Πολεοδομική Ζώνη / Κτηνοτροφική Περιοχή / Βιομηχανική Περιοχή / Θαλάσσια Ζώνη:
ΔΑ1
Εκτιμώμενο Κόστος Έργου (€):
174,000 ΕΥΡΩ
Εκτιμώμενη Περίοδος Εκτέλεσης Έργου:
Έναρξη: Δεκέμβριος 2020

Λήξη: Δεκέμβριος 2020
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υπουργείο / Τμήμα / Εταιρεία / Φορέας / Οργανισμός:
FRANCE MEDIA MONDES
Στοιχεία Επικοινωνίας Προσώπου Συμπλήρωσης Έκθεσης Πληροφοριών:
Ονοματεπώνυμο: Πανίκος Νικολαίδης
Διεύθυνση: Αγίου Παύλου 61, 1107 Λευκωσία
Αρ. Τηλεφώνου: 22311958
Αρ. Τηλεομοιότυπου: 22312519
Ηλ. Ταχυδρομείο: nicol@nanda.com.cy
Ημερομηνία: 18/11/2020
Υπογραφή: ……………………………………………………………………………………………...
Σφραγίδα:
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ΕΡΟΣ 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:
Δεν εφαρμόζεται
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται
(γ) κατά το στάδιο κατεδάφισης: (εφόσον χρειάζεται)
Το Έργο αφορά την κατεδάφιση κεραιών, μικρών κτιρίων (casemates), και συναφών άλλων
εγκαταστάσεων (π.χ. περίφραξη). Η τοποθεσία του Έργου βρίσκεται στο ακρωτήρι Κάβο Γκρέκο στο
νοτιοανατολικό άκρο της Κύπρου, στην επαρχία Αμμοχώστου και το τεμάχιο που έχει χρησιμοποιηθεί για
την εγκατάσταση των κεραιών έχει συνολική έκταση περίπου 100 ha. Συγκεκριμένα, το Έργο χωροθετείται
εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Νάπας, στο τεμάχιο 189 με Φ/ΣΧ 0/2-297-372, Τμήμα 9
(Χάρτης 1).
Το 1970 εγκαταστάθηκε στο πιο πάνω αναφερόμενο τεμάχιο ένα σύστημα κεραιών ραδιοφωνίας που
περιλαμβάνει συνολικά 7 κεραίες. Εντός του τεμαχίου υπάρχει το κυρίως κτίριο που λειτουργεί ως κέντρο
ελέγχου του ραδιοφωνικού σταθμού. Εκτός από το κεντρικό κτίριο, εγκαταστάθηκε αίθουσα γεννήτριας
για την τροφοδοσία του συστήματος κεραιών ραδιοφωνίας. Τα κτίρια αυτά δεν θα κατεδαφιστούν.
Υπάρχουν δύο ομάδες κεραιών στο τεμάχιο. Η μία ομάδα αποτελείται από 4 κεραίες (Ομάδα
4P), τοποθετημένες σε σχήμα διαμαντιού και μία ομάδα που αποτελείται από 3 κεραίες (Ομάδα 3P)
τοποθετημένες σε γραμμικό μοτίβο (Χάρτης 2).
Και για τις 7 κεραίες ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες:
- Οι κεραίες έχουν ύψος 132,5 m
- Οι κεραίες αποτελούνται από τριγωνικούς πυλώνες
- Οι κεραίες στερεώνονται με συρματόσχοινα, σε 3 άξονες στις 120°
- Κάθε συρματόσχοινο στερεώνεται με ένα θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα (αγκύρωση)
- Κάθε πόδι κεραίας ακουμπά σε μπλοκ από οπλισμένο σκυρόδεμα
Οι 3 κεραίες (3P) αποτελούνται από τριγωνικούς πυλώνες με σωλήνες στερεωμένες με συρματόσχοινα,
σε 3 άξονες στις 120°σε ύψος 70 m. Όλα τα συρματόσχοινα είναι προσανατολισμένα με τον ίδιο τρόπο
και δεν εφάπτονται. Το μήκος αυτών των συρματόσχοινων είναι 120 m και είναι αγκυροβολημένα στο
έδαφος με θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι 4 κεραίες (4P), αποτελούνται επίσης από τριγωνικούς
πυλώνες με σωλήνες στερεωμένες με συρματόσχοινα, σε 3 άξονες στις 120°σε ύψος 93,81m. Τα
συρματόσχοινα έχουν μήκος 126,60 m και είναι αγκυροβολημένα στο έδαφος με θεμέλια από οπλισμένο
σκυρόδεμα.
Κάθε ομάδα κεραιών συνοδεύεται από μικρά κτίρια (casemates) που έχουν ελαφρώς διαφορετικές
διαστάσεις, αλλά είναι ομοίως κατασκευασμένα από τούβλα ενισχυμένα / εφοδιασμένα με σύστημα
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κλωβού στο εσωτερικό. Τα casemates που συνοδεύουν τις κεραίες 3P, προστέθηκαν τούβλα μετά την
αρχική κατασκευή τους ως επεκτάσεις των αρχικών τοίχων. Τα casemates στο 4P δεν εσωτερικές
ενισχύσεις και αποτελούνται από ένα μεγαλύτερο κτίριο (7,25x6x4,60m) και τρία μικρότερα
(4,50x3,50x4,35m) κτίρια.
Κατεδάφιση των Κεραιών
Για την κατεδάφιση των κεραιών με ασφάλεια, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί η χρήση εκρηκτικών και στη
συνέχεια να αποσυναρμολογηθούν με ασφάλεια στο έδαφος. Τα θεμέλια που υποστηρίζουν τα
συρματόσχοινα και τις κεραίες θα κατακερματιστούν με τη χρήση εκρηκτικών ώστε να αφαιρεθούν εύκολα.
Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε θεμελίων), το
δίκτυο γείωσης κ.λπ. θα αφαιρεθούν με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά.
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης και της έλλειψης συντήρησης της ομάδας κεραιών 3P, υπάρχει έντονη
υποψία ότι δεν πληρούν πλέον τα συνήθη πρότυπα σταθερότητας τους. Επομένως, αποφασίστηκε να
μην πραγματοποιηθούν έργα με μηχανικά μέσα κοντά στις κεραίες αφού τα έργα αυτά θα μπορούσαν να
προκαλέσουν δονήσεις και ανεξέλεγκτη κατάρρευση αυτών των κεραιών. Όλα τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν κοντά στην ομάδα 3P πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την κατάρρευση αυτών των
κεραιών. Όλες οι κεραίες και τα συρματόσχοινα τους είναι προσανατολισμένα με τον ίδιο τρόπο, έτσι και
οι τρεις πυλώνες θα καταρρεύσουν την ίδια στιγμή. Και πάλι, αυτό θα αποτρέψει την ανεξέλεγκτη
κατάρρευση των άλλων πυλώνων λόγω δονήσεων και αστάθειας.
Οι κεραίες του 4P δείχνουν να είναι συντηρημένες και πληρούν τα πρότυπα σταθερότητας. Αν και δεν
προτείνεται, οι εργασίες με μηχανικά μέσα κοντά στις κεραίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν πριν
κατεδαφιστούν οι κεραίες. Δεδομένου ότι τα συρματόσχοινα παρουσιάζουν επικάλυψη, απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατεδάφιση των συστημάτων. Αν καταρρεύσουν προς λάθος κατεύθυνση, ή
με εσφαλμένο χρονισμό με την κεραία που καταρρέει ή τα χαλαρά συρματόσχοινα, μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά στις υπόλοιπες κεραίες ή στα υπόλοιπα συρματόσχοινα και πιθανόν να προκαλέσουν
μια ανεξέλεγκτη και πρόωρη κατάρρευση των άλλων κεραιών.
Κάθε μία από τις κεραίες συνοδεύεται από ένα μικρό κτίριο (casemate). Αυτά θα κατεδαφιστούν με
μηχανικά μέσα. Οι κατασκευές αυτές θα αποσυναρμολογηθούν επί τόπου και τα απόβλητα θα
ανακυκλωθούν.
Και οι δύο ομάδες κεραιών συνδέονται με το κεντρικό κτίριο του χώρου μέσω 300 m συστήματος
τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το σύστημα τροφοδοτικών γραμμών αποτελείται από πολλά
καλώδια χαλκού που υποστηρίζονται από θέσεις που αγκυροβολούν στο έδαφος μέσω συγκεκριμένων
θεμελίων. Αυτά τα καλώδια, στύλοι και τα θεμέλια θα αφαιρεθούν / αποσυναρμολογηθούν χειρωνακτικά
και με μηχανικά μέσα.
Η περαιτέρω αποσυναρμολόγηση των κεραιών περιέχει την αφαίρεση όλων των διαφόρων δομών που
σχετίζονται με αυτές τις κεραίες, όπως την περίφραξη. Κάθε ομάδα κεραιών παρέχει επίσης ένα δίκτυο
γείωσης σε σύρματα χαλκού. Αυτό το δίκτυο εκτείνεται οριζόντια από τη βάση κάθε κεραίας και
διακλαδώνονται γύρω από τις κεραίες με ένα καλώδιο κάθε 3 μοίρες.
Όταν όλες οι δομές και τα θεμέλια αποσυναρμολογηθούν και αφαιρεθούν, θα γίνει πλήρωση των κενών
στο έδαφος, που παραμένουν (π.χ. κενά από τα θεμέλια), με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί και πάλι
ένα ομοιογενές τοπίο (πλήρωση με χώμα από το χώρο).
Στις Φωτογραφίες 1 μέχρι 3 πιο κάτω παρουσιάζονται οι κεραίες και οι βάσεις τους που θα κατεδαφιστούν
με τη χρήση εκρηκτικών.
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Φωτογραφία 1: Οι κεραίες 3P όπως φαίνονται από τα ανατολικά προς τα ανατολικά
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Φωτογραφία 2: Οι κεραίες 3P και 4Ρ

Φωτογραφία 3: Η βάση των κεραιών

Η αεροφωτογραφία που ακολουθεί παρουσιάζει την περιοχή των κεραιών.
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Φωτογραφία 4: Περιοχή Κάβο Γκρέκο με τις κεραίες και τις υπόλοιπες υποστηρικτικές κατασκευές
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Στον Χάρτη 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κτηματικός χάρτης της περιοχής ο οποίος είναι διαθέσιμος
στην πύλη του κτηματολογίου.
Χάρτης 1: Κτηματικός Χάρτης
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Χάρτης 2: Θέση των ομάδων κεραιών με ρόζ χρώμα

Για αυτό έργο, η εταιρία κατεδάφισης (WOLF.Expert) θα συνεργαστεί με μια τοπική εταιρεία που
διαχειρίζεται μεταλλικά απόβλητα, την Αλφα Scrap Metal LTD. Όλες οι εργασίες που σχετίζονται με
εκρηκτικά θα εκτελεστούν από την WOLF.Expert ενώ η χειρωνακτική εργασία και η εργασία με τη χρήση
μηχανημάτων θα εκτελεστεί κυρίως από την Alpha Scrap Metal LTD. Παράλληλα η Alpha Scrap Metal
LTD θα οργανώσει την διαχείριση των αποβλήτων και μετάλλων και θα λειτουργούν ως επιθεωρητές όταν
δεν υπάρχει προσωπικό του WOLF.Expert.
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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:
Οι κεραίες και τα θεμέλια τους θα κατεδαφιστούν με τη χρήση εκρηκτικών. Όταν τα θεμέλια είναι
κατακερματισμένα και οι κεραίες καταρρεύσουν και είναι στο εδάφους πρέπει να αφαιρεθούν από το
τεμάχιο. Για το λόγο αυτό οι κεραίες θα αποσυναρμολογηθούν και θα τεμαχιστούν σε μικρότερα κομμάτια,
ενώ το θρυμματισμένο σκυρόδεμα θα αφαιρεθεί μηχανικά.
Εκτός από την αφαίρεση των κεραιών και των θεμελίων τους, υπάρχουν επίσης μερικές άλλες δομές που
πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να αποκατασταθεί η περιοχή. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την
κατεδάφιση των casemates (μικρά κτίρια – βλέπε εικόνα 3 πιο κάτω) που συνοδεύουν κάθε κεραία, την
αφαίρεση του δικτύου γείωσης χαλκού για κάθε ομάδα κεραιών, την αφαίρεση των γραμμών τροφοδοσίας
καθώς και άλλων δομών που σχετίζονται με τις ομάδες κεραιών (περίφραξη, καλώδια σύνδεσης κλπ).
Αυτές οι εργασίες θα εκτελεστούν από την εταιρεία Alpha Scrap Metal LTD.
•

