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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:
(α) το μέγεθος και τη χωρική έκταση των επιπτώσεων,
(β) τη φύση των επιπτώσεων,
(γ) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
(δ) την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,
(ε) την πιθανότητα των επιπτώσεων,
(στ) την

αναμενόμενη

έναρξη,

τη

χρονική

διάρκεια,

τη

συχνότητα

και

την

αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων,
(ζ) τη συσσώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων και/ή
εγκεκριμένων έργων, και
(η) 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):
Ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας βοοειδών, δυναμικότητας 130 γαλακτοφόρων
αγελάδων στο Δήμο Γερίου

Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής:
Άδεια Οικοδομής: ΑΟ23/20
Επαρχία:
Λευκωσία
Διοικητική Περιοχή (Δήμος / Κοινότητα):
Δήμος Γερίου
Φύλλο, Σχέδιο, Τμήμα, Αρ. Τεμαχίου/ων:
Φ/Σχ: 31/25W1 & 31/25W2, Τμήμα:08 , Αρ. Τεμαχίου: 548 (μέρος) Τοποθεσία: Δήμματα
Όνομα Δρόμου/ων Πρόσβασης:
Η πρόσβαση προς τη μονάδα θα πραγματοποιείται μέσω εγγεγραμμένου τοπικού οδικού
δικτύου (χωματόδρομος)
Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος & Γεωγραφικό Μήκος):
Γεωγραφικό Πλάτος: 35.086575°και Γεωγραφικό Μήκος: 33.430446°
Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο, Δήλωση Πολιτικής) / Θαλάσσιο Χωροταξικό
Σχέδιο:
Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας
Πολεοδομική Ζώνη / Κτηνοτροφική Περιοχή / Βιομηχανική Περιοχή / Θαλάσσια
Ζώνη:
Γγ1 - Κτηνοτροφική Ζώνη
Εκτιμώμενο Κόστος Έργου (€): 400.00,00 (Τετρακόσιες Χιλιάδες Ευρώ)
Εκτιμώμενη Περίοδος Εκτέλεσης Έργου: 3 μήνες
Έναρξη: Με την έκδοση της Άδειας Οικοδομής

Λήξη: 3 μήνες μετά την έναρξη
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υπουργείο / Τμήμα / Εταιρεία / Φορέας / Οργανισμός:
Ανδρέας Χριστοδούλου
Στοιχεία Επικοινωνίας Προσώπου Συμπλήρωσης Έκθεσης Πληροφοριών:
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Π. Πατσαλοσαββή
Διεύθυνση: Αγίου Ανδρονίκου 15, Μένοικο, 2728, Λευκωσία
Αρ. Τηλεφώνου: 99535204
Αρ. Τηλεομοιότυπου: Ηλ. Ταχυδρομείο: info@patsalosavvis.com
Ημερομηνία: …03/11/2020…..……………………………………………………….…
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 προτεινόμενο Έργο αφορά την κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας βοοειδών, εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Γερίου. Η προτεινόμενη μονάδα χωροθετείται σε κενή έκταση
γης, στην οποία δεν παρατηρούνται αναπτύξεις και συνεπώς δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε
εργασίες κατεδάφισης.
Η κατασκευή της μονάδας αναμένεται να είναι σύντομη σε χρονική διάρκεια και να
πραγματοποιηθεί με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής, δηλαδή με τη χρήση οπλισμένου
σκυροδέματος, μεταλλικών πλαισίων, λαμαρίνων και τούβλων. Περισσότερα στοιχεία
δίνονται αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το προτεινόμενο έργο αφορά την ανέγερση και λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας
βοοειδών, δυναμικότητας 130 γαλακτοπαραγωγικών (γαλακτοφόρων) αγελάδων.
Επιπρόσθετα, η μονάδα αναμένεται να στεγάζει νεαρά βοοειδή με μέγιστη δυναμικότητα
150 ζώων.
Η μονάδα χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γερίου, σε τμήμα τεμαχίου
που συνιστά κρατική γη. Έκταση ίση με 13.800 m2 του εν λόγω κρατικού τεμαχίου έχει
εκμισθωθεί στον ιδιοκτήτη για την ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας.
Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της μονάδας ήδη είναι ιδιοκτήτης μονάδας βοοειδών σε
κοντινή περιοχή (η οποία χαρακτηρίζεται ως μη επιτρεπόμενη για την ανάπτυξη
κτηνοτροφικής δραστηριότητας), δημιουργώντας οχληρία. Ο ιδιοκτήτης μετά από απαίτηση
πολιτών και του Δήμου Γερίου, είχε εκδηλώσει την πρόθεσή του για μετεγκατάσταση της
υφιστάμενης μονάδας του και τερματισμό λειτουργίας της υφιστάμενης (κατεδάφισης). Το
Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το αίτημα για παραχώρηση κρατικής γης προς
εκμίσθωση για κτηνοτροφικούς σκοπούς και ειδικότερα για τη μετεγκατάσταση της
υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας (βλ. Παράρτημα V). Η προτεινόμενη μονάδα
χωροθετείται εντός της κτηνοτροφικής ζώνης Γγ1 του Δήμου Γερίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω γίνεται φανερό πως με την μετεγκατάσταση της
υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στη νέα προτεινόμενη τοποθεσία, αναμένεται να
ανεγερθεί μια πιο σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα, εντός πολεοδομικής ζώνης στην οποία
επιτρέπεται η κτηνοτροφική ανάπτυξη. Επομένως, απώτερη συνέπεια του προτεινόμενου
έργου είναι τόσο η βελτίωση της οχληρής υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος στην
περιοχή χωροθέτησης της υπάρχουσας μονάδας αλλά και η προώθηση της κτηνοτροφικής
δραστηριότητας.
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Η προτεινόμενη κτηνοτροφική μονάδα με τις επιμέρους υποδομές τις θα καλύπτει έκταση
περίπου ίση με 7300 m2, που αντιστοιχεί σε ποσοστό σφράγισης της παραχωρούμενης
έκτασης ίσο με 53%.
Το προτεινόμενο έργο θα περιλαμβάνει τις επιμέρους υποδομές με τα επιμέρους εμβαδά
που παρουσιάζονται ακολούθως:
 Υπόστεγα που εξυπηρετούν τη στέγαση των βοοειδών – Σε πρώτη φάση αναμένεται
να ανεγερθεί 1 υπόστεγο στέγασης αγελάδων (Εμβαδόν: 1650 m2) και ένα υπόστεγο
στέγασης μοσχαριών (Εμβαδόν: 2710 m2). Στο εμβαδόν των 1650 m2
συμπεριλαμβάνονται βοηθητικές υποδομές (χώρο αναμονής, αποθήκη και δωμάτιο
αποθήκευσης φαρμάκων.
 Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερη φάση αναμένεται να ανεγερθεί και ένα τρίτο
υπόστεγο στέγασης αγελάδων με εμβαδόν 1650 m2. Στα υπόστεγα στέγασης των
ζώων θα περιλαμβάνονται: χώροι σταβλισμού, χώροι σίτισης, χώροι νεογνών,
χώρος αναμονής και αρμεκτικές μηχανές (τύπου ρομπότ).
 Διάδρομο τροφοδοσίας βοοειδών (Εμβαδόν: 300 m2)
 Υπόστεγο αποθήκευσης σανό (Εμβαδόν: 600 m2)
 Λάκκος συλλογής αποβλήτων (κοπρόλακκος) – (Εμβαδόν 150 m2)
 Χώρος στάθμευσης μηχανημάτων (Εμβαδόν 72 m2)
 Οικία κτηνοτρόφου (Εμβαδόν: 48 m2)
 4 σιλό αποθήκευσης σανό
 Περίφραξη.
Από τα υπόστεγα διαμονής των ζώων, τα απόβλητα θα συλλέγονται με ξέστρες προς
σχάρες και από εκεί θα οδηγούνται σε ειδικό λάκκο συλλογής των μεικτών (ημίρρευστων)
αποβλήτων (κοπρόλακκος).
Μετέπειτα του λάκκου συλλογής λυμάτων, τα απόβλητα θα οδηγούνται σε διαχωριστήρα
μέσω του οποίου θα γίνεται ο διαχωρισμός των μεικτών αποβλήτων σε στερεά και υγρά. Τα
διαχωρισμένα στερεά θα οδηγούνται σε πλατφόρμα, ενώ τα υγρά σε δεξαμενή για άρδευση.
Τα υπόστεγα διαμονής/στέγασης των ζώων θα αποτελούνται από δάπεδο με οπλισμένο
σκυρόδεμα, σκελετό από σιδηροκατασκευή και οροφή από γαλβανιζέ φύλλα.
Κοπρόλακκος
Τα ημιστερεά προς υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τη μονάδα συλλέγονται αρχικά
σε λάκκο συλλογής αποβλήτων (κοπρόλακκο) ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από
μπετόν. Τα απόβλητα που θα συλλέγονται και θα οδηγούνται προς τη διαδικασία
επεξεργασίας θα περιλαμβάνουν τα περιττώματα των αγελάδων, ούρα και τα υλικά
στρωμνής (όπου χρησιμοποιούνται).
Ο κοπρόλακκος θα έχει εμβαδόν 150m2 και θα καλύπτει τις ανάγκες συλλογής των
αποβλήτων για περισσότερες από 2 ημέρες. Σημειώνεται πως 2 ημέρες ορίζεται ως η
ελάχιστη χωρητικότητα σύμφωνα με το στο ΚΔΠ 433/2006 (το περί Ελέγχου της Ρύπανσης
των Νερών, Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων Αγελαδοτροφικών Μονάδων Διάταγμα του
2006).
Επιπρόσθετα, θα διαθέτει κατάλληλη εσωτερική επένδυση ώστε να μην φθείρεται από τα
απόβλητα και πρέπει να διαθέτει σύστημα ανάδευσης και να αδειάζει πλήρως αμέσως μετά
τον καθαρισμό των υποστατικών ή να αερίζεται ώστε να μη δημιουργούνται αναερόβιες
συνθήκες και δυσοσμία ή να ελκύονται μύγες.
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Διαχωριστήρας:
Ο διαχωριστήρας αποτελεί μια διάταξη μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται ο μηχανικός
διαχωρισμός του υγρού και του στερεού μέρους των αποβλήτων.
Πλατφόρμα /Χώρος αποθήκευσης στερεών αποβλήτων (κοπριάς) :
Στο χώρο αποθήκευσης στερεών αποβλήτων ή πλατφόρμα, οδηγούνται τα στερεά
απόβλητα (κοπριά) τα οποία έχουν προκύψει από το διαχωριστήρα. Η πλατφόρμα θα
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες χωρητικότητας τουλάχιστον έξι μηνών. Ο χώρος αυτός θα
είναι κατασκευασμένος από μπετόν, με κλίση προς κανάλι συλλογής υγρών αποβλήτων που
θα κατασκευαστεί προς την πλευρά της κλίσης της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα είναι
εφοδιασμένη με προστατευτικό τοίχο ύψους, 1.20 μέτρα, στις τρεις πλευρές.
Δεξαμενή αποθήκευσης υγρών αποβλήτων
Τα διαχωρισμένα υγρά απόβλητα θα αποθηκεύονται σε δεξαμενή αποθήκευσης για περίοδο
περίπου 6 μηνών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιούνται για λίπανση ξηρικών ή
αρδευόμενων καλλιεργειών σε συγκεκριμένα τεμάχια ή ως εδαφοβελτιωτικό χέρσων
αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή των πιο πάνω υποδομών είναι τέτοια ώστε
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα του
Διατάγματος Κ.Δ.Π. 433/2006 (περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002:
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών, Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων
Αγελαδοτροφικών Μονάδων Διάταγμα του 2006) που ακολουθούν.
Το Διάταγμα αυτό σχετίζεται με τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από τις
διεργασίες σε αγελαδοτροφικές μονάδες, και στο οποίο αναφέρονται όλοι οι αποδεκτοί
τρόποι διαχείρισης των αποβλήτων ανάλογα με το είδος του σταβλισμού που εφαρμόζεται.
Πιο συγκεκριμένα στο διάταγμα αυτό καθορίζονται τα πιο κάτω στοιχεία:
 το μέγιστο βάθος των δεξαμενών αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.5 μέτρα
για αποφυγή δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών
 η ανώτερη στάθμη των αποβλήτων στις δεξαμενές θα διατηρείται 40 τουλάχιστον
εκατοστά κάτω από την επιφάνεια της δεξαμενής, ώστε να αποφεύγονται διαρροές
σε έκτακτες περιπτώσεις
 στις δεξαμενές αποθήκευσης, το σημείο εισροής των αποβλήτων θα είναι
τοποθετημένο κοντά στον πυθμένα και το σημείο άντλησης 20 τουλάχιστον εκατοστά
κάτω από την εκάστοτε στάθμη των αποβλήτων στις δεξαμενές για μείωση της
δυσοσμίας
 οι δεξαμενές αποθήκευσης θα διατηρούνται στεγανοποιημένες καθόλη τη διάρκεια της
χρήσης τους.
 Οι κλίσεις των πρανών των χωμάτινων δεξαμενών εκφράζονται σε κλίμακα 2:1 έως
3:1.
Για την κατασκευή της δεξαμενής θα τηρηθούν οι πιο πάνω όροι που καθορίζονται από τη
νομοθεσία.
Ο πυθμένας και τα πρανή των δεξαμενών θα είναι επενδυμένα συμπιεσμένο αργιλικό υλικό,
ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητά τους και να διατηρούνται στεγανοποιημένες καθόλη
τη διάρκεια της χρήσης τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά το άδειασμα και την
αφαίρεση των στερεών υπολειμμάτων από τον πυθμένα. Επιπρόσθετα, πάνω από τη
στρώση των αργιλικών υλικών θα τοποθετηθεί στεγανοποιητική μεμβράνη.
Τα υγρά απόβλητα θα διοχετεύονται στην προτεινόμενη δεξαμενή με υπόγειο αγωγό. Το
σημείο εισροής (αγωγός) των αποβλήτων πρέπει θα είναι τοποθετημένο κοντά στον
πυθμένα (σε απόσταση 50 περίπου εκατοστών) και το σημείο άντλησης 20 τουλάχιστον

