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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):
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής τσιμέντου καθώς και
στην κατηγορία εγκαταστάσεων για την ανάκτηση, διαχείριση ή και διάθεση
αποβλήτων όπως καθορίζονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα I και II των περί
αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016 εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο
Παράρτημα. Το παρών έντυπο πληροφοριών, έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση
των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον προσδιορισμό των
πιθανών μέτρων αντιμετώπισης αυτών, από την λειτουργία της υφιστάμενης
μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, καθώς και την μονάδα ανάκτησης, διαχείρισης
και διάθεσης πολυστερίνης που λειτουργούν στον Δήμο Αθηένου και ανήκουν στην
εταιρεία KokoMix Ltd. Η Kokomix ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996, από τον Γεώργιο
και Θεόδωρο Χατζηγιαννακού. Μία μικρή μονάδα παραγωγής η οποία εξυπηρετούσε
την επαρχία Λάρνακας.
Οι απαιτήσεις μεγάλωναν έτσι το 2005, το εργοστάσιο της Αθηένου εξοπλίστηκε από
μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής καθώς και με καινούργιες μπετονιέρες και
αντλίες.
Το εργοστάσιο διαθέτει εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου των πρώτων υλών και του
σκυροδέματος για να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα η οποία, μαζί με την
εξυπηρέτηση πελατών είναι ο πρωταρχικός στόχος.
Άδεια λειτουργίας για την παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος,
επισυνάπτεται ενώ οι επιμέρους εγκαταστάσεις και στοιχεία του έργου και η θέση
τους στο χώρο, αποτυπώνονται με ακρίβεια, στο αρχιτεκτονικό σχέδιο.
Τα καινοτόμα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία KokoMix Ltd είναι:





Μπετόν πολυστερίνης για άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση
Χρήση μεταλλικών ινών Dramix Ready στο σκυρόδεμα προς αντικατάσταση
του οπλισμού
Χρωματιστά μπετόν
Σουβάς επιχρίσματος

Η νέα πρόκληση της εταιρείας αφορά μονάδα επεξεργασίας διογκωμένης
πολυστερίνης μέσο εξοπλισμού ο οποίος διαθέτει όλα τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά (CE, UL, CSA). Μέρος του τελικού προϊόντος θα χρησιμοποιείται από
την εταιρεία για την παραγωγή του μπετόν πολυστερίνης και το υπόλοιπο θα
εξάγεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία .
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Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής: Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ
Διοικητική Περιοχή (Δήμος / Κοινότητα):ΑΘΗΕΝΟΥ
Φύλλο, Σχέδιο, Τμήμα, Αρ. Τεμαχίου/ων: Φ/Σχ 31/53 Τεμ:1031
Όνομα Δρόμου/ων Πρόσβασης: Ε322
Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος & Γεωγραφικό Μήκος):
Γεωγραφικό Μήκος:33,53
Γεωγραφικό Πλάτος:35,04
Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο, Δήλωση Πολιτικής) / Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο:
Τοπικό Σχέδιο
Πολεοδομική Ζώνη / Κτηνοτροφική Περιοχή / Βιομηχανική Περιοχή / Θαλάσσια Ζώνη:
Γα4
Εκτιμώμενο Κόστος Έργου (€): Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
Εκτιμώμενη Περίοδος Εκτέλεσης Έργου:
Έναρξη: -

Λήξη: -
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υπουργείο / Τμήμα / Εταιρεία / Φορέας / Οργανισμός: KokoMix Ltd
Στοιχεία Επικοινωνίας Προσώπου Συμπλήρωσης Έκθεσης Πληροφοριών:
Ονοματεπώνυμο: Παπασταύρου Σταυρούλα
Διεύθυνση: Κέρκυρας 15, 2202, Γέρι, Λευκωσία
Αρ. Τηλεφώνου: 99119737
Ηλ. Ταχυδρομείο: stavri_papa@hotmail.com
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2020
Υπογραφή:

Σελίδα | 4

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

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.