Αποσυναρμολόγηση Κεραιών
Όταν οι κεραίες τοποθετηθούν στο έδαφος, μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να
μεταφερθούν με ασφάλεια για ανακύκλωση. Για να αφαιρεθούν με ασφάλεια οι μεταλλικές
κατασκευές από το χώρο, θα κοπούν σε μικρότερα κομμάτια. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
κοπής των μεταλλικών κατασκευών είναι μέσω του οξυγόνου κοπής. Με αυτόν τον τρόπο, το
μέγεθος τους θα μειωθεί και θα μεταφερθούν εκτός του τεμαχίου για ανακύκλωση.
Οι χειριστές του εξοπλισμού κοπής οξυγόνου θα διασφαλίσουν ότι οι εργασίες τους είναι
κατανοητές και θα λάβουν τα ακόλουθα μέτρα για να εξασφαλιστεί ένας ασφαλής χώρος εργασίας:
-

Ο χώρος εργασίας θα καθαριστεί από τυχόν γράσα, λάδια και άλλα εύφλεκτα υλικά
Οι χειριστές θα βεβαιωθούν ότι ο εξοπλισμός και τα ρούχα είναι σε καλή κατάσταση πριν
ξεκινήσουν τις εργασίες κοπής οξυγόνου. Ο εξοπλισμός θα καθαριστεί, θα ελεγχθεί βλάβη
και άλλες οπτικές αποκλίσεις
Θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στις περιοχές που θα γίνεται η κοπή με οξυγόνο
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σε υπαίθριο χώρο ή σε περίπτωση που απαιτείται
προστασία από τον καιρό, ο χώρος εργασίας θα αερίζεται κατάλληλα πριν και κατά τη
διάρκεια των εργασιών
Όλος ο εξοπλισμός, όπως οι κύλινδροι, θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα και θα παρέχεται
σωστή ταυτοποίηση του εξοπλισμού
Χρήση Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού (ΑΠΕ) που αποτελείται από προστατευτικά
ματιών, κράνος ασφαλείας, γάντια, (ανθεκτικά στη φωτιά) φόρμες και μπότες ασφαλείας για
όλους τους χειριστές που εκτελούν κοπή οξυγόνου.
Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης και το κουτί πρώτων βοηθειών θα είναι άμεσα διαθέσιμα στο
χώρο εργασίας
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Εικόνα 1: Παράδειγμα κοπής οξυγόνου που θα χρησιμοποιηθεί στην περιοχή

•

Αφαίρεση Θεμελίων
Συνολικά 28 θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα θα θρυμματιστούν με τη χρήση εκρηκτικών. Το
αποτέλεσμα δόνησης των εκρηκτικών στο οπλισμένο σκυρόδεμα θα προκαλέσει την αποσύνδεση
των μεταλλικών ράβδων από το περιβάλλον σκυρόδεμα. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την
αφαίρεση των συντριμμιών και να διαχωρίσει τα συντρίμμια σκυροδέματος από τα μεταλλικά μέρη.
Οι μεταλλικές ράβδοι θα κοπούν εάν είναι απαραίτητο και θα μεταφερθούν με τα μέταλλα από τη
διάλυση των κεραιών στις εγκαταστάσεις της Alpha Scrap Metal LTD για ανακύκλωση. Όλα τα
συντρίμμια σκυροδέματος θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις Μ.Σ (ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ) για
ανακύκλωση.
Οι γραμμές τροφοδοσίας υποστηρίζονται από θέσεις που είναι αγκυρωμένες στο έδαφος μέσω
των μικρότερων θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δεδομένου ότι δεν θα είναι αποτελεσματικό
να θρυμματιστούν αυτά με εκρηκτικά, θα σπάσουν και θα αφαιρεθούν από το έδαφος με μηχανικά
μέσα. Εάν είναι απαραίτητο, τα θραύσματα θα θρυμματιστούν περαιτέρω χρησιμοποιώντας κινητό
θραυστήρα πριν μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις Μ.Σ (ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ) για ανακύκλωση.

•

Γραμμές Τροφοδοσίας
Και οι δύο ομάδες κεραιών συνδέονται με τα κτίρια του τεμαχίου με ένα σύστημα γραμμών
τροφοδοσίας για να τους παρέχει σήματα ισχύος και μεταφοράς. Δύο από αυτά τα συστήματα
ξεκινούν από το κεντρικό κτίριο και έχουν απόσταση 300 m από κάθε ομάδα κεραιών ξεχωριστά.
Και για τις δύο ομάδες κεραιών αυτές οι γραμμές τροφοδοσίας αποτελούνται από δέσμη 10
καλωδίων χαλκού που περιβάλλονται από άλλα 12 τέτοια καλώδια. Όλα τα καλώδια έχουν
διάμετρο 5 mm και υποστηρίζονται κατά μήκος από στύλους αγκυροβολημένους στο έδαφος με
μικρότερα τσιμεντένια θεμέλια. Οι γραμμές θα αφαιρεθούν χειρωνακτικά και με τη χρήση
μικρότερου εξοπλισμού, οι στύλοι θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης (Εικόνα 2).
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Εικόνα 2: Σύστημα Γραμμών Τροφοδοσίας στην Περιοχή Μελέτης

•

Δίκτυο Εδάφους
Και στις δύο ομάδες κεραιών παρέχεται ένα δίκτυο γείωσης χαλκού. Τα δίκτυα γείωσης χαλκού θα
αφαιρεθούν χειρωνακτικά. Τα σύρματα θα τραβηχτούν, θα κοπούν και θα αφαιρεθούν από το
έδαφος και θα μεταφερθούν για ανακύκλωση.

•

Casemates
Κάθε κεραία συνοδεύεται ξεχωριστά από ένα μικρό κτίριο (Casemate) που περιέχει απαραίτητο
εξοπλισμό υποστήριξης για τις κεραίες. Οι εγκαταστάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα αφαιρεθούν
πριν ξεκινήσει η κατεδάφιση. Όλα τα υπόλοιπα υλικά (όπως μέταλλα, γραμμές σύνδεσης με
συστήματα κεραιών και τροφοδοτών, κ.λπ.) θα αφαιρεθούν από τα εκκενωμένα casemates. Αυτά
τα υλικά θα ταξινομηθούν και θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Τα
απογυμνωμένα κτίρια θα κατεδαφιστούν τότε με μηχανικά με εκσκαφέα εξοπλισμένο ειδικά για τον
σκοπό αυτό. Τα συντρίμμια (μπάζα) από τη κατεδάφιση θα μειωθούν περαιτέρω σε μέγεθος και
θα μεταφερθούν για ανακύκλωση.
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Εικόνα 3: Casemates των κεραιών 3P (πρώτες φωτογραφίες και των 4P οι δεύτερες)
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Εικόνα 4: Εκσκαφέας με πιστόλα θραύσης στα αριστερά, θραυστήρας για μείωση μεγέθους των μπαζών
συντριμμιών στα δεξιά

•

Άλλες Υποδομές
Κάθε ομάδα κεραιών διαθέτει επίσης, δίπλα στις γραμμές τροφοδοσίας, δίκτυο γείωσης, κεραίες
και casemates, αρκετές μικρότερες κατασκευές όπως ξύλινη περίφραξη, πύλες κλπ. Αυτές οι
δομές θα αποσυναρμολογηθούν χειρωνακτικά, και με μηχανικά μέσα όπου είναι απαραίτητο. Τα
υλικά θα ταξινομηθούν επί τόπου, θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις
τοποθέτησης για να ανακυκλωθούν.

•

Ποσότητες Υλικών
Οι κατά προσέγγιση ποσότητες των κυριότερων υλικών που θα κατεδαφιστούν είναι ως
ακολούθως:





Σκυρόδεμα 750 m3
Άλλα μπάζα κατεδάφισης 100 m3
Υλικά από σίδηρο 600 τόνους
Υλικά από χαλκό 30 τόνους

Για τη μεταφορά αυτών των υλικών θα χρειαστούν περίπου 110 διαδρομές οχημάτων
μεταφοράς.
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται
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.

•

Περιοχή Μελέτης
Το Έργο εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Natura 2000 με την ονομασία «Κάβο
Γκρέκο» με τον κωδικό CY 3000003 του 2019 και αναφέρεται στον κατάλογο του Δικτύου «Φύση
2000» Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η περιοχή δημιουργήθηκε με την μετατροπή
της περιοχής «Κάβο Γκρέκο» με τον κωδικό CY 3000005 του 2007-10 σε Ειδική Ζώνη
Διατήρησης και επέκτασης της ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» με τον κωδικό CY 3000002 κατά μήκος της
ακτογραμμής προς Αγία Νάπα (πλάτους 30 μέτρων ζώνης προστασίας της ακτής). (Χάρτες 3,
4).
Η οικιστική περιοχή του Δήμου Αγίας Νάπας βρίσκεται σε απόσταση 7,26 km περίπου
βορειοανατολικά του Έργου και η τουριστική περιοχή του Πρωταρά βρίσκεται 5,54 km βόρεια του
Έργου.
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Χάρτης 3: Χάρτης προσανατολισμού της περιοχής ΖΕΠ "Κάβο Γκρέκο" (Πηγή: Διαχειριστικό Σχέδιο Κάβο
Γκρέκο – IACO Ltd – Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου)
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Χάρτης 4 - Τοποθεσία Έργου- Όρια Περιοχών Νatura 2000 (Πηγή Τμήμα Περιβάλλοντος)

Περιοχή του έργου

Όλη η περιοχή είναι παραθαλάσσια / παράκτια και η γεωλογία της χαρακτηρίζεται από ασβεστολιθικά /
ψαμμιτικά βραχώδη εδάφη. Το χερσαίο τμήμα εμβαδού 914 ha περιλαμβάνει ως επί το πλείστον εκτάσεις
με φυσικά χαρακτηριστικά και μικρό ποσοστό καλλιεργούμενων εκτάσεων. Το τμήμα αυτό παρουσιάζει
έντονη μορφολογία, με το υψόμετρο να κυμαίνεται από 0 - 160 m, ενώ η ΑΠΜ κυμαίνεται μεταξύ 15 - 23
m (Χάρτης 5). Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αποτελεί δασική γη ενώ μέρος αυτής στο
νοτιοανατολικό τμήμα της χερσονήσου, αποτελεί Εθνικό Δασικό Πάρκο. Το θαλάσσιο τμήμα της ΖΕΠ έχει
εμβαδόν 962 ha και περιλαμβάνει ουσιαστικά θαλάσσια ζώνη περιμετρικά της ακτογραμμής. Η παράκτια
επέκταση της ΖΕΠ αποτελείται από βραχώδεις γκρεμνούς / ακτές και μικρούς αμμώδεις κόλπους / ακτές.

Σελίδα | 20

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

Χάρτης 5: Μορφολογικός χάρτης της περιοχής ΖΕΠ "Κάβο Γκρέκο” (Πηγή: Διαχειριστικό Σχέδιο Κάβο
Γκρέκο – IACO Ltd – Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου)

•

Πολεοδομικό Καθεστώς Περιοχής
Πολεοδομικά η περιοχή που βρίσκονται οι κεραίες εμπίπτει σε ζώνη Δα1 (Χάρτης 6).
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Χάρτης 6: Χάρτης πολεοδομικών ζωνών της περιοχής ΖΕΠ "Κάβο Γκρέκο" (Πηγή Πύλη Κτηματολογίου)

ΔΑ1

•

Χρήσεις Γής
Σύμφωνα και με το χάρτη χρήσεων γης CORINE 2012, η ΖΕΠ και η περιοχή των κεραιών
καλύπτεται κυρίως από σκληρόφυλλη βλάστηση, όπως και οι περιοχές εκτός της ΖΕΠ. Σημαντικό
ποσοστό καλύπτουν οι γεωργικές καλλιέργειες, καθώς και γεωργικές εκτάσεις με σημαντική
παρουσία φυσικής βλάστησης. Το παράκτιο τμήμα της περιοχής καλύπτεται κυρίως βραχώδεις
εκτάσεις γυμνές από βλάστηση, ενώ στο βόρειο τμήμα μικρή έκταση καλύπτεται από δάσος
κωνοφόρων. Τέλος, μικρό μέρος στο βόρειο και δυτικό τμήμα της ΖΕΠ αφορά εγκαταστάσεις
αναψυχής, όπως τουριστικά καταλύματα και οργανωμένες παραλίες (Χάρτης 7).
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Χάρτης 7: Χάρτης χρήσεων γης CORINE 2018 της περιοχής ΖΕΠ "Κάβο Γκρέκο"

Απογυμνωμένοι βράχοι

Σκληροφυλλική βλάστηση

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.