Σελίδα | 6

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

εκατοστά κάτω από την εκάστοτε στάθμη των αποβλήτων στις δεξαμενές για μείωση της
δυσοσμίας.
Ακολούθως, δίνεται ένα συνοπτικό διάγραμμα ροής στο οποίο παρουσιάζεται ενδεικτικά η
διαδικασία της επεξεργασίας αποβλήτων που θα πραγματοποιεί η μονάδα:
 Τα απόβλητα (λάσπη – στερεά & υγρά μαζί) θα συλλέγονται με ξέστρα σε δεξαμενή
προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων
 Θα ακολουθεί μηχανική επεξεργασία για διαχωρισμό των στερεών από των υγρών
στο διαχωριστήρα
 Τα διαχωρισμένα στερεά απόβλητα (κοπριά) οδηγούνται στην πλατφόρμα
αποθήκευσης
 Στη συνέχεια αντλούνται στη δεξαμενή αποθήκευσης ώστε να χρησιμοποιηθούν για
λίπανση ξηρικών ή αρδευόμενων καλλιεργειών σε συγκεκριμένα τεμάχια ή ως
εδαφοβελτιωτικό χέρσων αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής
Η χωνεμένη κοπριά θα εναποτίθεται σε καλλιέργειες ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργήσιμες
εκτάσεις, ενώ τα υγρά απόβλητα θα χρησιμοποιούνται για λίπανση ξηρικών ή αρδευόμενων
καλλιεργειών. Για την εναπόθεση της κοπριάς και των υγρών αποβλήτων στο έδαφος, ο
ιδιοκτήτες της μονάδας θα τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
Στο Παράρτημα Ι επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
 Χωροταξικό σχέδιο του προτεινόμενου έργου και αρχιτεκτονικά σχέδια των
προτεινόμενων υποδομών
 Δορυφορικές Φωτογραφίες της περιοχής μελέτης.
(γ) κατά το στάδιο κατεδάφισης: (εφόσον χρειάζεται)
Σημειώνεται ότι για την κατασκευή του Προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να
πραγματοποιηθούν εργασίες κατεδάφισης.
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:
Το προτεινόμενο έργο θα κατασκευαστεί με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής που
συνηθίζεται να εφαρμόζεται σε αντίστοιχου τύπου μονάδες. Συγκεκριμένα θα
χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές δοκοί, μεταλλικά πανέλα, λαμαρίνες και
τούβλα για την ανέγερση των επιμέρους υποδομών της μονάδας.
Τα υπόστεγα διαμονής των βοοειδών, ο χώρος στάθμευσης μηχανημάτων και το υπόστεγο
αποθήκευσης σανό θα αποτελούν μεταλλικές κατασκευές (με κάλυψη από τραπεζοειδή
λαμαρίνα). Τα πατώματα σε όλους τους χώρους των υποδομών θα είναι κατασκευασμένα
από οπλισμένο σκυρόδεμα.
H κατασκευή του Προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να απαιτήσει τη διεξαγωγή
σημαντικής έκτασης χωματουργικές εργασίες, παρά μόνο την διεξαγωγή μικρών και
επιφανειακών εκσκαφών, οι οποίες θα είναι μικρής χρονικής διάρκειας.
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου αναμένονται:
 Η κατανάλωση νερού για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (ανάγκες
ποτίσματος ζώων, καθαρισμού χώρων, ανάγκες κτηνοτρόφων, κοκ).
 Η κατανάλωση ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της
 Η κατανάλωση καυσίμων (υγραέριο, πετρέλαιο)
 Η κατανάλωση ζωοτροφών
 Η χρήση φαρμάκων για την εξασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων.
Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιείται τόσο μέσω γεώτρησης η οποία θα
βρίσκεται εντός του τεμαχίου. Ο ιδιοκτήτης έχει λάβει έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο
για την ανόρυξη γεώτρησης, η οποία όμως θα ανορυχθεί ακριβώς μετά την έκδοση της
άδειας οικοδομής της μονάδας. Με την διάνοιξη της γεώτρησης, θα γίνουν όλες οι
απαιτούμενες αναλύσεις.
Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης έχει αιτηθεί στην τοπική υδατοπρομήθεια για την παραχώρηση
νερού, η οποία και πάλι δύναται να ολοκληρωθεί με την έκδοση της άδειας οικοδομής.
Όσον αφορά την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μονάδας, αυτές θα καλύπτονται
μέσω του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
(ΑΗΚ).
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 Έργο χωροθετείται εντός του τεμαχίου 548 (Τμήμα 8) που εμπίπτει εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου Γερίου, και συγκεκριμένα στα φύλλα/σχέδια (Φ/Σχ:
31/25W1 & 31/26W1) στην Τοποθεσία «Δήμματα».
Το εν λόγω τεμάχιο αποτελεί κρατική γη και το προτεινόμενο έργο χωροθετείται σε μέρος
του τεμαχίου. Η ακριβής χωροθέτηση του Προτεινόμενου Έργου παρουσιάζεται στις
δορυφορικές εικόνες και στον κτηματικό χάρτη που δίνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.
Η ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης του Δήμου Γερίου ρυθμίζεται από το ισχύον Τοπικό
Σχέδιο Λευκωσίας (Εγκριμένο 2018). Το προτεινόμενο Έργο χωροθετείται σε Κτηνοτροφική
Ζώνη κατηγορίας Γγ1.
Πρόκειται για πεδινή περιοχή με επίπεδη τοπογραφία. Η μονάδα και οι προτεινόμενες
υποδομές βρίσκονται σε υψόμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 198-202 μέτρα από τη μ.σ.θ.
σύμφωνα με τη δορυφορική αποτύπωση (Google Earth).
Η περιοχή μελέτης δεν αποτελεί ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή και σημειώνεται ότι στην
περιοχή μελέτης εντοπίζονται κυρίως κτηνοτροφικές, αγρο-κτηνοτροφικές και βιομηχανικές
αναπτύξεις.
Στο Παράρτημα ΙΙ επισυνάπτεται ο Κτηματικός Χάρτης και ο πολεοδομικός χάρτης στους
οποίους εμπίπτει το προτεινόμενο έργο.
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Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη χωροθέτηση και την ευρύτερη περιοχή μελέτης του
προτεινόμενου έργου σημειώνονται τα ακόλουθα:
 Η μονάδα εντάσσεται σε κτηνοτροφική ζώνη (κατηγορία Γγ1)
 Γειτνιάζει με κτηνοτροφική περιοχή (Κατηγορία Γβ1) – 250 μέτρα από το σύνορο της
περιοχής
 Απέχει 500 μέτρα από το όριο της ζώνης Δα3 (ζώνη προστασίας) στα βόρεια
 Απέχει 300 μέτρα περίπου από το όριο της ζώνης Γ3 (γεωργικής) στα νότια
 Απέχει 1.5km από περιοχή λατομείου (Λατομική Ζώνη - ΛΖ) που βρίσκεται προς τα
νοτιοανατολικά
 Απέχει περίπου 1.5km από το σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της Βαθειάς Γωνιάς
προς τα νοτιοανατολικά.
 Απέχει 1.5 km από το όριο της νεκρής ζώνης (UN Buffer Zone) προς τα ανατολικά.
Τα πιο πάνω απεικονίζονται επίσης στην Εικόνα 1 που δίνεται ακολούθως.

Εικόνα 1: Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης

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.

Όπως έχει ήδη γίνει αναφορά, το Προτεινόμενο Έργο εμπίπτει σε Κτηνοτροφική Ζώνη και
γειτνιάζει με λοιπές κτηνοτροφικές και αγρο-κτηνοοτροφικές μονάδες. Επομένως κρίνεται
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πιθανή η ανέγερση και λειτουργία επιπρόσθετων κτηνοτροφικών μονάδων στην ευρύτερη
περιοχή.
Σημειώνεται επίσης ότι ήδη στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργεί στην περιοχή μελέτης
σημαντικός αριθμός λοιπών κτηνοτροφικών αναπτύηξεων. Επιπρόσθετες πληροφορίες
έχουν καταγραφεί στο σημείο 3 πιο πάνω.
Στο Παράρτημα IΙΙ δίνεται η φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής μελέτης.
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.

Στην άμεση περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται ζώνες υπό του καθεστώτος προστασίας,
καθώς ούτε εγγεγραμμένα υδατορέματα ή ποταμοί. Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται
εντός κρατικής γης, τμήμα της οποίας εκμισθώνεται στον ιδιοκτήτη για να αναπτύξει το
προτεινόμενο έργο.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η περιοχή μελέτης δεν εντάσσεται εντός περιοχής προστασίας
της φύσης Natura.
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.

Στην Περιοχή Μελέτης δεν εντοπίζονται οποιαδήποτε στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς,
μνημεία καθώς και λοιποί χώροι αρχαιολογικής σημασίας.
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 Περιοχή Μελέτης δεν εντοπίζονται περιοχές σημαντικής γεωλογικής κληρονομιάς,
σημαντικές πηγές ορυκτών πόρων, γεωμορφώματα καθώς και γεωλογικοί σχηματισμοί
ιδιαίτερης σημασίας.
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.

Η Περιοχή Μελέτης δεν εμπίπτει σε ζώνη που να χαρακτηρίζεται ως ευπρόσβλητη στα
νιτρικά και σε ευαίσθητη περιοχή σε απόρριψη αστικών λυμάτων (Βλέπε Χάρτες
Παραρτήματος IV).
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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:
Κατά τη φάση κατασκευής ένα μέρος της διαθέσιμης εκμισθωμένης έκτασης θα
χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης των πρώτων υλών στο εργοτάξιο. Ο χώρος αυτός
με το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών θα απελευθερωθεί. Σημειώνεται πως οι
κατασκευαστικές εργασίες θα περιοριστούν στην έκταση που έχει παραχωρηθεί στον
ιδιοκτήτη για εκμίσθωση.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το Προτεινόμενο Έργο καλύπτει περίπου έκταση 7300 m2, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό
επιφανειακής σφράγισης της τάξης του 53% της εκμισθωμένης έκτασης γης.
Το τεμάχιο μελέτης δεν παρουσιάζει σημαντικές υψομετρικές διαφορές και κατά συνέπεια οι
χωματουργικές εργασίες θα είναι ελάχιστες. Μέρος του επιφανειακού εδάφους που θα
αφαιρεθεί θα επαναχρησιμοποιηθεί όπου είναι δυνατόν.
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:
Οι κατασκευαστικές εργασίες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις υφιστάμενες χρήσεις γης.
Όπως έχει ήδη γίνει αναφορά, το εκμισθωμένο τμήμα του τεμαχίου εντάσσεται σε
κτηνοτροφική ζώνη και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με λοιπές κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από οικιστικές ζώνες και λοιπή ανθρωπογενή
δραστηριότητα.
Οι κατασκευαστικές εργασίες θα είναι σχετικά σύντομες και θα εκτελεστούν σε περιορισμένο
και περιφραγμένο χώρο και η ποσότητα πρώτων υλών και φυσικών πόρων που θα
χρησιμοποιηθεί είναι μικρή.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός κτηνοτροφικής ζώνης και επομένως η
προτεινόμενη μονάδα συνάδει με τις καθορισμένες χρήσεις γης.
Κατά συνέπεια, τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι μελλοντικές χρήσεις γης δεν αναμένεται να
διαφοροποιηθούν είτε να επηρεαστούν. Στην ευρύτερη περιοχή δεν εντοπίζονται ευαίσθητες
χρήσεις γης. Σημειώνεται ότι στην περιοχής υφίστανται και λοιπές κτηνοτροφικές
αναπτύξεις.
11. Εκτιμώμενες ημερήσιες ανάγκες για χρήση των νερών από το Έργο, καθώς και
προέλευση και διαχείριση τους.
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Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Εξαιτίας της φύσης και της μικρής έκτασης των εργασιών, οι ανάγκες σε νερό κατά το στάδιο
κατασκευής του Προτεινόμενου Έργου εκτιμώνται μικρές. Μικρές ποσότητες νερού θα
χρειαστούν για την διαβροχή του σκυροδέματος και για τη διαβροχή χωμάτινων επιφανειών
για την αποτροπή της αιώρησης σκόνης.
Εκτιμάται ότι στο εργοτάξιο θα εργοδοτείται προσωπικό περίπου 3-5 ατόμων, όπου οι
ανάγκες τους σε νερό δεν αναμένεται να υπερβαίνουν τα 1-2 m³ νερό/ημέρα. Οι ανάγκες
αυτές θα καλυφθούν είτε από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου Γερίου, είτε από τη
γεώτρηση που αναμένεται να ανορυχθεί εντός του τεμαχίου, μετά την εξασφάλιση της
αδειοδότησης της μονάδας.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου, οι απαιτούμενες ποσότητες νερού αφορούν την
ύδρευση των ζώων, τον καθαρισμό και απολύμανση των χώρων διαμονής των ζώων, του
συστήματος γαλέματος, της οικία του κτηνοτρόφου κλπ.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την ύδρευση των ζώων (130 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες
και 150 μοσχάρια), έχει εκτιμηθεί μία μέση ημερήσια κατανάλωση ίση με 17m3(*).
Συνεκτιμώντας και τις λοιπές ανάγκες για την καθημερινή λειτουργία της μονάδας, οι
απαιτούμενες ποσότητες νερού δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 22-27 κυβικά μέτρα
ημερησίως.
(*) Πηγή: Οι ανάγκες σε ποσότητα και ποιότητα νερού για τα παραγωγικά ζώα - Μέρος 2. Οι
ποσότητες κατανάλωσης νερού από τα διάφορα είδη και κατηγορίες ζώων (In Greek), Anthitsa, V.N.,
Arsenopoulos, Konstantinos, Bampidis, Vasileios, PY - 2017/02/28.