Δεν υφίστανται άλλα έργα σε ακτίνα 1 km από την περιοχή των κεραιών. Ωστόσο, εκτός από το σύστημα
των κεραιών και τα βοηθητικά κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή μελέτης, εντοπίζεται ένας φάρος στο
νοτιοανατολικό άκρο του ακρωτηρίου περίπου 250 m από τις κεραίες.
Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες της ΕΠΜ σε ακτίνα 1 km.
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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.

• Υδρολογία - Υδατικοί Πόροι
Η ευρύτερη περιοχή δεν παρουσιάζει αξιόλογα υδατικά στοιχεία καθώς δεν διατρέχεται από
ποτάμια, αλλά χαρακτηρίζεται από πολλούς μικρούς εφήμερους χείμαρρους οι οποίοι
παρουσιάζουν παροδική ροή, μόνο κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, και διοχετεύονται
κατευθείαν στις παρακείμενες ακτές. Κατά μήκος μερικών από αυτούς τους χείμαρρους, έχουν
κατασκευαστεί στο παρελθόν μικρά φράγματα για εμπλουτιστικούς σκοπούς, καθώς η συστηματική
και έντονη υπεράντληση του υδροφορέα έχει οδηγήσει σε υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων στην
ευρύτερη περιοχή. Τα πλησιέστερα σημαντικά υδάτινα σώματα βρίσκονται σε απόσταση περίπου
12 km βορειοανατολικά από το τεμάχιο ανάπτυξης (Ποταμός και Λίμνη Παραλιμνίου). Αν και δεν
εμπίπτει στην Περιοχή Μελέτης, ο ποταμός και η Λίμνη είναι άξια αναφοράς λόγω της
σημαντικότητας τους.
Περιμετρικά της περιοχής των κεραιών υπάρχει η θαλάσσια παράκτια ζώνη του Κάβο Γκρέκο.
• Περιοχές Προστασίας και Φυσικής Καλλονής
Το Κάβο Γκρέκο καλύπτει μια παράκτια περιοχή που περιλαμβάνει χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα
που αποτελεί σημαντική περιοχή για πολλά είδη πτηνοπανίδας μεταξύ των οποίων και
μεταναστευτικά είδη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταγραφών αυτών, στη ΖΕΠ Κάβο
Γκρέκο (όπου εντοπίζεται και το ΠΕ) έχουν καταγραφεί συνολικά 200 είδη πτηνών και για το λόγο
αυτό χαρακτηρίστηκε το 2007 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
για τα Άγρια Πτηνά, ενώ προηγουμένως, το 2005, είχε καθοριστεί καθορίστηκε βάσει της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ για τους Οικότοπους, ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) λόγω της παρουσίας
σημαντικών ειδών χλωρίδας καθώς και σημαντικών οικοτόπων. Εντός του 2015 έχει γίνει μία μικρή
επέκταση της περιοχής ΖΕΠ με την προσθήκη παραλιακής (χαλίτικης) περιοχής ως αντισταθμιστικό
μέτρο για την κατασκευή της μαρίνας στην Αγία Θέκλα. Τα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής
περιλαμβάνουν το Μαυροφάλκονο (Falco vespertinus), το Ασπροσιάχινο (Circus macrourus) και
το Μελισσοφάγος (Merops apiaster) που είναι αποδημητικά πουλιά, τη Σκαλιφούρτα (Oenanthe
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cypriaca) και το Τρυπομάζη (Sylvia melanothorax) που αποτελούν ενδημικά πούλια της Κύπρου
τα οποία φωλιάζουν στην περιοχή, καθώς και πολλά μεταναστευτικά αρπακτικά.
Η περιοχή του Κάβο Γκρέκο που εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000 με κωδικό CY 3000005 είναι
μεγαλύτερη από την έκταση του ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο, αφού καταλαμβάνει έκταση 1858 ha, από την
οποία περίπου το 50% είναι θαλάσσιο μέρος.
Συνολικά, στο Κάβο Γκρέκο έχουν καταγραφεί 14 τύποι οικοτόπων και καλύπτεται κυρίως από
εκτεταμένους θαμνώνες αοράτου Juniperus phoenicea που από φυτοκοινονιολογικής άποψης
εντάσσεται στη διάπλαση σκληρόφυλλης αείφυλλης βλάστησης, γνωστής και ως μακκίας. Οι
θαμνώνες αοράτου αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του τοπίου στην περιοχή. Η περιοχή
καλύπτεται επίσης από εκτάσεις χαμηλής φρυγανικής βλάστησης καθώς και τμήματα χασμοφυτικής
βλάστησης. Παράλληλα, σε διάφορα σημεία της περιοχής έχουν καταγραφεί φυτείες με ξενικά είδη
όπως πεύκο (Pinus halepensis), ευκάλυπτου (Eucalyptus sp.) και ακακίας (Acacia spp.), ενώ στο
θαλάσσιο τμήμα της περιοχής καταγράφηκαν οι τύποι οικοτόπων 1110, 1120 και 1170 (Πίνακας
2).
Πίνακας 2: Τύποι οικοτόπων που απαντούν στην ΖΕΠ "Κάβο Γκρέκο" (Πηγή: Διαχειριστικό Σχέδιο Κάβο
Γκρέκο – IACO Ltd – Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου)

Το Κάβο Γκρέκο βρίσκεται σε μια ευρύτερη περιοχή με έντονη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη,
μεταξύ των δύο μεγάλων τουριστικών θερέτρων της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά. Συνδυάζει
πολλές φυσικές ομορφιές με δυνατότητες αναψυχής.
Στην περιοχή υπάρχουν σημαντικά αξιοθέατα, όπως οι θαλασσινές σπηλιές Παλάτια, το φυσικό
γεφύρι Καμάρα του Κόρακα, το ύψωμα Κάβος με τη πανοραμική θέα που προσφέρει, η εκκλησία
και η σπηλιά των Αγίων Αναργύρων, η παραλία Κόννος (Ζώνη Προστασίας της Παραλίας), η
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Σπηλιά του Κύκλωπα, ο Φάρος του Κάβο Γκρέκο, καθώς και μερικά αιωνόβια, προστατευόμενα
δέντρα αοράτου. Στο Πάρκο έχουν κατασκευαστεί πέντε μονοπάτια, τα οποία χρησιμοποιούνται
από ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών λειτουργεί ο
εκδρομικός χώρος Αγίων Αναργύρων και η οργανωμένη παραλία Κόννος.
• Ιδιοκτησιακό Καθεστώς της Περιοχής
Το μεγαλύτερο ποσοστό της περιοχής ΖΕΠ "Κάβο Γκρέκο" αποτελεί δασική γη, ενώ επιπρόσθετα
ένα σημαντικό μέρος αποτελεί χαλίτικη γη. Η ιδιωτική γη αποτελεί μικρό ποσοστό της περιοχής και
αποτελείται κυρίως από εκκλησιαστικά τεμάχια. Πιο συγκεκριμένα, το 94,1% αποτελείται από δασική
γη, το 1% αποτελεί κρατική γη ενώ μόνο το 4,9% αφορά ιδιόκτητη γη (3,8% Εκκλησιαστική γη και
1,1% Ελληνοκυπριακή γη). Η ΑΠΜ εμπίπτει σε Δα1 (Χάρτης 8).
Χάρτης 8: Χάρτης ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής ΖΕΠ "Κάβο Γκρέκο" (Πηγή: Διαχειριστικό
Σχέδιο Κάβο Γκρέκο – IACO Ltd – Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου)

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.
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• Πολιτιστικά, Αρχαιολογικά και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς Στοιχεία
Πολιτιστική κληρονομιά είναι η κληρονομιά των φυσικών αντικειμένων και άυλων χαρακτηριστικών
μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας που κληρονομούνται από τις προηγούμενες γενιές, διατηρούνται στο
παρόν και παραχωρούνται προς όφελος των μελλοντικών γενεών (UNESCO).
Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η UNESCO, αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, οι οποίες
δίνονται παρακάτω:
α. Απτή πολιτιστική κληρονομιά:
- Κινητή πολιτιστική κληρονομιά (πίνακες, γλυπτά, νομίσματα, χειρόγραφα)
- Ακίνητη πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.)
- Υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά (ναυάγια, υποβρύχια ερείπια και πόλεις)
β. Άυλη πολιτιστική κληρονομιά: προφορικές παραδόσεις, τέχνες, τελετουργίες
Εντός της περιοχής μελέτης εντοπίζεται ο Φάρος του Κάβο Γκρέκο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της
χερσονήσου. Στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίζεται το εξωκλήσι Αγίου Προκοπίου περίπου 1,19 km.
Επιπρόσθετα, δίπλα σε μια μικρή πλατεία εντοπίζεται το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων περίπου
1,60 km και μια πέτρινη σκάλα που οδηγεί στη θαλάσσια σπηλιά όπου πιθανόν έζησαν κατά
καιρούς κάποιοι ασκητές. Επίσης, η σπηλιά των Κυκλώπων βρίσκεται στο τέρμα του μονοπατιού
Κόννος - Σπηλιά των Κυκλώπων. Υπάρχουν ακόμα τα ερείπια του αρχαίου ναού της Αφροδίτης
αποτελούμενα από το υποθεμέλιο του ναού και δίπλα τα ερείπια ενός χωριού Τσιγγάνων
μεταγενέστερης εποχής.
Στην κοινότητα της Αγίας Νάπας εντοπίζονται οι παρακάτω εκκλησίες:
-

Αγία Παρασκευή
Άγιος Επιφάνιος
Αγία Νάπα
Άγιος Γεώργιος

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.

• Γεωλογικά και Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά της Περιοχής
Η Κύπρος γεωλογικά και γεωμορφολογικά, χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες:
-

Ζώνη Πενταδακτύλου
Ζώνη Τροόδους
Ζώνη Μαμωνίων
Ζώνη των αυτοχθόνων ιζηματογενών πετρωμάτων

Η ΑΠΜ εμπίπτει εντός του γεωλογικού σχηματισμού ‘Αυτόχθονη Ιζηματογενής Ακολουθία
Τροόδους (Χάρτης 9).
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Χάρτης 9: Γεωλογικές Περιοχές Κύπρου (Πηγή Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης)

Περιοχή του έργου

Η Ζώνη των αυτόχθονων ιζηματογενών πετρωμάτων, ηλικίας Ανώτερου Κρητιδικού Πλειστόκαινου (70 εκ. χρόνια μέχρι πρόσφατα), καλύπτει κυρίως το χώρο μεταξύ των Ζωνών
Πενταδακτύλου και Τροόδους (Μεσαορία) καθώς και το νότιο τμήμα του νησιού. Αποτελείται από
μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά, συνονθύλευμα πετρωμάτων (melange), μάργες, κρητίδες,
κερατόλιθους, ασβεστόλιθους, ασβεστιτικούς ψαμμίτες, εβαπορίτες και κλαστικά ιζήματα.
Τα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς υδροφορείς του νησιού.
Αναπτύσσονται κυρίως στις κοιλάδες και τα δέλτα των ποταμών και σχηματίζουν υδροφορείς που
αναπτύσσονται στην δυτική και ανατολική Μεσαορία, το Ακρωτήρι και την Πάφο. Υδροφορείς
αναπτύσσονται επίσης μέσα σε πορώδη πετρώματα, (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες),
καρστικοποιημένους ασβεστόλιθους και γύψους καθώς επίσης σε διαρρηγμένα πετρώματα όπως
είναι οι κρητίδες, οι ασβεστόλιθοι κλπ.
Τα ιζηματογενή πετρώματα αποτελούν τις κύριες πηγές βιομηχανικών ορυκτών. Τα κυριότερα από
αυτά είναι η γύψος (χρησιμοποιείται στην κατασκευή επιχρισμάτων και στη τσιμεντοβιομηχανία), οι
άργιλοι στην τουβλοποιΐα, οι μάργες και οι κρητίδες στην τσιμεντοβιομηχανία, ο μπεντονίτης και ο
σελεστίτης στη βιομηχανία και η πέτρα δόμησης στις κατασκευές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης η χερσαία περιοχή αποτελείται
από διαφορετικές γεωλογικά διακριτές δομές. Η γεωλογία της περιοχής αποτελείται κατά σειρά και
ακτινωτά από την ακτή, προς το εσωτερικό της περιοχής από (Χάρτης 10):
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-

Πελαγικά ασβεστούχα ιζήματα και ειδικότερα κρητίδες και μάργες του σχηματισμού της
Πάχνας κατά μήκος της παράκτιας ζώνης.
Πλειοκαινικές αποθέσεις (ψαμμίτης, μάργες κ.ά.) του σχηματισμού Λευκωσίας
Πελαγικές μάργες και άσπρες κρητίδες με παρουσία ή μη κερατόλιθων του σχηματισμού
των Λευκάρων (κρητίδες, μάργες, μαργαϊκές κρητίδες κ.ά).