Όπως έχει ήδη γίνει αναφορά, η υδατοπρομήθεια θα πραγματοποιείται τόσο μέσω του
τοπικού δικτύου υδατοπρομήθειας, όσο και από γεώτρηση η οποία θα ανορυχθεί μετά την
εξασφάλιση της αδειοδότησης της μονάδας. Για την έγκριση της διάνοιξης της γεώτρησης,
θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες αναλύσεις νερού.
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:
Κατά την επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή μελέτης δεν παρατηρήθηκαν σπάνια είδη
πανίδας ή χλωρίδας, και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος αυτά να επηρεαστούν από την
κατασκευή του ΠΕ.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου δε αναμένεται να επιφέρει οποιοδήποτε επηρεασμό
χλωρίδας, πανίδας και οποιονδήποτε άλλων ευαίσθητων οικοσυστημάτων.
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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:
Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τις κατασκευαστικές εργασίες θα είναι
μικρές. Τα αστικά απορρίμματα από το προσωπικό του εργοταξίου θα απορρίπτονται σε
κάδους και θα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Γερίου. Οι ποσότητες
αστικών απορριμμάτων υπολογίζονται συνολικά 10-20kg την ημέρα περίπου. Οι ποσότητες
εκσκαφών που θα προκύψουν θα επαναχρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευής των
χωμάτινων δεξαμενών, εφόσον θεωρηθούν κατάλληλες.
Επιπρόσθετα αναμένεται να δημιουργούνται υγρά επικίνδυνα απόβλητα (μεταχειρισμένα
μηχανέλαια), σε μικρές ποσότητες οι οποίες αναμένεται να συλλέγονται σε κατάλληλα
στεγανά δοχεία και να τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης.
Σημειώνεται ότι δεν αναμένεται να δημιουργηθούν ποσότητες στερών επικίνδυνων
αποβλήτων.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργούνται ποσότητες από τα ακόλουθα
απόβλητα:
 Στερεά απόβλητα ζώων (κοπριά)
 Συσκευασίες απολυμαντικών, φαρμάκων, σύριγγες και άλλα κτηνιατρικά απόβλητα
 Ψόφια ζώα
 Αστικού τύπου απορρίμματα από το προσωπικό της μονάδας
 Λοιπά ρεύματα αποβλήτων.
Γενικά στοιχεία για την επεξεργασία αποβλήτων
Τα απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες αγελαδοτροφίας είναι ημιστερεής προς
στερεής μορφής, όπου περίπου το 15-25% από αυτά αποτελείται από στερεό απόβλητο και
75-85% υγρό απόβλητο κατά τη βροχερή περίοδο του έτους, ενώ μεγαλύτερο από 25%
στερεό και 75% υγρό απόβλητο κατά την ξηρή και θερμή περίοδο του έτους.
Όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, τα τελευταία χρόνια έχουν
εμφανιστεί στην αγορά μηχανικοί διαχωριστήρες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να
διαχωρίζουν τα ημίρρευστα απόβλητα σε στερεά και υγρά, η οποία λύση είναι αυτή που
προτείνεται.
Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 281/2014 «το περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών – Πρόγραμμα
δράσης για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση», η εκτιμώμενη ποσότητα
παραγωγής αποβλήτων αγελάδων ανέρχεται σε 0,05 m3 (γαλακτοφόρες αγελάδες) και
0,053 m3 (αρσενικά μοσχίδια μέχρι 2.5 ετών), δηλαδή 50-53 λίτρα αποβλήτων ανά ημέρα
ανά βοοειδές.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, βοοειδή με μέσο βάρος 400kg εκτιμάται ότι παράγουν 35 - 50
λίτρα αποβλήτων ανά ημέρα (δηλαδή ανάγεται περίπου σε 10 λίτρα / ημέρα ανά 1000kg
ζωντανού βάρους).
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, λαμβάνεται υπόψη τιμή παραγωγής αποβλήτων ίση με
55λ/μέρα ανά αγελάδα (0,055 μ3/μέρα/αγελάδα). Για τους σκοπούς των υπολογισμών έχει
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επίσης γίνει η θεώρηση ότι 80% της πιο πάνω ποσότητας αποτελεί υγρό απόβλητο και 20%
στερεό.
Επομένως εκτιμάται ημερήσια παραγωγή στερεών αποβλήτων ίση με :
280 αγελάδες * 0,055 m3/αγελάδα * 80% = 12.32 m3/ημέρα
Όσον αφορά τα αστικού τύπου απόβλητα, δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 3-5 κιλά την
ημέρα.
προκύπτουν νεκρά ζώα και κλινικά απόβλητα. Τα νεκρά ζώα που προκύπτουν θα
συλλέγονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός της μονάδας και θα συλλέγονται από
αδειοδοτημένους συλλέκτες για διάθεση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης
ζωικών αποβλήτων. Τα στερεά, κλινικά απόβλητα θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και
θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης κλινικών/ιατρικών αποβλήτων.
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 κατασκευής αναμένεται να παράγονται αστικά λύματα από το προσωπικό
του εργοταξίου και τους ήδη εργαζόμενους στη μονάδα. Ο αριθμός του προσωπικού το
οποίο θα εργάζεται θα είναι 3-5 άτομα. Η παραγόμενη ποσότητα των υγρών λυμάτων κατά
τη φάση κατασκευής εκτιμάται μικρότερη του 0.5 m3 ανά ημέρα. Στο εργοτάξιο θα
χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες.
Επιπρόσθετα αναμένεται να δημιουργούνται υγρά επικίνδυνα απόβλητα (μεταχειρισμένα
μηχανέλαια), σε μικρές ποσότητες οι οποίες αναμένεται να συλλέγονται σε κατάλληλα
στεγανά δοχεία και να τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Αναφορά στις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων καθώς και στον τρόπο επεξεργασίας
έχει τους έχει προηγηθεί και στο σημείο 13(β) πιο πάνω. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
έχουν δοθεί στο σημείο 13(β), η ημερήσια ποσότητα μικτών αποβλήτων που θα παράγεται
από τη μονάδα λαμβάνεται ίση με 55 λ/μέρα/αγελάδα (0,055 m3 μέρα/αγελάδα)
Μετά το διαχωριστήρα τα υγρά απόβλητα εκτιμώνται ως ακολούθως:
0,055 * 280 αγελάδες * 20% (ποσοστό στερεών) = 3.1 m3/day υγρά απόβλητα.
Σημειώνεται ότι τα υγρά απόβλητα θα χρησιμοποιούνται σε γεωργικές καλλιέργειες,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και του ΚΔΠ 281/2014
«το περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών – Πρόγραμμα δράσης για την προστασία των
υδάτων από τη νιτρορρύπανση».
Άλλα υγρά απόβλητα που θα παράγονται στη μονάδα αφορούν τα αστικού απόβλητα που
θα παράγονται από το προσωπικό. Στη μονάδα αναμένεται να εργοδοτείται 1 έως 4 άτομα,
και θεωρώντας μια τυπική παραγωγή αποβλήτων ίση με 180 lt/day, προκύπτουν ίσα με
720λίτρα/ημερησίως κατά μέγιστο. Στην μονάδα θα κατασκευαστεί σηπτικός βόθρος και
απορροφητικός λάκκος για το σκοπό αυτό.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τη φάση
καθαρισμού του ρομπότ γάλεψης θα οδηγούνται σε απορροφητικό λάκκο. Τα εν λόγω υγρά
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απόβλητα χαρακτηρίζονται
δημιουργούνται είναι μικρές.

ως

οικιακού

τύπου

απόβλητα

και

ποσότητες

που

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:
Κατά το στάδιο η χρήση χημικών εντός του εργοταξίου περιορίζεται σε ποσότητες χημικών
οικοδομικών υλικών (πχ μπογιές και άλλες στρώσεις χημικών υλικών) και πιθανώς
μηχανελαίων και καυσίμων. Οι ποσότητες εκτιμώνται ως μικρές.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας του προτεινόμενου έργου αναμένεται να γίνεται χρήση χημικών
ουσιών, που συνιστούν φάρμακα και αντιβιωτικά που θα χορηγούνται στα ζώα. Οι
ποσότητες αυτές είναι μικρές και δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια.
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:
Κατά το στάδιο κατασκευής αναμένεται να απαιτηθούν μικρές ποσότητες πετρελαίου/ντίζελ
για τη λειτουργία του εξοπλισμού του εργοταξίου.
Στον Πίνακα 1 δίνονται οι χαρακτηριστικές τιμές κατανάλωσης ανά είδος οχήματος, όπως
και οι εκπομπές ρύπων αυτών.

Σελίδα | 15

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

Πίνακας 1: Εκτίμηση εκπομπών Καυσαερίων Ευρωπαϊκών Μεσαίων-Βαρέων Οχημάτων και
τυπική κατανάλωση

[πηγή: Samaras, Z. 1992. “COPERT Emission Factors.” Commission of the European
Communities, Brussels]

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας εκτιμάται μια κατανάλωση της τάξης των 8m3 ετησίως ακάθαρτου
πετρελαίου για διακίνηση οχημάτων που θα μεταφέρουν πρώτες ύλες και για τη διακίνηση
οχημάτων του προσωπικού.
Επίσης θα χρησιμοποιούνται μικρές ποσότητες υγραερίου για τη κάλυψη των αναγκών
μαγειρέματος των εργαζόμενων στη μονάδα. Οι ποσότητες αυτές δεν είναι δυνατό να
προσδιοριστούν ακριβώς, θα είναι όμως ελάχιστες.
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:
Κατά το στάδιο κατασκευής οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια περιορίζονται στην λειτουργία
του εξοπλισμού κατασκευής, σε περιστασιακή μόνο βάση. Οι ανάγκες αυτές είναι αμελητέες,
θα καλυφθούν από το δίκτυο της ΑΗΚ.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Για τη λειτουργία της μονάδας, εκτιμάται ότι θα απαιτείται η κατανάλωση ηλεκτρισμού της
τάξης περίπου των 150.000 Kwh ετησίως.
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.
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Eξωτερικοί τοίχοι: Θα συνάδει με τη νομοθεσία και θα είναι ίσος ή μικρότερος από αυτούς
που προνοούν οι κανονισμοί. Νόμος σε ισχύει από 01/07/2020: U≤0,40 W/m²-Κ υπό την
προϋπόθεση ότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων :U≤2,25 W/m²-Κ
Δάπεδα και οροφή εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον: Θα συνάδει με τη νομοθεσία
και θα είναι ίσος ή μικρότερος από αυτούς που προνοούν οι κανονισμοί. Νόμος σε ισχύει
από 01/07/2020: U≤0,40 W/m²-Κ
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:
Κατά το στάδιο κατασκευής των προτεινόμενων αναπτύξεων η κυριότερη πηγή εκπομπής
αέριων ρύπων θα προκύπτει από τη λειτουργία των μηχανημάτων/εξοπλισμού και η
διακίνηση των βαρέων οχημάτων. Κατά τη διακίνηση η μπορεί να προκύψει κατά τη
διακίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων καθώς, και κατά την εκτέλεση των
χωματουργικών εργασιών.
Ειδικότερα, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν:
 Βαρέα οχήματα για τη μεταφορά των υλικών κατασκευής
 Εκσκαφέας για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών
 Προωθητής γαιών
 Μπετονιέρα – αντλία σκυροδέματος
Οι εργασίες θα έχουν μικρή διάρκεια και οι επιπτώσεις από τις εκπομπές στην περιοχή θα
είναι βραχυπρόθεσμες και αντιστρέψιμες.
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά οι ρύποι και ο ρυθμός εκπομπής
από κάθε πηγή-μηχάνημα/εξοπλισμό.
Τυπικές τιμές εκπομπής αέριων ρύπων δίνονται και στον Πίνακα 1, στην παράγραφο 16.
Πίνακας 2: Πηγή εκπομπής, ρύποι και ρυθμοί εκπομπής

Πηγή Εκπομπής
(Μηχάνημα, Εγκατάσταση)
Φορτηγό/Εκσκαφέα

Ουσία / ρύπος
(α) Στάδιο κατασκευής
CO
NOx
SO2/SΟx
Σωματίδια

Αναμικτήρες σκυροδέματος /
Μπετονιέρα

CO
NOx

Σκόνη

SO2/SΟx
Σωματίδια
Αιωρούμενα Σωματίδια

Ρυθμός Εκπομπής
(Kg/h)
0,817
1,890
0,206
0,116
0,092
0,375
0,034
0,026

20kg/day
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου εκτιμάται ότι θα εκλύονται αέριοι ρύποι από
τους χώρους διαμονής/στέγασης των ζώων και από τον λάκκο συλλογής της κοπριάς
(κοπρόλακκο). Τα πιο συνηθισμένα ενοχλητικά ή βλαβερά αέρια στους χώρους των
κτηνοτροφικών μονάδων είναι η αμμωνία (NH3), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το
υδρόθειο (H2S), το μεθάνιο (CH4) και άλλες ποσότητες από πλήθος οργανικών ουσιών,
όπως π.χ. οξέα, μερκαπτάνες, αμίνες, σκατόλη, ανθρακύλια (μέταλλα με CO) κ.λ.π.
Άλλα αέρια απόβλητα που θα παράγονται στην προτεινόμενη μονάδα περιλαμβάνουν τη
δημιουργία σκόνης κατά τη φάση φόρτωσης, εκφόρτωσης και προετοιμασίας του σανό και
από τη διακίνηση οχημάτων στο χώρο της μονάδας (πχ παράδοση πρώτων υλών,
απομάκρυνση στερεών αποβλήτων, κίνηση τρακτέρ, κίνηση εκσκαφέα, κλπ.).
Από την καύση του ακάθαρτου πετρελαίου που θα χρησιμοποιείται για τη διακίνηση και
λειτουργία των οχημάτων – μηχανημάτων, θα ελευθερώνονται ποσότητες CO2 στην
ατμόσφαιρα, οι οποίες εκτιμώνται ως μικρές και οι οποίες δεν εκτιμάται ότι θα
δημιουργήσουν διαφοροποίηση στην υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης.
20. Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
από το Έργο.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Μικρή ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη
χρήση των μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου. Οι ποσότητες θα είναι αμελητέες
και η ποιότητα της ατμόσφαιρας όσον αφορά τις εκπομπές θα αποκατασταθεί πλήρως μετά
το πέρας των εργασιών.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας της μονάδας δεν αναμένεται η δημιουργία εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα.
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:
Κατά το στάδιο κατασκευής αναμένεται η τοπική αύξηση της έντασης θορύβου και σε μικρό
και περιστασιακό βαθμό η δημιουργία δονήσεων από τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του
εργοταξίου κατά τη διενέργεια κατασκευαστικών εργασιών.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας αναμένεται να παράγεται θόρυβος από τα μηχανήματα που θα
χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφική μονάδα, τα οχήματα καθώς και από τα ζώα που θα
στεγάζονται.
Οι εν λόγω οχλήσεις ήδη υφίστανται από τις γειτνιάζουσες μονάδες. Σε γενικές γραμμές, το
προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές οχλήσεις όσον αφορά το
θόρυβο, ενώ τονίζεται ότι η κάθε αυτού χωροθέτηση της μονάδας εντός κτηνοτροφικής
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ζώνης εξασφαλίζει την αποτροπή δημιουργίας όχλησης σε ευαίσθητους αποδέκτες, στον
ανθρωπογενή παράγοντα και σε οικιστικές αναπτύξεις. Η μεγάλη απόσταση του
προτεινόμενου έργου από την οικιστική ζώνη καθιστούν το πρόβλημα δημιουργίας θορύβου
αμελητέο.
Οι προτεινόμενες αναπτύξεις δεν αναμένεται να συνεισφέρουν στη δημιουργία υψηλών
εντάσεων θορύβου και δονήσεων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Σημειώνεται ότι στη
μονάδα θα γίνει περιμετρική δενδροφύτευση με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της
οχληρίας σε κάποιο βαθμό.
22.