Χάρτης 10: Γεωλογικοί Σχηματισμοί Κύπρου (Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης)

Περιοχή του έργου

To Κάβο Γκρέκο αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώματα, πλούσια σε απολιθώματα φυτικών
και ζωικών οργανισμών. Κοντά στο Κάβο Γκρέκο βρέθηκαν βραχώδεις θέσεις και σπηλιές με οστά
νάνων ιπποπόταμων και άλλων οργανισμών του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τον εδαφολογικό χάρτη της Κύπρου, τα εδάφη της περιοχής διακρίνονται σε:
-

-

Εδάφη Leptosols (LP.li) - Calcisols (CL.ptp). Πρόκειται για εδάφη με μεγάλη επίδραση του
μητρικού υλικού. Ο τύπος (LP.li-CL.ptp) καταλαμβάνει επίσης πολύ μικρό ποσοστό της
περιοχής. Το μητρικό υλικό του εδάφους αποτελείται από χαλίκια, άμμο και ιλύ του
πλειστοκαίνου και περιέχει ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3).
Εδάφη Calcisols (CL.ptp-) - Luvisols (LV.cr.ca). Το μητρικό υλικό του εδάφους στον τύπο
αυτό αποτελείται από βιοασβεστίτες, ψαμμίτες και αμμώδεις μάργες και περιέχει ανθρακικό
ασβέστιο (CaCO3).
Εδάφη Luvisols (LV.cc-LV.vr.cr). Πρόκειται για εδάφη μέτριας ανάπτυξης των εύκρατων
κυρίως περιοχών. Ο τύπος LV.cc-LV.vr.cr καταλαμβάνει πολύ μικρό μέρος της περιοχής
ΖΕΠ. Αλλουβιακή άμμος, ιλύς, χαλίκια και άργιλοι αποτελούν το μητρικό υλικό του εδάφους
το οποίο περιέχει αργιλικά ορυκτά (clay minerals)
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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.

• Ζώνες Ευαίσθητες στη Νιτρορύπανση
Βάσει των στοιχείων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στην περιοχή υπήρχε στο παρελθόν
υπεράντληση και αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και διάθεση αστικών λυμάτων, επομένως οι
υδροφορείς που εμπίπτουν στην περιοχή αναμένεται να είναι δυσμενώς επηρεασμένοι.
Όπως φαίνεται και στο Χάρτη 11, το τεμάχιο του ΠΕ εμπίπτει σε Ζώνη Ευαίσθητη στη
Νιτρορύπανση, όπως αυτές ορίστηκαν προς ικανοποίηση της Οδηγίας για την προστασία των
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΟΚ), στον Περί Ελέγχου της
Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 2002 και τις τροποποιήσεις του μέχρι το 2013 (Ν. 106(I)/2002).
Χάρτης 11: Χάρτης της ΕΠΜ με τις Ζώνες Ευαίσθητες στη Νιτρορύπανση σημειωμένες με
πράσινο χρώμα (Πηγή Τμήμα Περιβάλλοντος)

Περιοχή του έργου
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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:
Δεν θα υπάρχει σφράγιση του εδάφους από το έργο. Με την κατεδάφιση θα αποσφραγιστεί μικρή
έκταση του εδάφους (της τάξης των 200 m2) αφού θα αφαιρεθούν τα θεμέλια των πυλώνων και τα
casemates.
Δεν θα αφαιρεθεί οποιαδήποτε ποσότητα επιφανειακού εδάφους από την περιοχή του έργου.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται
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:
Δεν εντοπίζονται υποστατικά στην ευρύτερη περιοχή εντός 1 km. Στην ΑΠΜ εντοπίζεται ο Φάρος
του Κάβο Γκρέκο, ο οποίος δεν αναμένεται να επηρεαστεί αφού οι εργασίες στοχεύουν στην
κατεδάφιση των κεραιών και των βοηθητικών κτιρίων τροφοδότησης που βρίσκονται σε ασφαλή
απόσταση από το φάρο.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.

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:
Οι ποσότητες πόσιμου νερού που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζομένους του
εργοταξίου εκτιμώνται περίπου στα 1 m3 ημερησίως (40l/day για 20 άτομα). Οι ανάγκες αυτές θα
καλύπτονται από ντεπόζιτο πόσιμου νερού.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
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Δεν εφαρμόζεται.
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:
Οι οχλήσεις από τις εργασίες κατεδάφισης αναμένεται να επηρεάσουν την πτηνοπανίδα. Η
μεγαλύτερη όχληση θα παρουσιάζεται κατά τις εκρήξεις. Ωστόσο, για κάθε προγραμματισμένη
έκρηξη, όλες οι εργασίες που περιλαμβάνουν εκρηκτικά (προετοιμασία, φόρτιση και πυροδότηση)
αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός μιας ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αφήνονται εκρηκτικά
στο χώρο μετά από κάθε προγραμματισμένη κατεδάφιση. Μικρότερη όχληση θα δημιουργηθεί
κατά τη φόρτωση και μεταφορά των υλικών κατεδάφισης εκτός του εργοταξίου. Όμως οι εργασίες
κατεδάφισης και μεταφοράς των υλικών θα διαρκέσουν μόνο μερικές εβδομάδες. Το αποτέλεσμα
της κατεδάφισης θα είναι η αποκατάσταση της περιοχής και η επαναφορά της σχεδόν στη φυσική
της κατάσταση για να φιλοξενήσει τα είδη πτηνών της περιοχής χωρίς άλλες οχλήσεις.
Στην περιοχή μελέτης εντοπίστηκαν τα πιο κάτω είδη χλωρίδας και πτηνοπανίδας από
παρατηρήσεις που έγιναν από την ομάδα μελέτης. Οι ακριβείς ημερομηνίες πτηνοπαρατηρήσεων
που πραγματοποιήθηκαν είναι: 01/11/2020, 02/11/2020, 04/11/2020, 05/11/2020, 07/11/2020,
08/11/2020, 11/11/2020, 12/11/2020, 14/11/2020 και 15/11/2020 μεταξύ των ωρών 06.30 π.μ. –
11.00 π.μ. για τις πτηνοπαρατηρήσεις, ενώ οι καταγραφές χλωριδικών στοιχείων
πραγματοποιήθηκαν στις 01/11/2020.
Να σημειωθεί ότι κανένα εύρημα δεν περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο (Πίνακας 3). Από τα είδη
πτηνοπανίδας που εντοπίστηκαν στην περιοχή, τα 4 αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας
2009/147/EK, εκ των οποίων τα 3 είναι είδη χαρακτηρισμού του Κάβο Γκρέκο και τα 2 είναι ενδημικά
(Πίνακας 4). Σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο και το Τμήμα Περιβάλλοντος
τόσο τα είδη χλωρίδας όσο και τα είδη πτηνοπανίδας εντοπίζονται και στην ΕΠΜ.
Πίνακας 3: Είδη Χλωρίδας που εντοπίστηκαν στην περιοχή
Επιστημονική Ονομασία

Κοινή Ονομασία

Acacia saligna

Ακακία

Atriplex halimus

Αλιμιά

Carlina libanotica
Cistus Creticus

Ξισταρκά

Dianthus strictus subsp troodi

Δίανθος ο άκαμπτος

Echinops spinosissimus

Κεφαλάνγκαθος

Echium angustifolium

Έχιο το στενόφυλλο

Eryngium creticum

Πάγκαλλος
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Ferula communis

Νάρθηκας

Helichrysum conglobatum

Δάκρυα της Παναγίας

Juniperus phoenicea

Αόρατος

Limonium spp
Lotus spp
Lycium schweinfurthii

Αρκοτομαθκιά

Myrtus communis

Μερσινιά

Olea europae

Ελιά

Onopordum cyprium

Γαϊδουράγκαθο

Phagnalon rupestre

Ασπροθύμαρο

Phoenix dactylifera

Φοίνικας

Pistacia lentiscus

Σχινιά

Sarcopoterium spinosum

Μαζίν

Thymbra Capitata

Θυμάρι

Πίνακας 4: Είδη Πτηνοπανίδας που εντοπίστηκαν στην ΑΠΜ και ΕΠΜ
Επιστημονική
Ονομασία
Είδους

Κοινή
Ονομασία
Είδους

Αναγραφή
στο
Παράρτημα
Ι
της Οδηγίας
2009/147/EK

Εντός
Περιοχής
Μελέτης

Alectoris chukar

Περδίκι

✔

Alauda arvensis

Τρασιήλα

✔

Carduelis chloris

Λουλουδάς

✔

Carduelis
carduelis

Σγαρτίλι

✔

Circus
macrourus

Ασπροσιάχινο

Coracias g.
garrulus

Κράγκα

Πέριξ
Περιοχής
Μελέτης

Καθεστώς
Πτηνών

ΕΦ
✔

Χ/Μ
ΕΦ/Χ/Μ

✔

ΕΦ/Χ/Μ

✔

✔

Μ

✔

✔

ΜΦ/Μ
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Falco
tinnunculus

Κίτσης

Oenanthe
cypriaca*

Σκαλιφούρτα

Passer
domesticus

Στρούθος

✔

Τρυπομάζης

ΕΦ/Μ

✔

ΜΦ
✔

Saxicola rubicola Παπαθκιά
Sylvia
melanothorax*

✔

Χ/Μ

✔
✔

✔

ΕΦ/Μ

✔

Ε/ΜΦ

Ε: Επιδημητικό ΕΦ: Επιδημητικό, φωλιάζει ΜΦ: Μεταναστευτικό, φωλιάζει Μ:
Μεταναστευτικό, περαστικό Χ: Χειμερινός Επισκέπτης Τ: Τυχαίος Επισκέπτης * Ενδημικό είδος

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
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:
Η δημιουργία στερεών αποβλήτων αποτελεί μία σημαντική παράμετρο, η οποία χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής αφού η ανεξέλεγκτη και άναρχη προσωρινή αποθήκευσης τους στο χώρο και η διάθεση
τους μπορεί να έχει επιπτώσεις, τόσο στην αισθητική, όσο και στην ποιότητα του άμεσου και
ευρύτερου περιβάλλοντος.
Οι εργασίες κατεδάφισης που έχουν προγραμματιστεί στο τεμάχιο θα οδηγήσουν στην παραγωγή
μίας σχετικά μεγάλης ποσότητας συντριμμιών και υλικών που θα ανακυκλωθούν (υπολογίζεται
γύρω στα 850 m3 μπάζα/σκυρόδεμα και 630 τόνοι μετάλλων). Η διαδικασία απομάκρυνσης των
υλικών θα ξεκινήσει πρώτα με την ταξινόμηση υλικών. Ο πρώτος διαχωρισμός θα γίνει μεταξύ
μετάλλων, μπετόν / αδρανή υλικών, ξύλο και πλαστικό. Τα υλικά θα φορτωθούν σε φορτηγά και θα
απομακρύνονται αυθημερόν από την περιοχή και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες μονάδες
διαχείρισης τους και επομένως θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ώστε να
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές εργασίες. Επίσης, η αποψίλωση της
χλωρίδας θα αποτελέσει πηγή παραγωγής στερεών αποβλήτων.
Οι επιπτώσεις από τη δημιουργία των στερεών αποβλήτων κατά το στάδιο κατεδάφισης εκτιμώνται
ασήμαντες, νοουμένου ότι θα εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης τους και η πλήρης
απομάκρυνσης τους από το χώρο του εργοταξίου.
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•