Περιγραφή των πιθανών πηγών οσμών.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Όσον αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες, δεν αναμένεται η δημιουργία οποιονδήποτε
οσμών, εξαιρουμένου των αέριων ρύπων (καυσαέρια) από τη λειτουργία των οχημάτων και
μηχανημάτων. Η ένταση αυτών θεωρείται ως μικρή και εμφανίζει τοπικό χαρακτήρα.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Κατά το στάδιο λειτουργίας αναμένεται να υπάρχει έκλυση οσμών από τη μονάδα σε κάποιο
βαθμό.
Γενικά, οι οσμές αποτελούν τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα της αναερόβιας αποσύνθεσης
κοπριάς – της βιολογικής δηλαδή διάσπασης της κοπριάς από βακτήρια που δεν
χρησιμοποιούν οξυγόνο. Η αναερόβια αποσύνθεση παράγει την συνήθη μυρωδιά της
αμμωνίας από το αέριο του υδρόθειου και οσμές από πτητικά λιπαρά οξέα. Οι συνθήκες
που δύναται να προκαλέσουν αναερόβια αποσύνθεση κοπριάς και κατά συνέπεια οσμές
οφείλονται κυρίως στην παραμονή κοπριάς με ψηλά ποσοστά υγρασίας για μεγάλο χρονικό
διάστημα και στον ανεπαρκή αερισμό.
Τονίζεται παρόλα αυτά, ότι η προτεινόμενη μονάδα είναι ανοικτού τύπου επιτρέποντας τον
απρόσκοπτο αερισμό και συνεπώς αποφυγή ανάπτυξης αναερόβιων συνθηκών, και έτσι θα
επιτυγχάνεται η αποφυγή συγκέντρωσης οσμών και βλαβερών αερίων εντός της μονάδας.
Όπως έχει αναφερθεί, η μονάδα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τις πλησιέστερες
οικιστικές ζώνες και για το λόγο αυτό δεν αναμένεται να τις επηρεάσει.
Συνεπώς γίνεται αντιληπτό πως η εν λόγω περιοχή ήδη στην υφιστάμενη κατάσταση είναι
βεβαρυμμένη όσον αφορά τις ποιότητα της ατμόσφαιρας σε οσμές, ενώ τονίζεται ότι η
χωροθέτηση αυτής βρίσκεται μακριά από οικιστικές ζώνες. Σημειώνεται επίσης, ότι η
προτεινόμενη μονάδα αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση οχληρίας που παρατηρείται
από τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας του ιδιοκτήτη η οποία βρίσκεται σε πιο κοντινή
απόσταση από τις οικιστικές ζώνες.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μονάδα δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ανάπτυξη στην περιοχή
αλλά βρίσκεται σε κτηνοτροφική ζώνη, στην οποία λειτουργούν και λοιπές κτηνοτροφικές
μονάδες.
23.

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

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Το Προτεινόμενο Έργο χωροθετείται μακριά από παραλιακή ζώνη.
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το Προτεινόμενο Έργο χωροθετείται μακριά από παραλιακή ζώνη.
24. Αναφορά στην ευαισθησία της θέσης του Έργου σε σεισμούς, καθίζηση,
κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, η περιοχή μελέτης δε χαρακτηρίζεται
ως ευαίσθητη σε σεισμούς, καθίζηση, κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες είτε ακραίες και
αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι δεν εντοπίζεται πιθανότητα κατολισθήσεων, ενώ η
αντισεισμική προστασία εξασφαλίζεται από τον στατικό σχεδιασμό των υποστατικών.
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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:
Πληθυσμός
Το Προτεινόμενο Έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον πληθυσμό της ευρύτερης
περιοχής μελέτης. Σημειώνεται ότι η κοντινότερη οικιστική ζώνη βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Γερίου σε απόσταση μεγαλύτερη του 1.85 km. Επίσης,
σημειώνεται ότι η μονάδα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με άλλες κτηνοτροφικές αναπτύξεις
και εντός επίσημα οριοθετημένης κτηνοτροφικής ζώνης.
Κατά τη φάση υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται η εκπομπή θορύβου
από τη διακίνηση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς αδρανών, σκυροδέματος και λοιπών
πρώτων υλών, εντός και εκτός του εργοταξίου και τη χρήση οχημάτων και μηχανημάτων. Η
περιοχή μελέτης είναι ήδη βεβαρυμμένη και επιπρόσθετα δεν εντοπίζεται ευαίσθητος
αποδέκτης σε κοντινή απόσταση ο οποίος δύναται να επηρεαστεί.
Ο σύντομος χρόνος υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών δεν αναμένεται να
επιβαρύνει την οδική κυκλοφορία, κατά τη φάση της μεταφοράς του εξοπλισμού και των
μηχανημάτων στο εργοτάξιο.
Βιοποικιλότητα
Στην άμεση και ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν έχει εντοπιστεί σημαντικής αξίας χλωρίδα,
ούτε έχουν εντοπιστεί προστατευόμενα είδη πανίδας ή χλωρίδας. Το τεμάχιο που θα
ανεγερθεί η μονάδα βρίσκεται σε κτηνοτροφική ζώνη, και εντός της περιοχής χωροθέτησής
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του δεν εντοπίζονται σπάνια είδη βλάστησης. Εκτιμάται ότι δε θα προκύψουν οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης.
Στην έκταση που καλύπτει το προτεινόμενο έργο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ειδών πανίδας
και χλωρίδας. Με την κατασκευή του έργου δεν αναμένεται η οποιαδήποτε παρεμπόδιση
μετακίνησης της πανίδας και της ορνιθοπανίδας της περιοχής εξαιτίας της ύπαρξης του
έργου ούτε η εισαγωγή νέων ειδών ή η παρεμπόδιση της μετακίνησης.
Τοπίο
Η μονάδα χωροθετείται σε πεδινή και επίπεδη έκταση και κατά συνέπεια η μορφολογία και
το τοπίο θα επηρεαστούν σε ελάχιστο βαθμό από την κατασκευή της κτηνοτροφικής
μονάδας. Οι χωματουργικές εργασίες θα είναι ελάχιστες και περιορισμένες σε χρονική
διάρκεια.
Υπόγεια & Επιφανειακά νερά
Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει τα επιφανειακά είτε τα υπόγεια ύδατα,
νοουμένου ότι τα απόβλητα που θα παράγονται στο εργοτάξιο θα φυλάσσονται σε
συγκεκριμένους χώρους του εργοταξίου και δε θα απορρίπτονται ανεξέλεγκτα.
Έδαφος
Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του εδάφους της
περιοχής μελέτης. Κατά το στάδιο κατασκευής δε θα υπάρχει επηρεασμός αφού οι εργασίες
θα είναι συγκεκριμένες και σύντομες και νοουμένου ότι δε θα πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη
απόρριψη αποβλήτων. Θα προκύψουν αμελητέες αλλαγές στη γεωλογία και τοπογραφία
της περιοχής από τις χωματουργικές εργασίες, αφού το τεμάχιο γης της ανάπτυξης είναι
σχετικά επίπεδο.
Θάλασσα
Δεν Εφαρμόζεται.
Ατμόσφαιρα
Κατά το στάδιο κατασκευής του προτεινόμενου έργου η μοναδική πηγή εκπομπής αέριων
ρύπων θα είναι η λειτουργία των μηχανημάτων/εξοπλισμού και η διακίνηση των βαρέων
οχημάτων. Αέριοι ρύποι από τη λειτουργία των πετρελαιοκινητήρων των μηχανημάτων
κατασκευής (CO, CO2, NOx, HC). Κατά το στάδιο κατασκευής αναμένεται να η έκλυση
σκόνης που θα δημιουργείται από τις χωματουργικές εργασίες, τη μεταφορά και προσωρινή
εναπόθεση υλικών και την κίνηση οχημάτων και εξοπλισμού. Οι κατασκευαστικές εργασίες
θα έχουν μικρή διάρκεια και οι επιπτώσεις από τις εκπομπές στην περιοχή θα είναι
βραχυπρόθεσμες, ελάχιστες και αντιστρέψιμες.
Κλίμα
Δεν αναμένεται επηρεασμός.
Υλικά Αγαθά
Δεν αναμένεται επηρεασμός.
Πολιτιστική Κληρονομιά
Δεν αναμένεται επηρεασμός.
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Γεωλογική Κληρονομιά
Δεν αναμένεται επηρεασμός.
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το Προτεινόμενο Έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την αισθητική της ευρύτερης
περιοχής μελέτης, αφού στην υφιστάμενη κατάσταση η αισθητική του τοπίου είναι
υποβαθμισμένη εξαιτίας της ύπαρξης κτηνοτροφικών αναπτύξεων σε όλη την ευρύτερη
περιοχή.
Οικιστικές αναπτύξεις ή και λοιπές ανθρώπινες δραστηριότητες δε βρίσκονται σε άμεση
γειτνίαση με το έργο. Οι πλησιέστερες οικιστικές αναπτύξεις βρίσκονται σε απόσταση πέραν
του 1.85 km χιλιομέτρων (Οικιστικές Ζώνες Δήμου Γερίου).
Από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου αναμένεται να δημιουργούνται ποσότητες
υγρών και στερεών αποβλήτων. Τα απόβλητα που θα δημιουργούνται στη μονάδα
αφορούν:
 μικτού τύπου απόβλητα από τα βοοειδή, και μέσω χρήσης διάταξης διαχωριστήρα,
διακρίνονται σε στερεά και υγρά
 υγρά απόβλητα αστικού τύπου
 αστικού τύπου στερεά απόβλητα
 νεκρά ζώα
 ιατρικά/κλινικά απόβλητα
 μεταχειρισμένα μηχανέλαια.
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν την παραγωγή αποβλήτων από τα βοοειδή της
μονάδας. Η μέθοδος συλλογής και επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί έχει ως στόχο την
προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και την προστασία του εδάφους από
πιθανή ρύπανση λόγω ανεξέλεγκτης απόρριψης κτηνοτροφικών αποβλήτων, αλλά και την
ελαχιστοποίηση των οσμών. Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας, με το σχεδιασμό που
προτείνεται αναμένεται η αποφυγή σημαντικών επιπτώσεων στο έδαφος και τα υπόγεια
νερά.
Όσον αφορά τη μετέπειτα χρήση των επεξεργασμένων υγρών και στερεών αποβλήτων, με
την τήρηση των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας δεν αναμένεται επηρεασμός.
Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας, τις σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν η έκλυση
οσμών, οι οποίες προκύπτουν από τους χώρους στέγασης/διαμονής και από τους χώρους
προσωρινής αποθήκευσης της κοπριάς.
Όσον αφορά την πανίδα, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, δεν αναμένονται σχετικές
επιπτώσεις, καθώς δεν εκτιμάται να μεταβληθεί η ποικιλία ή ο αριθμός ειδών χερσαίας
πανίδας και ορνιθοπανίδας, η μετακίνηση ζώων, η εισαγωγή νέων ειδών σε κάποια περιοχή
είτε η παρεμπόδιση αποδημίας.
Γενικά, όπως έχει ήδη γίνει αναφορά, η ευρύτερη περιοχή μελέτης αφορά κτηνοτροφική
ζώνη, στην οποία η υφιστάμενη κατάσταση είναι ήδη βεβαρυμμένη από τη λειτουργία
λοιπών κτηνοτροφικών μονάδων. Συνεπώς, η εν λόγω μονάδα δεν αναφέρεται να ενισχύσει
σε σημαντικό βαθμό την υφιστάμενη οχληρή κατάσταση και να δημιουργήσει
διαφοροποίηση. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι η εν λόγω ζώνη βρίσκεται μακριά
από οικιστικές είτε άλλες «ευαίσθητες» πολεοδομικές ζώνες. Τέλος, κρίνεται σημαντικό να
αναφερθεί ότι με η αδειοδότηση της μονάδας γίνεται με στόχο τη μετεγκατάσταση της
υφιστάμενης μονάδας του ιδιοκτήτη, η οποία χωροθετείται σε περιοχή κοντά σε οικιστική
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ζώνη. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι η μετεγκατάσταση αποσκοπεί στη βελτίωση της
ποιότητας της ατμόσφαιρας στην υφιστάμενη περιοχή χωροθέτησης της μονάδας.
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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:
Για την αποτροπή, πρόληψη ή/και μετριασμό των επιπτώσεων κατά το στάδιο κατασκευής
προτείνεται η εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων:



