Μέτρα Διαχείρισης
 Ο εργολάβος του Έργου θα πρέπει να ετοιμάσει ένα Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Εργοταξίου για το οποίο θα είναι υπεύθυνος ο ίδιος για την εφαρμογή και τήρησή του.
Το Σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφές όλων των δραστηριοτήτων σχετικών
με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων
 Τα στερεά απόβλητα να διαχωρίζονται ανά είδος και να διατίθενται σε αδειοδοτημένους
διαχειριστές. Στο εργοτάξιο να υπάρχουν καθορισμένοι χώροι προσωρινής
αποθήκευσης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά να διαχωρίζονται με σκοπό την
συλλογή τους και μεταφορά τους από στους αδειοδοτημένους διαχειριστές
 Να υπάρχει ξεχωριστό σκιπ κλειστού τύπου για τα αστικά στερεά απόβλητα των
εργαζομένων

Πιο κάτω παρουσιάζεται το προτεινόμενο διάγραμμα ροής των υλικών κατεδαφίσεων.
Εικόνα 5: Σχεδιάγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων
CAPE GREGO PROJECT

ΣΚΥΡΑ ΒΑΣΑ ΛΤΔ

ALPHA SCRAP METALS

COPPER

ANY
OTHER
METAL

STEEL

CABLES

ALUMINIUM

WOOD

CONCRETE

PLASTICS

OTHER
DEBRIS

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
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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:
Κατά το στάδιο της κατεδάφισης αναμένεται να παράγονται αστικά λύματα από το προσωπικό του
εργοταξίου. Στο εργοτάξιο αναμένεται να εργάζονται το μέγιστο 20 άτομα. Συνεπώς, η ποσότητα
των παραγόμενων αστικών λυμάτων υπολογίζεται να ανέρχεται σε 1 m3 ημερησίως (40l/day για 20
άτομα). Στο εργοτάξιο θα υπάρχει χημική τουαλέτα, η οποία θα αδειάζεται πριν την πληρότητα της.
Άλλο είδος υγρών αποβλήτων δεν αναμένεται να δημιουργηθεί, παρά μόνο σε περιπτώσεις
ατυχημάτων και κακής συντήρησης μηχανημάτων, με πιθανή διαρροή μηχανέλαιων. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για τη συλλογή των αποβλήτων και
την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Η επίπτωση από τη δημιουργία υγρών αποβλήτων είναι
ασήμαντη και αντιστρέψιμη.
Μέτρα Διαχείρισης
●
●

Τοποθέτηση κινητών (ή χημικών) τουαλετών κατά τη κατασκευαστική φάση και η κένωση
τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορά των λυμάτων σε εγκεκριμένους χώρους
επεξεργασίας.
Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή από τη συντήρηση των οχημάτων /
μηχανημάτων πρέπει να περισυλλέγονται σε κλειστά δοχεία και πρέπει να αποθηκεύονται
προσωρινά μέχρι την παραλαβή τους από αδειοδοτημένο φορέα σε χώρο στον οποίο δεν
μπορούν να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
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 εφαρμόζεται.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.

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.
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Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Δεν εφαρμόζεται.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
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.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Δεν εφαρμόζεται
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
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 εφαρμόζεται.
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:
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τις πιέσεις που μπορεί να
δεχθεί μια περιοχή από ένα έργο. Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει τόσο τον άνθρωπο όσο και
τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς που εντοπίζονται σε μια περιοχή.
Στις 11 Ιουνίου 2008 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο
αέρα για την Ευρώπη. Η οδηγία ενοποίησε τις Οδηγίες 96/62/ΕΚ, 1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και
2002/03/ ΕΚ.
Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2010 (Ν. 77(I)/2010) και η Κανονιστική
Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π.) 327/2010 έθεσαν την Οδηγία 2008/50/ΕΚ στην Κυπριακή νομοθεσία. Η
Οδηγία 2004/107/ΕΚ που σχετίζεται με τα μέταλλα και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς
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υδρογονάνθρακες (PAHs) εξακολουθεί να εφαρμόζεται και μεταφέρθηκε στην Εθνική Νομοθεσία
το 2007 με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη 111/2007. Τα καθιερωμένα πρότυπα και στόχοι που
σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, για διάφορους ρύπους στον αέρα, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή και την Εθνική νομοθεσία και κανονισμούς, συνοψίζονται στον Πίνακα 5.
Πίνακας 5: Οριακές Τιμές Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων

Από τις εργασίες κατεδάφισης θα δημιουργούνται αέριοι ρύποι από τη διακίνηση των οχημάτων
μεταφοράς και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατεδάφιση. Κατά το στάδιο
των εκρήξεων αναμένεται να δημιουργηθούν ποσότητες σκόνης. Οι πιο πάνω αναφερόμενες
εργασίες όμως θα διαρκέσουν πολύ μικρό χρονικό διάστημα και οι ρύποι που θα απελευθερωθούν
θα είναι πολύ μικρής μάζας για να επηρεάσουν ουσιωδώς την ποιότητα της ατμόσφαιρας.
Επομένως, οι εργασίες κατεδάφισης δεν θα δημιουργήσουν συγκεντρώσεις ρύπων που να
ξεπερνούν τα όρια που ορίζει η νομοθεσία.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
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Δεν εφαρμόζεται.
20. Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από
το Έργο.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Δεν εφαρμόζεται
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
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:
Για τη εξαγωγή των συμπερασμάτων όσον αφορά τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή μελέτης,
πραγματοποιήθηκαν 3 μετρήσεις στα όρια του τεμαχίου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις
12/11/20 τις ώρες αιχμής 11:00 π.μ - 13:00 μ.μ.
Ο μετρητής θορύβου που χρησιμοποιήθηκε είναι τελευταίας τεχνολογίας, παρέχει ηλεκτρονική
καταγραφή του θορύβου με ηλεκτρονική ένδειξη και εμπίπτει στα πλαίσια των προδιαγραφών του
διεθνούς προτύπου ISO 1996. Ο μετρητής θορύβου είναι κατασκευής της εταιρείας Caslte dBAir
Model GA 141 και έχει τα ακόλουθα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά:
●
●
●
●
●
●
●

Standards applied: IEC 61672-1:2013 IEC 61260-1:2014 (Where Octave Bands Fitted) IEC
61252:1993 amendment 1:2000 (Where Exposure Fitted)
Microphone: Class 1: Type 1 Pre-Polarised ½” (50mV/Pa) Condenser Microphone -26 dB
± 2 dB re 1V/Pa Class 2: Type 2 Pre-Polarised ½” (25mV/Pa) Condenser Microphone –32
dB ± 3 dB re 1V/Pa
Linear Operating Range: 95dB
Frequency range: 1 Hz - 20 kHz (electrical characteristics) Class 1: 12.5 Hz - 20 kHz
(including microphone) Class 2: 16Hz - 16kHz (including microphone)
Time weightings: Slow, Fast, Impulse Measurement
Display: 2.4” Full Color TFT 240x320 pixels
Measurement Parameters: dBAir Environmental - LSPL, LE, LEQ, LMAX, LMIN, Peak,
Ltm3, Ltm5, Lday, Lnight, Ldn, Lden, NA, 10 user-definable Ln values (pre-set to: L1, L2,
L5, L10, L50, L90, L95, L98, L99) plus LAF* for Noise act assessment

Οι μετρήσεις έγιναν ακολουθώντας τις οδηγίες των διεθνών προδιαγραφών ISO 1996 Part 1, 2, 3.
Ο μετρητής θορύβου είχε τοποθετηθεί μακριά από οποιεσδήποτε αντανακλαστικές επιφάνειες που
μπορούσαν να αλλοιώσουν την ορθότητα των μετρήσεων. Ο μετρητής τοποθετήθηκε σε ύψος 1,50
m περίπου πάνω από το έδαφος. Η συχνότητα συλλογής μετρήσεων είχε καθοριστεί στη
συχνότητα ‘Fast’ που είναι η ενδεικνυόμενη για το σκοπό που έγιναν οι μετρήσεις.
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Τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή μελέτης σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων,
κυμαίνονται μεταξύ 49,90 και 51,80 dB. Οι μετρήσεις αυτές εκτιμώνται μέτριες χωρίς ιδιαίτερες
συνέπειες στο ευρύτερο περιβάλλον.
Νοείται ότι τα στιγμιαία επίπεδα του θορύβου κατά το στάδιο των εκρήξεων θα φτάσουν σε πολύ
ψηλά επίπεδα οπόταν και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο θα πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία
προστατευτικά μέτρα. Επίσης, η παρουσία οχημάτων μεταφοράς υλικών και των μηχανημάτων
που θα χρησιμοποιηθούν για κατεδαφίσεις θα δημιουργήσουν ψηλά επίπεδα θορύβου. Το σύνολο
της πανίδας της περιοχής θα αισθανθεί το ψηλό θόρυβο κυρίως κατά τις εκρήξεις και θα
εγκαταλείψει την περιοχή. Όμως μετά το πέρας των κατεδαφίσεων και ιδιαίτερα μετά την
αποχώρηση των μηχανημάτων και οχημάτων η πανίδα θα επανέλθει σταδιακά στην περιοχή.
Δονήσεις θα παρουσιαστούν τόσο κατά τις εκρήξεις όσο και για την κατεδάφιση των κατασκευών
με οπλισμένο σκυρόδεμα με τη χρήση μηχανημάτων. Όμως οι δονήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν
κανένα οικοδόμημα λόγω της μεγάλης απόστασης τους από το χώρο που θα διεξαχθούν οι
εργασίες κατεδάφισης (το κοντινότερο οικοδόμημα είναι ο φάρος που βρίσκεται σε απόσταση
περίπου 250 μέτρα από τις κεραίες).
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
22.

Περιγραφή των πιθανών πηγών οσμών.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Κατά τη χρήση των εκρηκτικών θα δημιουργηθεί μία ασυνήθιστη οσμή η οποία όμως δεν θα είναι
αισθητή εντός του χώρου το εργοταξίου μερικά λεπτά μετά την έκρηξη. Οι υπόλοιπες εργασίες
κατεδάφισης δεν θα δημιουργήσουν σοβαρές ενοχλητικές οσμές.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
23.

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

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Δεν θα υπάρχει επηρεασμός της παράκτιας περιοχής.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
24. Αναφορά στην ευαισθησία της θέσης του Έργου σε σεισμούς, καθίζηση, κατολισθήσεις,
διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
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Ο Αντισεισμικός Κώδικας που εφαρμόζεται στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών, βασίζεται
σε χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας οι οποίοι παρουσιάζουν, σε μορφή ζωνών, τις τιμές της
μέγιστης αναμενόμενης εδαφικής επιτάχυνσης σε περίπτωση σεισμού. Οι τρεις σεισμικές ζώνες
της Κύπρου έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Αναθεώρησης των Ζωνών του Κυπριακού
Αντισεισμικού Κώδικα τον Οκτώβριο του 2004 και αναφέρονται σε αναμενόμενες εδαφικές
επιταχύνσεις (PGA) κάτω από δυναμικές συνθήκες (σε περίπτωση σεισμού) με 10% πιθανότητα
υπέρβασης σε 50 χρόνια. Οι τιμές δίνονται σαν ποσοστά της επιτάχυνσης της βαρύτητας g, όπου
g=9.81 m/s2. Ο χώρος ανάπτυξης του Έργου βρίσκεται στην υψηλότερη ζώνη κινδύνου, στην
οποία η αναμενόμενη εδαφική επιτάχυνση είναι 0,25 g με 10% πιθανότητα υπέρβασης σε 50
χρόνια (Χάρτης 15).
Με βάση τον Χάρτη 16, η περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως
σεισμογενής, λόγω της πυκνότητας και του αριθμού των σεισμών που έλαβαν χώρα σε αυτή κατά
την περίοδο 1896 – 2019. Ο πιο πρόσφατος σημαντικός σεισμός στην περιοχή μελέτης, έγινε στο
Παραλίμνι στις 20 Ιανουαρίου 1941 και είχε μέγεθος 6,5 Mw. Ήταν πολύ ισχυρός τοπικός σεισμός
που έγινε αισθητός σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στην
επαρχία Αμμοχώστου (τραυματισμούς ανθρώπων, θανάτους ζώων και καταρρεύσεις σπιτιών στο
Παραλίμνι και την Αμμόχωστο), ζημιές στη Λευκωσία και Λάρνακα και προκάλεσε επίσης ένα μικρό
τσουνάμι που έπληξε τις ακτές του Ισραήλ.