Αποθήκευση των πρώτων υλών, των υγρών αποβλήτων και των καυσίμων σε
καθορισμένους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους μέσα στο εργοτάξιο, σε
κατάλληλη συσκευασία (πχ δοχεία για τα υγρά απόβλητα) σε ασφαλή σημεία κατά
την κατασκευή
Να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις υλικών σε σωρούς και η εναπόθεση υλικών σε
σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος
Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών με πρώτες ύλες
Κάλυψη των υλικών με σκέπαστρα
Παρακολούθηση και συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων
Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά, ρυπασμένα απορροφητικά υλικά που θα
προκύψουν από τις κατασκευαστικές εργασίες ή από διαρροές να συλλέγονται σε
κατάλληλα δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές
Διαβροχή του εδάφους ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία σκόνης κατά την
κατασκευή
Τα υλικά εκσκαφής που θα βρεθούν κατάλληλα να επαναχρησιμοποιηθούν. Σε
περίπτωση που προκύψουν άχρηστα αδρανή να συλλέγονται και να παραδοθούν
σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας
Τα δρομολόγια των οχημάτων θα οργανώνονται ώστε να υπάρχει λιγότερο δυνατή
ρύπανση κατά την κατασκευή
Να γίνεται χρήση ατομικών μέσων προστασίας του προσωπικού
Σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας εργοταξίου
Οριοθέτηση του εργοταξίου
Απαγόρευση ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων – Να γίνεται συλλογή από
αδειοδοτημένους διαχειριστές
Εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση ατυχημάτων κατά το στάδιο
λειτουργίας.
Αποφυγή παρεμπόδισης της φυσικής απορροής των ομβρίων.

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία της ευρύτερης περιοχής μελέτης.
Κατά στο στάδιο λειτουργίας προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα:
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Εκπαίδευση προσωπικού ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της
κτηνοτροφικής μονάδας και η αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Καθημερινή παρακολούθηση του εξοπλισμού της μονάδας
Κατάρτιση εβδομαδιαίου, μηνιαίου και ετήσιου προγράμματος συντήρησης
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Παρακολούθηση του λάκκου συλλογής των αποβλήτων σε καθημερινή βάση, ώστε
να εντοπίζονται γρήγορα τυχόν διαρροές ή κίνδυνοι υπερχείλισης των δεξαμενών
για τον περιορισμό ελέγχου διαρροών
Ετοιμασία και εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση διαρροής
υγρών αποβλήτων αλλά και λοιπών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Να εξασφαλίζεται ότι η ροή των αποβλήτων από τους χώρους διαμονής προς το
λάκκο συλλογής αποβλήτων να γίνεται απρόσκοπτα
Τήρηση των χρόνων παραμονής των αποβλήτων στην πλατφόρμα και τις δεξαμενές
αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΠ 433/2006
Τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Ορθής γεωργικής πρακτικής
Τήρηση των απαιτήσεων που προσδιορίζονται από τον ΚΔΠ 281/2014 «το περί
ελέγχου της ρύπανσης των νερών – Πρόγραμμα δράσης για την προστασία των
υδάτων από τη νιτρορύπανση»
Ορθή λειτουργία του συστήματος απομάκρυνσης αποβλήτων με τις ξέστρες, ώστε
να αποφεύγονται οι συνθήκες ανάπτυξης σηπτικών συνθηκών που προκαλούν την
εκπομπή πτητικών ουσιών/ ενώσεων και κατά συνέπεια οσμών.
Τήρηση όλων των ειδικών προδιαγραφών υγιεινής και εγκατάσταση όλων των
απαραίτητων συστημάτων ασφαλείας, για την ασφάλεια των ατόμων που θα
επισκέπτονται τους χώρους του αγελαδοτροφείου, δηλαδή αυτόματη ενεργοποίηση
των μηχανημάτων, κάγκελα ασφαλείας γύρω από ανοικτές δεξαμενές,
προστατευτικά καλύμματα γύρω από κινούμενα εξαρτήματα μηχανών, σύστημα
πυρόσβεσης κ.τ.λ
Να εξασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των εγκαταστάσεων.
Κατά τη διάρκεια της συλλογής της λάσπης και μεταφοράς των χωνεμένων στερεών,
θα πρέπει τουλάχιστο να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
- Το προσωπικό θα πρέπει να φορά τον κατάλληλο εξοπλισμό όπως μπότες,
γάντια και φόρμες εργασίας.
- Όλος ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της κοπριάς να
απολυμαίνεται σχολαστικά.
- Τα οχήματα μεταφοράς να απολυμαίνονται ενδελεχώς όταν εξέρχονται της
μονάδας.
- Τα οχήματα μεταφοράς της κοπριάς να είναι καλυμμένα έτσι ώστε να μην
υπάρχουν διαρροές κοπριάς στο δρόμο αλλά ούτε και να παρασύρεται από
τον άνεμο.
- Τα οχήματα μεταφοράς της κοπριάς να αποφεύγεται να διέρχονται μέσα από
κατοικημένες περιοχές ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.
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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.
Λαμβάνοντας υπόψη τους δορυφορικούς χάρτες της περιοχής, αλλά και σύμφωνα με τις
επιτόπιες επισκέψεις η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται από κτηνοτροφικές μονάδες και
συνοδευτικές γεωργικές – κτηνοτροφικές καλλιέργειες.
Τα εξεταζόμενα τεμάχια δεν εμπίπτουν σε περιοχή του Δικτύου Natura που χαρακτηρίζεται
ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) ή Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).
Η κοντινότερη περιοχή προστασίας του δικτύου Φύση Natura 2000 είναι ο τόπος κοινοτικής
σημασίας (ΤΚΣ) «Αλυκός Ποταμός –Άγιος Σωζόμενος» CY2000002, που βρίσκεται σε
ελάχιστη απόσταση 900 μέτρων από το όριο της προστατευόμενης περιοχής προς τα
νοτιοανατολικά (βλ. Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Χωροθέτηση Προστατευόμενης περιοχής Natura 2000- Άλυκός Ποταμός – Άγιος
Σωζόμενος σε σχέση με τη χωροθέτηση της προτεινόμενης μονάδας

Η περιοχή Άλυκος Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος βρίσκεται 20 περίπου χιλιόμετρα από τη
Λευκωσία και περιλαμβάνει τις κοίτες των ποταμών Αλμυρός και Αλυκός, εκτεινόμενη μέχρι
τον Άγιο Σωζόμενο, εμπεριέχοντας τις βουνοκορφές με τα απότομα πρανή. Είναι μια
περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και αρκετές ιδιαιτερότητες: περιλαμβάνει περιοχές με
χαμηλή πυκνότητα ανάπτυξης με αγροτική χρήση, περιοχές με μέτρια οικιστική ανάπτυξη,
αλλά και περιοχές με έντονη βιομηχανική ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο όριο της
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προστατευόμενης περιοχής NATURA προς την πλευρά του εγκαταλελειμμένου χωριού
Άγιος
Σωζόμενος, υπάρχει ένα ενεργό λατομείο και ο βιολογικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων
της Βαθειάς Γωνιάς.
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2, η προτεινόμενη μονάδα βρίσκεται σε απόσταση 900
μέτρων περίπου από το όριο της εν λόγω περιοχής Natura 2000. Σημειώνεται πως το τμήμα
με το οποίο γειτνιάζει αποτελεί σχετικά υποβαθμισμένο τμήμα της περιοχής Natura, στο
οποίο χωροθετείται τόσο ο βιολογικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων της Βαθειάς Γωνιάς,
αλλά και γειτνιάζει με λατομική ζώνη.
Ορισμένα γενικά στοιχεία για την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή δίνονται ακολούθως.
Ι. Τύποι βλάστησης – Τύποι οικοτόπων:

Υγροτοπική Βλάστηση: Αλοφυτικοί Οικότοποι

Υγροτοπική Βλάστηση: Παρυδάτιες κοινότητες γλυκών και υφάλμυρων νερών

Υγροτοπική Βλάστηση: Παρόχθιοι Θαμνώνες και Δασικές συστάδες

Θερμομεσογειακοί Θαμνώνες

Ξηρά Λιβάδια

Συνανθρωπική Βλάστηση

Βραχώδεις Οικότοποι: Χασμοφυτική βλάστηση
ΙΙ. Χλωρίδα
Έχουν καταγραφεί 184 φυτικά taxa, εκ των οποίων τα 15 ενδημικά, χωρίς όμως να έχει γίνει
συστηματική καταγραφή του συνόλου της χλωρίδας. Στα φρύγανα της κοιλάδας του Αλυκού
και στο σύμπλεγμα θαμνώνων και βραχωδών συστημάτων καταγράφηκαν συνολικά 103
είδη, ως επί των πλείστον χαρακτηριστικά της βλάστησης αυτής. Στους θαμνώνες πάνω
από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Βαθειά Γωνιά βρίσκονται οι δύο μικρές
αποικίες του ενδημικού και απειλούμενου είδους του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43,
Ophrys kotschyi. Τα απειλούμενα είδη Ranunculus millefolius, Ornithogallm trichophyllum
και Chaenorhinum rubrifolium απαντούν σποραδικά στους θαμνώνες και στους βράχους του
βορειοανατολικού τμήματος της περιοχής.
ΙΙΙ. Πανίδα
Θηλαστικά
Τα μόνα θηλαστικά της οδηγίας 92/43 που αναφέρονται από την περιοχή είναι οι νυχτερίδες
Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros και Rousettus aegyptiacus.
Αμφίβια – Ερπετά
Στην περιοχή μελέτης έχουν βρεθεί ορισμένα σημαντικά είδη (ενδημικά, σπάνια,
απειλούμενα, προστατευόμενα) αμφιβίων και ερπετών.
Ασπόνδυλα
Σημειώνεται ότι κανένα από τα είδη της περιοχής δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΙ,
IV και V της Οδηγίας 92/43 είτε σε άλλο κατάλογο ή παράρτημα προστατευόμενων ειδών.
Ορνιθοπανίδα
Συνολικά στην περιοχή έχουν εμφανίζονται 111 είδη πτηνών, 28 από τα οποία είναι μόνιμοι
κάτοικοι της περιοχής και 18 είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες που θεωρείται ότι αναπαράγονται
σε αυτήν. Τα είδη που απαντώνται στην περιοχή μελέτης ταξινομούνται γενικά σε πέντε
οικολογικές ομάδες:
 αρπακτικά είδη, που εκπροσωπούνται από τις οικογένειες Accipitridae, Falconidae
και Strigidae, Tytonidae (συνολικά 11 είδη).

Σελίδα | 28

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

 στρουθιόμορφα είδη, που συνιστούν την πολυπληθέστερη ομάδα ειδών, όπου
περιλαμβάνονται οι οικογένειες, Alaudidae, Hirundinidae, Motacillidae, Turdidae,
Sylvidae, Muscicapidae, Paridae, Oriolidae, Laniidae, Corvidae, Sturnidae, Passeridae,
Fringillidae και Emberizidae (72 συνολικά είδη).
 υπόλοιπα μη στρουθιόμορφα είδη που εκπροσωπούνται από τις οικογένειες Anatidae,
Ardeidae, Phasianidae, Rallidae, Scolopacidae, Columbidae, Cuculidae, Caprimulgidae
Apodidae, Alcedinidae, Coraciidae, Upupidae, Picidae (28 συνολικά είδη). Από τα είδη
της περιοχής μελέτης, τα 81 αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης
(«Σύμβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της
Ευρώπης») και τα 27 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409
«για την προστασία των αγρίων ειδών πτηνών και των βιοτόπων τους» (όπως αυτό ισχύει
σήμερα μετά από την τελευταία τροποποίηση 97/49/EC).
Οικότοποι της περιοχής κρίσιμοι για την ορνιθοπανίδα
Η ευρύτερη περιοχή αποτελείται από μια ποικιλία ενδιαιτημάτων (αρδευόμενες και ξηρικές
καλλιέργειες, κοίτη ποταμού και παραποτάμια βλάστηση, φρύγανα κ.ά.) που ως μωσαϊκό
θεωρούνται πλούσια ως προς την εμφανιζόμενη ορνιθοπανίδα, η οποία και λόγω
κινητικότητας αναμένεται να εκμεταλλεύεται και να εξαρτάται από διάφορα ενδιαιτήματα.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να αξιολογηθεί, πάντως, η σημασία της κοίτης του ποταμού και της
περιβάλλουσας βλάστησης, που αποτελούν ουσιαστικά τον πυρήνα της περιοχής μελέτης,
λόγω της περιορισμένης εμφάνισης των συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων τόσο στην Κύπρο
όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Πηγή: Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για τις Περιοχές/Τμήματα «Aλυκός Ποταμός – Άγιος
Σωζόμενος», Κοινοπραξία ΣΧΟΛΑΙ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΛΤΔ. (FREDERICK INSTITUTE OF
TECHNOLOGY - FIT) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. (ΑΤΛΑΝΤΙΣ)

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.
Δεν αναμένεται ότι η κατασκευή και η λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου θα επιδράσει
αρνητικά στην προστατευόμενη περιοχή, αφού απέχει αρκετή απόσταση από την περιοχή
αυτή και οι δραστηριότητες του δεν σχετίζονται με την υποβάθμιση προστατευόμενων
περιοχών.
Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι η εν λόγω περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως κτηνοτροφική
ζώνη και ταυτόχρονα ήδη στην περιοχή λειτουργούν αντίστοιχου τύπου μονάδες. Η
κατασκευή της εν λόγω μονάδας δεν αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική διαφοροποίηση
στην υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης.
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.
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Λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση που παρατηρείται μεταξύ του προτεινόμενου έργου και
της κοντινότερης περιοχής Natura αλλά και τη φύση του προτεινόμενου έργου, εκτιμάται ότι
δεν αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή.
Δεν αναμένεται ότι η κατασκευή και η λειτουργία του προτεινόμενου έργου να επηρεάσει
αρνητικά, είτε να δημιουργήσει διαφοροποίηση στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην
προστατευόμενη περιοχή κατά την περίοδο κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
Εξάλλου, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η μονάδα χωροθετείται εντός θεσμοθετημένης
κτηνοτροφικής ζώνης και συνεπώς κατά την οριοθέτηση της εν λόγω περιοχής ως
κτηνοτροφικής ζώνης, θεωρείται ότι έχει ληφθεί υπόψη ο πιθανός επηρεασμός της περιοχής
Natura. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή δυναμικότητα της μονάδας, δεν
αναμένεται επηρεασμός κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας.
Εξάλλου, σημειώνεται ότι το εν λόγω τμήμα γης αποτελεί κρατική γη, η οποία έχει εκμισθωθεί
στον ιδιοκτήτη για την μετεγκατάσταση της υφιστάμενης μονάδας του, η οποία βρίσκεται σε
κοντινή απόσταση από οικιστική ζώνη και χωροθετείται εντός μη επιτρεπόμενης περιοχής
για την ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Η μετεγκατάσταση της υφιστάμενης
μονάδας αναμένεται να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση οχληρίας που δημιουργούσε
η υφιστάμενη μονάδα του ιδιοκτήτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χωροταξικό & Αρχιτεκτονικά Σχέδια των προτεινόμενων υποδομών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δορυφορικές Φωτογραφίες περιοχής μελέτης
Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
Κτηματικός Χάρτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πολεοδομικός Χάρτης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φωτογραφίες Περιοχής Μελέτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Χάρτης με τις ευαίσθητες περιοχές για απορρίψεις αστικών
λυμάτων & Χάρτης με τις ζώνες ευπρόσβλητες σε νιτρικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Επιστολή έγκρισης εκμίσθωσης κρατικής γης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Χωροθέτηση
Προτεινόμενου Έργου

Δορυφορική Φωτογραφία περιοχής μελέτης
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Χωροθέτηση
Προτεινόμενου Έργου

Δορυφορική Φωτογραφία με υπόβαθρο κτηματικού χάρτη
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