Χάρτης 15: Σεισμικές Ζώνες της Κύπρου (Πηγή Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης)

Χάρτης 16: Καταγεγραμμένα Σεισμικά Γεγονότα στην Κύπρο κατά τη περίοδο 1986 – 2019
(Πηγή Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης)
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Οι εκρήξεις που θα γίνουν κατά την κατεδάφιση δεν θα προκαλέσουν οποιανδήποτε σεισμική
δραστηριότητα αφού οι ποσότητες των εκρηκτικών που θα χρησιμοποιηθούν είναι πολύ μικρές.
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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.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
α. Πληθυσμός
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στο υπό μελέτη τεμάχιο αναμένονται να έχουν αντίκτυπο στην
υγεία και την ατομική ακεραιότητα των εργαζομένων, ειδικά εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
ασφάλειας. Τρίτα άτομα δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τις εργασίες στο τεμάχιο, αφού η
προσέγγιση οποιουδήποτε ατόμου στο χώρο του εργοταξίου θα απαγορεύεται και πρέπει πρώτα
να εξασφαλίσει άδεια από τον εργοταξιάρχη.
Οι κίνδυνοι που δύναται να προκύψουν στο εργοτάξιο αφορούν τόσο κινδύνους μικρής
σημαντικότητας όσο και μεγαλύτερης. Πιθανά ατυχήματα μπορεί για παράδειγμα να προκληθούν
από τις εκρήξεις, την πτώση αντικειμένων, πυρκαγιά, χειρισμό επικίνδυνων ουσιών χωρίς μέσα
ατομικής προστασίας ή/και χωρίς να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες κλπ.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π 173/2002 ‘Περί Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία’ και Κ.Δ.Π 410/2015 ‘Περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά
ή Κινητά Εργοτάξια)’ απαιτείται η λήψη μέτρων για την πρόληψη και προστασίας της υγείας των
εργαζομένων καθώς, και τρίτων προσώπων που βρίσκονται στο χώρο ή που επηρεάζονται από
αυτόν. Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας Εργοταξίου και Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο θα αναθεωρείται αναλόγως της εξέλιξης των εργασιών στην
περιοχή μελέτης. Η τελική του έκδοση θα αφορά τις συνθήκες της τελικής διαμόρφωσης του χώρου
και θα φυλάσσεται στο αρχείο του έργου ως στοιχείο ιχνηλασιμότητας, στην περίπτωση παρουσίας
οποιουδήποτε μελλοντικού περιστατικού. Η εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας είναι
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υποχρέωση να γίνει από πρόσωπο, το οποίο να διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στον Κ.Δ.Π
410/2015.
β. Βιοποικιλότητα
Οι χωματουργικές και άλλες σχετικές εργασίες που εκτελούνται κατά την κατασκευή ή κατεδάφιση
κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων έμμεσα τείνουν να επηρεάζουν τη χλωρίδα και πανίδα της
περιβάλλουσας περιοχής. Αυτό γίνεται μέσω της δημιουργίας θορύβου, της απελευθέρωσης
αιωρούμενων σωματιδίων και σκόνης στην ατμόσφαιρα, τα οποία δύναται να κατακαθίσουν σε είδη
χλωρίδας που υφίστανται σε γειτονικές περιοχές, προκαλώντας διάφορες επιπτώσεις σε αυτά.
Τα σωματίδια αυτά όπως και η σκόνη δύναται να περιέχει παθογόνα που μπορούν να βλάψουν
τόσο την πανίδα, όσο και τη χλωρίδα της περιοχής. Η πρόκληση ασθενειών από
μικροοργανισμούς, βακτήρια και μύκητες επικολλημένους στα αιωρούμενα σωματίδια είναι η κύρια
επίπτωση που δημιουργείται και όσον αφορά την χλωρίδα συγκεκριμένα, η κατακάθιση της πάνω
σε φυτά επιδρά στη φωτοσύνθεση, στους μηχανισμούς της εξατμισοδιαπνοής και στην ανταλλαγή
θερμότητας.
Σωματίδια σκόνης μπορεί επίσης να κατακαθίσουν σε επιφανειακά ύδατα ή να μεταφερθούν σε
αυτά μέσω απορροών με αποτέλεσμα να επηρεάσουν την ποιότητά του νερού και τους υδρόβιους
οργανισμούς.
Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξετάζει αυτή η έκθεση η πιο σημαντική επίπτωση στην
πανίδα αφορά τα ψηλά επίπεδα θορύβου που θα δημιουργηθούν κατά τις εκρήξεις και τη διακίνηση
των οχημάτων μεταφοράς υλικών.
Η χλωρίδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά από τη δημιουργία σκόνης εάν εφαρμοστούν
μέτρα μείωσης της εκπομπής της (όπως καταβροχή των χωμάτινων οδών που υπάρχουν στην
περιοχή του εργουταξίου).
Επίσης, από τις εργασίες κατεδάφισης και τη λειτουργία μηχανημάτων ενδέχεται να υπάρξει
πιθανότητα τραυματισμού του κορμού ή/και η αποκοπή των υφιστάμενων φυτών. Να σημειωθεί
ότι τα είδη χλωρίδας που εντοπίστηκαν στην περιοχή δεν περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της
Κύπρου αφού είναι κοινά και εντοπίζονται σε μεγάλους αριθμούς στην ευρύτερη περιοχή. ¨όμως
θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της εποχής που έγινε η καταμέτρηση υπολογίζεται ότι
εντοπίστηκε μόνο το 30% της χλωρίδας της περιοχής.
Ο επηρεασμός της πτηνοπανίδα; που εντοπίζεται στο τεμάχιο του έργου δεν αναμένεται να
επηρεαστεί σημαντικά αφού μετά το στάδιο εργασιών κατεδάφισης θα δημιουργηθούν συνθήκες
που θα επιτρέψουν την επαναφορά της πανίδας στην περιοχή.
γ. Τοπίο
Οι εργασίες στο τεμάχιο συνεπάγονται με μικρή αλλοίωση της αισθητικής του τοπίου της περιοχής
λόγω της δημιουργίας αποβλήτων που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατεδάφισης. Η επίπτωση
αυτή κρίνεται αμελητέα και αντιστρέψιμη, λόγω της προσωρινής παρουσίας του εργοταξίου και των
εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

δ. Υπόγεια και Επιφανειακά νερά
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Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε σημαντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα υπόγεια ή
επιφανειακά νερά της περιοχής από τις εργασίες της κατεδάφισης.
 Αύξηση Ζήτησης Νερού
Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης δεν θα καταναλώνεται σημαντική ποσότητα
νερού για την κάλυψη των αναγκών του εργοταξίου. Η μόνη κατανάλωση νερού που είναι
άξια αναφοράς αφορά τη διαβροχή των χωμάτινων οδών για την καταστολή της σκόνης και
αν είναι αναγκαίο τη διαβροχή του χώρου γύρω από τα σημεία που θα τοποθετηθούν
εκρηκτικά για την αποφυγή δημιουργίας πυρκαγιάς. Το νερό για αυτές τις χρήσεις μπορεί
να είναι και μη πόσιμο (από γεωτρήσεις). Νοείται ότι η χρήση θαλασσινού νερού δεν θα
πρέπει να επιτραπεί.
ε. Ατμόσφαιρα
Η χρήση μηχανημάτων και οχημάτων κατά τις εργασίες κατεδάφισης θα απελευθερώνουν αέριους
ρύπους άμεσα ή έμμεσα (μηχανές εσωτερικής καύσης, σκόνη από τις εργασίες κατεδάφισης,
οσμές).
 Εκπομπές Καυσαερίων
Η λειτουργία των μηχανημάτων εργοταξίου και η διακίνηση των οχημάτων αναμένεται ότι
θα επηρεάσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας λόγω της παραγωγής καυσαερίων. Ωστόσο,
οι επιπτώσεις θα είναι ασήμαντες και δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε αξιοσημείωτη
μεταβολή της ποιότητας του αέρα στο εργοτάξιο ή στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά, ο Πίνακας 6 περιέχει τυποποιημένους συντελεστές εκπομπών για διάφορους
τύπους βαρέων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε οικοδομικές εργασίες.
Πίνακας 6: Συντελεστές Εκπομπών Ρύπων για Βαρέα Οχήματα

Επομένως οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, κατά τη διάρκεια των εργασιών
κατεδάφισης από μηχανήματα και οχήματα στο εργοτάξιο δεν αναμένεται να είναι υψηλά
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ή/και να υπερβαίνουν τα όρια που θέτουν οι εξής Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Εθνικές
Νομοθεσίες:
●
●
●

Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2010 (Ν. 77(I)/2010) και ο
τροποποιητικός (Ν. 3(I)/2017)
Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου,
Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μόλυβδου,
Μονοξειδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα)
Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π. 327/2010, Κ.Δ.Π. 37/2017)

 Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων (Σκόνη)
Οι εργασίες κατεδάφισης θα αποτελέσουν πηγή ατμοσφαιρικής σκόνης, η οποία μπορεί να
έχει παροδικού χαρακτήρα επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα της περιοχής.
Σκόνη κατά τη φάση κατεδάφισης αναμένεται να δημιουργηθεί από:
●
●
●
●

Τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών
Την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης
Τις μετακινήσεις βαρέων οχημάτων
Την προσωρινή αποθήκευση μπαζών, με τη δράση του ανέμου

Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM – Particulate Matter) που θα παρουσιαστούν από το
εργοτάξιο του έργου, μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις μέσω του αέρα και
ακολούθως να εγκατασταθούν στο έδαφος ή στο νερό, με αποτέλεσμα τις εξής επιπτώσεις:
●
●
●
●
●

Αλλαγή στη θρεπτική ισορροπία στα παράκτια και επιφανειακά ύδατα
Μείωση των θρεπτικών ουσιών στο χώμα
Αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής
Αρνητικές επιπτώσεις στην ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων
Να επηρεάσουν τους εργάτες, περαστικούς, λουόμενους

 Δημιουργία Οσμών
Κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές οσμές.
Αμέσως μετά από κάθε έκρηξη θα δημιουργηθεί μία παράξενη οσμή η οποία όμως θα
εξαφανιστεί μερικά λεπτά μετά την έκρηξη.
ζ. Έδαφος
Η ποιότητα του εδάφους χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να συντηρεί τη φυτική και ζωική
δραστηριότητα, να διατηρεί ή και να βελτιώνει την ποιότητα του νερού και του αέρα και παράλληλα
να διασφαλίζει την ανθρώπινη υγεία. Το μέγεθος των επιπτώσεων στο έδαφος αποτελεί
παράγοντα του βαθμού επηρεασμού της περιοχής και της υφιστάμενης ποιότητας του εδάφους.
Τυχόν απορροές ή διαρροές καυσίμων, λαδιών και άλλων χημικών ουσιών κατά τις εργασίες
κατεδάφισης μπορεί να οδηγήσουν στην τοπική ρύπανση του εδάφους. Αυτό μπορεί να έχει
τοπικές επιπτώσεις στην ποιότητα, στη χημική του σύνθεση και στη γονιμότητά του με
βραχυπρόθεσμη επίδραση στη χλωρίδα.
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Πιθανές πηγές διαρροών θεωρούνται τα ίδια τα μηχανήματα και οχήματα.
η. Κλίμα
Οι εργασίες στο τεμάχιο δεν αναμένονται να έχουν επιπτώσεις στο κλίμα.
θ. Υλικά Αγαθά
Οι εργασίες στο τεμάχιο δεν αναμένονται να έχουν επιπτώσεις σε υλικά αγαθά.
ι. Πολιτιστική και Γεωλογική Κληρονομιά
Οι εργασίες στο τεμάχιο δεν αναμένονται να έχουν επιπτώσεις στην πολιτιστική
κληρονομιά.

γεωλογική

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
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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:
Τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμοστούν για την πρόληψη και τον
περιορισμό/ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κατά τις εργασίες
κατεδάφισης είναι:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Να τηρείται ρητά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών
Να γίνεται συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων / οχημάτων του
εργοταξίου
Να οριστεί υπεύθυνο άτομο για την παρακολούθηση της τήρησης των
Περιβαλλοντικών Όρων
Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες Άδειες ή και Έγκρισης πριν την έναρξη εργασιών
Να ετοιμαστεί και να εφαρμοστεί Σχέδιο Διαχείρισης Εργοταξίου πριν από την έναρξη
των εργασιών
Να ετοιμαστεί Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του Εργοταξίου πριν από την έναρξη των
εργασιών
Ο εργολάβος να προβεί σε φυσική και πρακτική επιβεβαίωση όλων των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στα σχέδια πριν αρχίσουν οι εργασίες κατεδάφισης
Όταν τερματιστούν οι εργασίες κατεδάφισης, να γίνει αποκατάσταση της γύρω
περιοχής με την εφαρμογή τεχνικών ανάπλασης του τοπίου και επαναφοράς του
περιβάλλοντος
Να εφαρμόζεται Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση διαρροών μηχανέλαιων από τα
μηχανήματα / οχήματα και σε περίπτωση παρουσίας πυρκαγιάς
Να τοποθετηθούν κάδοι στο εργοτάξιο και να υποδειχθούν χώροι προσωρινής
αποθήκευσης αποβλήτων
Να γίνεται διαχωρισμός και διάθεση στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένους χώρους
απόρριψης τους
Να απομακρύνονται αυθημερόν τα απόβλητα κατεδαφίσεων από το εργοτάξιο
Να γίνεται διαβροχή των οδικών προσβάσεων ή των σημείων, όπου εκπέμπεται σκόνη
Κατά τη μεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η υπερπλήρωση
των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι σκεπασμένο
Να χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα στο εργοτάξιο
Τα μπάζα ή αδρανή υλικά να καλύπτονται κατά τη μεταφορά τους και να διατίθενται σε
μονάδες ΑΕΚΚ
Να αποφεύγεται να εκτελούνται εργασίες κατεδάφισης που εκπέμπουν σκόνη σε
περιπτώσεις που παρουσιάζονται ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
Ο χειρισμός των μηχανημάτων και των οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τις καλές
πρακτικές και τον Κ.Ο.Κ.
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●

Η έναρξη των εργασιών κατεδάφισης να γίνει εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου
(Μάρτιο-Αύγουστο) των πτηνών

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν εφαρμόζεται.
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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.
•

Περιοχή Μελέτης

Η περιοχή που θα γίνουν οι κατεδαφίσεις εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
Natura 2000 με την ονομασία «Κάβο Γκρέκο» με τον κωδικό CY 3000003 του 2019 και
αναφέρεται στον κατάλογο του Δικτύου «Φύση 2000» Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή η περιοχή δημιουργήθηκε με την μετατροπή της περιοχής «Κάβο Γκρέκο» με τον κωδικό
CY 3000005 του 2007-10 σε Ειδική Ζώνη Διατήρησης και επέκτασης της ΖΕΠ «Κάβο
Γκρέκο» με τον κωδικό CY 3000002 κατά μήκος της ακτογραμμής προς Αγία Νάπα (πλάτους
30 μέτρων ζώνης προστασίας της ακτής). (Χάρτης 17).
Χάρτης 17: Τοποθεσία Έργου - Όρια Περιοχών Νatura 2000 (Πηγή Τμήμα Περιβάλλοντος)
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•

Διάδρομοι Αποδημητικών Πουλιών

Η Κύπρος βρίσκεται σε μια από τις κυριότερες μεταναστευτικές διαδρομές πουλιών σε όλη
τη Μεσόγειο θάλασσα. Με την Αφρική προς τα νότια, την Τουρκία και την Κεντρική Ευρώπη
προς τα βόρεια και τη Συρία και τη Μέση Ανατολή προς τα ανατολικά, η Κύπρος αποτελεί
κύριο σταθμό που χρησιμοποιείται δυο φορές το χρόνο, καθώς τα πουλιά μετακινούνται
μεταξύ Αφρικής, Ευρώπης και Ευρασίας, με περισσότερα από 200 είδη να περνούν από το
νησί κατά τη μετανάστευση τους. Αντίθετα, υπάρχουν μόνο περίπου 60 είδη που φωλιάζουν
μόνιμα και άλλα 30 περίπου που είναι μεταναστευτικά και φωλιάζουν στο νησί. Ο κατάλογος
της Κύπρου ανέρχεται σήμερα σε περισσότερα από 400 είδη.
Όπως φαίνεται στον Χάρτη 18, μια μεγάλη παράκτια περιοχή, η οποία συμπεριλαμβάνει την
περιοχή των κατεδαφίσεων, αποτελεί μεταναστευτικό διάδρομο άγριων πτηνών.
Χάρτης 18: Διάδρομος – Πέρασμα Άγριων Πτηνών στην Ευρύτερη Περιοχή

•

Στόχοι Διατήρησης

Οι στόχοι διατήρησης για τη ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο της
περιοχής μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
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Α. Διατήρηση της ΖΕΠ σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης,προστατεύοντας τα κατάλληλα
ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού και του Oenanthe cypriaca (Σκαλιφούρτα) και Sylvia
melanothorax (Τρυπομάζης).
Β. Διατήρηση των ‘τιμών στόχου’ (τουλάχιστον τις πλείστες χρονιές) για τρία είδη στην
αποδημία – Falco vespertinus (Μαυροφάλκονο), Circus macrourus (Ασπροσιάχινο), Merops
apiaster (Μελισσοφάγος) - και για την ομάδα αρπακτικών στην αποδημία.
Γ. Διατήρηση της παρουσίας των μεταναστευτικών και διαχειμαζόντων πληθυσμών των
ειδών που ανήκουν ή όχι στο Παράρτημα Ι με επίκεντρο το Βραχοπλουμίδι Charadrius
leschenaultii
Δ. Διατήρηση και ενίσχυση των φυσικών οικοτόπων με ταυτόχρονη απομάκρυνση ξενικών
ειδών.
Ε. Δημιουργία και ενίσχυση της υποστήριξης για τη διατήρηση της ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο, από
την τοπική κοινωνία και το κοινό γενικότερα, μέσω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
επισκεπτών στην περιοχή αλλά και με την ενθάρρυνση και στήριξη της έρευνας.
Το ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης της περιοχής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον
αναπαραγωγικό πληθυσμό δυο σημαντικών ειδών της περιοχής και από την επίτευξη ‘τιμών
στόχου’ για τρία άλλα είδη και μια ομάδα ειδών στην αποδημία. Οι ‘τιμές στόχου’ για τη ΖΕΠ
Κάβο Γκρέκο αποτελούν τους στόχους διατήρησης για τη ΖΕΠ. Έτσι, οι στόχοι διατήρησης
για τη ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:
1. Oenanthe cypriaca, 200 αναπαραγωγικά ζευγάρια
2. Sylvia melanothorax, 600 αναπαραγωγικά ζευγάρια
3. Falco vespertinus, 50-500 άτομα στην αποδημία το Φθινόπωρο και 25-100 άτομα την
Άνοιξη
4. Circus macrourus, 5-50 άτομα στην αποδημία το Φθινόπωρο και 10-20 άτομα την Άνοιξη
5. Merops apiater, 500-1500 άτομα στην αποδημία το Φθινόπωρο και 1000-2000 άτομα την
Άνοιξη
6.Ομάδα αρπακτικών στην αποδημία [Pernis apivorus, Falco vespertinus, Circus
aeruginosus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Circaeutus gallicus, Circus
macrourus, Circus pygargus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Aquila pomarina,
Aquila pennatus, Pandion heliaetus, Falco naumanni, Falco tinnunculus, Falco columbarius,
Falco subbuteo, Falco cherrug, Falco peregrinus], 150-750 άτομα στην αποδημία το
Φθινόπωρο και 50-150 άτομα την Άνοιξη
7. Αποκατάσταση όλων των εκτάσεων που καταλαμβάνονται από ξενικά είδη βλάστησης
Οι στόχοι διατήρησης για τα σημαντικά είδη της ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» θέτουν τη βάση και το
σημείο αναφοράς για όλες τις δράσεις που στόχο έχουν την επαναφορά της ΖΕΠ Κάβο
Γκρέκο σε Ευνοϊκό Καθεστώς Διατήρησης. Βασικό θεμέλιο για τα πιο πάνω αποτελεί η δομή
και λειτουργία του βιότοπου, που μαζί με διάφορους άλλους τύπους οικοτόπων και είδη
χλωρίδας πρέπει να βρίσκονται σε Ευνοϊκό Καθεστώς, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία
για τους οικότοπους.
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Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους
(Πηγή: Διαχειριστικό Σχέδιο Κάβο Γκρέκο – IACO Ltd – Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου)

Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους
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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.
Πτυχή

1

2

Ποιότητα
Εδάφους και
Επιφανειακών
νερών

Υδρολογία

Πιθανή Επίπτωση

Πιθανή Αιτία

Διαβίθμηση Επιπτώσεων

Πιθανότητα

Σοβαρότητα

Σύνολο

Χρήση υλικών με
χημική σύσταση
(μηχανέλαια,
καύσιμα κπλ)

Πιθανές διαρροές
χημικών λόγω
ατυχημάτων ή μη
ορθολογικής
αποθήκευσης ή
χρήσης τους

1

3

3

Αύξηση
παραγωγής
αποβλήτων

Μόλυνση του
εδάφους

1

3

3

Ρύπανση υπόγειων
υδάτων

Μη επαρκή
συντήρηση
εξοπλισμού

1

4

4

Ατυχής διαρροή
χημικών υλικών
λιπαντικών στο
έδαφος
3

Ποιότητα Αέρα

Εκπομπή
καυσαερίων

Εκπομπές
καυσαερίων από τα
μηχανήματα και
οχήματα

3

2

6

Εκπομπή σκόνης

Μη ορθολογική
μεταφορά και
φορτοεκφόρτωση
αδρανών υλικών /
μετακίνηση βαρέων
οχημάτων

3

3

9

Εκτέλεση
χωματουργικών
εργασιών

4

Δημιουργία
Θορύβου

Δημιουργία οσμών

Οσμές απο διαλύτες
και άλλες χημικές
ουσίες

1

2

2

Ηχορύπανση

Χρήση μηχανημάτων
και άλλων
χωματουργικών
εργασιών και
εργασιών
κατεδάφισης

3

3

9
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5

6

7

Δημιουργία
Στερεών
υγρών
αποβλήτων

Οπτική ρύπανση

Αισθητική
Τοπίου

Εκπομπή σκόνης
σε μεγάλες
συγκεντρώσεις

Χλωρίδα και
Πανίδα

3

2

6

Ακατάλληλη
αποθήκευση
αδρανών υλικών

2

2

4

Ανεξέλεγκτη
απόρριψη
αποβλήτων

Μη ορθολογική
διαχείριση
αποβλήτων

2

2

4

Τραυματισμός /
αποκοπή χλωρίδας

Απο τις
χωματουργικές
εργασίες και εργασίες
κατεδάφισης

3

4

12

Εργασία με
μηχανές /
μηχανήματα
κατεδάφισης /
οχημάτων

Τραυματισμοί στα
άκρα, βλάβη στην
ακοή, ηλεκτροπληξία,
ζημιά στο περιβάλλον

4

5

20

Εργασία με υλικά
κοπής

Τραυματισμοί άκρων
/ ματιών, εγκαύματα,
κάψιμο ρούχων λόγω
σπινθήρων

4

5

20

Τραύμα απο πτώση
εξοπλισμού

4

4

16

Φόρτωση /
Εκφόρτωση
Εκρηκτικών

Πτώση εξοπλισμού
(με ζημιά),
τραυματισμός από
ανύψωση βαρέων
αντικειμένων

4

5

20

Ατυχήματα /
τραυματισμοί

Άμεση ανάφλεξη των
εκρηκτικών από
πυρκαγιά, ακραία
θερμότητα,
εσφαλμένη λειτουργία

4

5

20

Μείωση ποιότητας
περιβάλλοντος

Μόλυνση /
ασθένειες από
αιωρούμενα
σωματίδια
8

Υλοποίηση
Εργασιών

Διακίνηση εντός
του χώρου
εργασίας
9

Προετοιμασία
εκρηκτικών
φορτίου /
εργασία με
εκρηκτικά

Δημιουργία μεγάλων
ποσοτήτων στερεών
αποβλήτων
Μη ορθολογική
διαχείριση υγρών
αποβλήτων
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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.

Πτυχή

1

Ποιότητα
Εδάφους και
Επιφανειακών
Υπόγειων
νερών

Προτεινόμενα Μέτρα

-

-

-

-

-

-

-

Υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης
Εργοταξίου και Αποβλήτων και
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών
και αποβλήτων σύμφωνα με την
σχετική νομοθεσία
Συστηματική συντήρηση των
μηχανημάτων και
παρακολούθηση τους σε
προκαθορισμένο και κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο ώστε να
αποφεύγονται μεγάλες διαρροές
καυσίμων ή λαδιών
Τα υλικά υγρής μορφής που θα
χρησιμοποιούνται στις διάφορες
εργασίες, όπως ορυκτέλαια
μηχανών, καύσιμα κλπ., θα
πρέπει να αποθηκεύονται σε
κατάλληλα δοχεία και
υποστατικά και να
παρακολουθούνται τακτικά
Οι χώροι απόθεσης χύδην
υλικών προτείνεται να
περιφράζονται και να
καλύπτονται για την αποφυγή
απορροών σε περιόδους
βροχοπτώσεων ή μεταφορά
λεπτοκόκκων υλικών με τον
άνεμο
Αποφυγή αποθήκευσης
αποβλήτων, χημικών οι άλλων
δομικών υλικών πλησίον
υδατορεμάτων ή της
παρακείμενης θάλασσας
Τα υλικά κατεδάφισης να
μεταφέρονται με ειδικά
σκεπασμένα φορτηγά οχήματα
(χρήση ειδικών καλυμμάτων) σε
κατάλληλο χώρο απόρριψης,
μέσω αδειοδοτημένων
συλλεκτών / μεταφορέων
Ο εργολάβος με την παράδοση
του Έργου θα διασφαλίσει την
εκκαθάριση εναπομενόντων

Βαθμολόγηση Επιπτώσεων
εφαρμογή μέτρων

μετά

Πιθανότητα

Σοβαρότητα

Σύνολο

1

2

2

την
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υλικών και αποβλήτων, έχοντας
αποκαταστήσει οποιεσδήποτε
περιοχές έχουν καταστραφεί ή
μολυνθεί εξαιτίας των εργασιών
κατεδάφισης
2

Υδρολογία

-

-

-

-

-

3

Ποιότητα Αέρα

-

-

Συχνή συντήρηση των
οχημάτων και μηχανημάτων που
θα χρησιμοποιούνται στο
εργοτάξιο, για την αποφυγή
διαρροών καυσίμων και
μηχανέλαιων
Η όποια απόθεση στερεών
αποβλήτων / μπαζών θα πρέπει
να γίνεται σε προκαθορισμένα
σημεία τα οποία βρίσκονται σε
απόσταση από τα υδάτινα
σώματα της περιοχής, για
αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης
σε αυτά
Ο εργολάβος του Έργου θα
πρέπει να προετοιμάσει και να
εφαρμόσει Σχέδιο Έκτακτης
Ανάγκης για την άμεση και
ορθολογική αντιμετώπιση τυχόν
διαρροών ή άλλων περιστατικών
ρύπανσης κατά τις εργασίες
κατεδάφισης
Προκειμένου να μειωθεί η
ποσότητα νερού που θα
χρησιμοποιηθεί στο εργοτάξιο,
είναι απαραίτητος ο σωστός
σχεδιασμός και η τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων διαβροχής
των χώρων και των σωρών
υλικών
Να αποφευχθεί η περιττή χρήση
νερού, προτείνεται να ελέγχεται
τακτικά ο εξοπλισμός και να
αντικαθίστανται ή να
επισκευάζονται ελαττωματικοί
αγωγοί ή δεξαμενές
αποθήκευσης νερού, ώστε να
ελαχιστοποιούνται τυχόν
απώλειες

2

2

4

Τακτική επιθεώρηση και
συντήρηση των οχημάτων και
εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιούνται και μείωση
των περιττών δραστηριοτήτων
στο εργοτάξιο
Αποφυγή διεξαγωγής εργασιών
κατεδάφισης κατά τη διάρκεια
δυνατών ανέμων
Διαβροχή (καταιονισμός) των
υλικών που θα συγκεντρώνονται
σε σωρούς
Μείωση κατά το δυνατό των
αποθέσεων / αποσπάσεων

2

1

2
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-

-

-

-

-

4

Δημιουργία
Θορύβου

-

-

υλικών σε και από σωρούς,
καθώς και η εναπόθεση των
υλικών σε σωρούς στο ελάχιστο
δυνατό ύψος
Αποφυγή της υπερπλήρωσης
των φορτηγών που μεταφέρουν
χύδην υλικά από / προς το
εργοτάξιο και κάλυψη του
φορτίου τους
Τα οχήματα θα διακινούνται στο
χώρο σύμφωνα με το
επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας
Σε περίπτωση προσωρινής
αποθήκευσης μπαζών/αδρανών
υλικών στο εργοτάξιο για πέραν
των τριών ημερών αυτά να
καλύπτονται με δικτυωτό
πλαστικό πλέγμα για μείωση της
διασποράς της σκόνης
Τη συγκέντρωση και
τοποθέτηση των αποβλήτων /
υλικών κατεδάφισης σε
κατάλληλες θέσεις και σε
ειδικούς κάδους (εκτός των
αδρανών και μπαζών που
μπορούν να συγκεντρώνονται
στο έδαφος), καθώς και την
τακτική συλλογή τους από το
χώρο του εργοταξίου
Τακτικό καθαρισμό και
συντήρηση των υγειονομικών
εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο
Χρήση εξοπλισμού εργοταξίου
με υψηλή ενεργειακή απόδοση
και χαμηλή ενεργειακή
κατανάλωση
Ευαισθητοποίηση / Ενημέρωση
των εργαζομένων
Τακτική παρακολούθηση της
κατανάλωσης ενέργειας και
καυσίμων ή/και των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
Χρήση όσο είναι δυνατό νέων
μοντέλων εργοταξιακών
μηχανημάτων και οχημάτων και
κατάλληλη σήμανση τους
σχετικά με το μέγιστο επίπεδο
θορύβου
Οι εργασίες κατεδάφισης να
γίνουν εκτός της περιόδου
αναπαραγωγής των πτηνών
Να τηρείται πρόγραμμα
συντήρησης των οχημάτων και
μηχανημάτων του εργοταξίου
Οι εργασίες θα εκτελούνται την
ημέρα και όχι σε ώρες κοινής
ησυχίας

2

2

4
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-

5

Δημιουργία
Στερεών
υγρών
αποβλήτων

-

-

-

-

6

Αισθητική
Τοπίου

-

Χρήση ωτοασπίδων όπου
χρειάζεται από τους
εργαζόμενους
Αυστηρή τήρηση του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
των εργασιών
Έγκαιρος προγραμματισμός των
εργασιών και αποφυγή
συγκέντρωσης και ταυτόχρονης
λειτουργίας πολλών
μηχανημάτων/οχημάτων στο
εργοτάξιο
Ο εργολάβος του Έργου θα
πρέπει να ετοιμάσει ένα Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων
Εργοταξίου για το οποίο θα είναι
υπεύθυνος ο ίδιος για την
εφαρμογή και τήρησή του. Το
Σχέδιο θα πρέπει να
περιλαμβάνει περιγραφές όλων
των δραστηριοτήτων σχετικών
με την παραγωγή και διαχείριση
αποβλήτων
Τα στερεά απόβλητα να
διαχωρίζονται ανά είδος και να
διατίθενται σε αδειοδοτημένους
διαχειριστές. Στο εργοτάξιο να
υπάρχουν καθορισμένοι χώροι
προσωρινής αποθήκευσης των
αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα
υλικά να διαχωρίζονται με
σκοπό την συλλογή τους στους
αδειοδοτημένους διαχειριστές
Χρήση σκιπ κλειστού τύπου για
τα αστικά στερεά απόβλητα των
εργαζομένων
Συχνή συλλογή των αποβλήτων
Τοποθέτηση κινητών (ή
χημικών) τουαλετών κατά τη
κατασκευαστική φάση και να
αδειάζονται τακτικά σε
εγκεκριμένους χώρους
επεξεργασίας
Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια
από τυχόν διαρροές ή από τη
συντήρηση των
οχημάτων/μηχανημάτων πρέπει
να περισυλλέγονται σε κλειστά
δοχεία και πρέπει να
αποθηκεύονται προσωρινά
μέχρι την παραλαβή τους από
αδειοδοτημένο φορέα σε χώρο
στον οποίο δεν μπορούν να
έχουν πρόσβαση μη
εξουσιοδοτημένα άτομα

1

2

2

Μεταφορά των αποβλήτων
εκτός του εργοταξίου σε τακτική

1

1

1
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βάση και αν είναι δυνατό
αυθημερόν για τη μείωση
διασποράς αποβλήτων στον
περιβάλλοντα χώρο.
7

Χλωρίδα και
Πανίδα

-

-

-

-

Τα μέτρα καταστολής της
σκόνης θα συμβάλουν
παράλληλα στη μείωση των
σχετικών επιπτώσεων στην
άγρια βλάστηση της περιοχής
Ο πολύ προσεκτικός
σχεδιασμός της κατεδάφισης, η
λεπτομερής μελέτη των πλάνων
κατεδάφισης από τους
υπεύθυνους του εργοταξίου και
η επιθεώρηση των υφιστάμενων
οικοσυστημάτων καθώς και ή
εφαρμογή διαβουλεύσεων με τις
αρμόδιες αρχές και το Δήμο,
είναι απαραίτητο να
πραγματοποιηθούν πριν από
οποιαδήποτε εργασία
Όλες οι δραστηριότητες να
πρέπει να διεξάγονται με
προσεκτικό και ακριβή
σχεδιασμό και προγραμματισμό,
προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις
στην περιβάλλουσα περιοχή. Το
ίδιο ισχύει για όλες τις
δραστηριότητες αποκατάστασης
της περιοχής που θα
απαιτηθούν μετά την
ολοκλήρωση των
κατασκευαστικών εργασιών
Για την αποφυγή τραυματισμού
των κορμών των
δέντρων/θάμνων που
βρίσκονται εντός της ΑΠΜ
συστήνεται η τοποθέτηση
πλέγματος και σηματοδότησης
με πινακίδα γύρω από τους
κορμούς των δέντρων/θάμνων ή
και άλλων σημαντικών ειδών
χλωρίδας

2

2

4

8

Υλοποίηση
Εργασιών

-

Χρήση εξειδικευμένου
προσωπικού, πληροφορίες για
πτυχές κινδύνου πριν από την
έναρξη των εργασιών, παρουσία
μέτρων πυρόσβεσης στο χώρο

1

2

2

9

Προετοιμασία
εκρηκτικών
φορτίου /
εργασία με
εκρηκτικά

-

Τα εκρηκτικά να χειρίζονται από
τουλάχιστον 2 άτομα
Να απαγορεύεται το κάπνισμα
σε απόσταση 25 m από τα
εκρηκτικά. Να υπάρχουν
διαθέσιμα πυροσβεστικά μέσα
σε κοντινή απόσταση.
Να μην εκθέτονται τα εκρηκτικά
σε εξαιρετικά υψηλές

1

5

5

-

-
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-

-

-

θερμοκρασίες.
Εργασία μόνο με εκρηκτικά και
πυροκροτητές που είναι σε καλή
κατάσταση, που είναι
κατάλληλοι για το σκοπό
Εκτέλεση έργου υπό την
επίβλεψη και ευθύνη ενός
πιστοποιημένου και
αναγνωρισμένου πυροβολιστή
Μη εξουσιοδοτημένα και
ανειδίκευτα άτομα να μην
επιτρέπονται στη ζώνη εργασίας

Πίνακας 7: Περιγραφή της Σημαντικότητας Επιπτώσεων βάσει της Πιθανότητας και του
Μεγέθους τους
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