Tο παρών έντυπο πληροφοριών αφορά στη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος καθώς και μονάδας ανάκτησης, επεξεργασίας και
επαναχρησιμοποίησης/εξαγωγής διογκωμένης πολυστερίνης. Τα βασικά στοιχεία
και μεγέθη της μονάδας έτοιμου σκυροδέματος έχουν ως εξής:
 Φορέας έργου: KokoMix Ltd
 Θέση: Αθηένου / Λάρνακα
 Διαστάσεις γηπέδου: 5287 m² (ιδιόκτητο)
 Πρώτες ύλες: Αμμοχάλικο, τσιμέντο, νερό, πρόσμηκτα (για μονάδα σκυροδέματος)
και διογκωμένη πολυστερίνη ( για μονάδα πολυστερίνης)
 Παραγόμενα προϊόντα: Σκυρόδεμα / κύβοι πολυστερίνης
Η συνολική ετήσια παραγωγή σκυροδέματος μεταβάλλεται ανάλογα με τα δημόσια
και ιδιωτικά έργα που αναλαμβάνει ο φορέας του έργου.
Η μονάδα απασχολεί τέσσερα (5) άτομα, που καλύπτουν τις συνήθεις ανάγκες σε
εργατοτεχνικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.
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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Τα θραυστά αδρανή, κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης, μεταφέρονται στη
μονάδα σκυροδέματος και αρχικά εναποτίθενται εν μέρει σε υπαίθριους και εν μέρει
σε στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους, στο ανατολικό τμήμα του τεμαχίου.
Οι πρώτες ύλες τοποθετούνται σε χοάνη ανεξάρτητων διαμερισμάτων, εφοδιασμένη
με ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης. Στο κάτω μέρος υπάρχει ζυγιστική ταινία για τη
ζύγιση των υλικών.
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Φωτογραφία 1: Πρώτες ύλες έτοιμου σκυροδέματος
Οι πρώτες ύλες μέσω μεταφορικής ταινίας τροφοδοτούν τον αναμικτήρα (μίξερ
σκυροδέματος). Το τσιμέντο τροφοδοτείται από το αντίστοιχο σιλό αποθήκευσης
μέσω απόλυτα στεγανών κοχλιών σε ειδικό ζυγιστικό σιλό και στη συνέχεια
καταλήγει στον αναμικτήρα. Τέλος, το νερό παρέχεται μέσω δοσομετρικής αντλίας.
Οι επιμέρους ποσότητες αδρανών, τσιμέντου και ύδατος εξαρτώνται από την
επιθυμητή ποιότητα σκυροδέματος, βάσει μελετών σύνθεσης που έχει εκπονήσει και
εφαρμόζει η εταιρεία.
Εντός του αναμικτήρα γίνεται η ανάδευση και ομογενοποίηση των πρώτων υλών.
Στην έξοδο του αναμικτήρα έχει προβλεφθεί χώρος για την είσοδο ειδικού οχήματος
μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος. Η φόρτωση του οχήματος γίνεται απευθείας από
τον αναμικτήρα.
Με τα οχήματα μεταφοράς το έτοιμο σκυρόδεμα προωθείται για διάθεση στους
καταναλωτές.

Φωτογραφία 2: Παραλαβή έτοιμου σκυροδέματος από οχήματα μεταφοράς
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Στην μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης, τα οχήματα που μεταφέρουν την πρώτη
ύλη, ξεφορτώνουν την διογκωμένη πολυστερίνη στην είσοδο του υποστατικού, από
όπου οδηγείται για επεξεργασία. Η μονάδα περιέχει διάταξη όπου θρυμματίζει την
πολυστερίνη και στη συνέχεια την συμπιέζει σε μορφή κύβων όπως φαίνεται στην
φωτογραφία. Μέρος της θρυμματισμένης πολυστερίνης χρησιμοποιείται από την
εταιρεία για την παραγωγή του μπετόν πολυστερίνης και το υπόλοιπο (συμπιεσμένο
σε κύβους ) θα εξάγεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία .

Φωτογραφία 3: Θρυμματισμένη πολυστερίνη και πολυστερίνη σε κύβους κατόπιν
επεξεργασίας

Φωτογραφία 4: Αποθήκευση πολυστερίνης σε κύβους για εξαγωγή
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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 έργο χωροθετείται στο τεμάχιο 1031 των Φ./Σχ.: 31/53 που βρίσκεται στον Δήμο
Αθηένου της Επαρχίας Λάρνακας, και ανήκει στην εταιρεία KokoMix Ltd. Εντάσσεται
σε πολεοδομική ζώνη Γα4 (Αγροτική) σε υψόμετρο περίπου 205 μέτρα από την
επιφάνεια της θάλασσας.
Η διάταξη του υπό μελέτη έργου φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχιτεκτονικό σχέδιο.
Στην ΑΠΜ απαντώνται κτηνοτροφικά υποστατικά ενώ η πλησιέστερη οικία βρίσκεται
σε απόσταση 300 μέτρων Βόρεια του υπό μελέτη τεμαχίου.

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.

Στην ΑΠΜ απαντώνται κτηνοτροφικά υποστατικά ενώ η πλησιέστερη οικία βρίσκεται
σε απόσταση 300 μέτρων Βόρεια του υπό μελέτη τεμαχίου.
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.

Δ.Υ
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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.

Δ.Υ
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.

Δ.Υ
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.

Δ.Υ
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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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το συνολικό εμβαδόν των υποστατικών φαίνεται από τα επισυναπτόμενα
αρχιτεκτονικά σχέδια.
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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η υφιστάμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996
και ενώ οι απαιτήσεις μεγάλωναν, το 2005, εξοπλίστηκε από μία υπερσύγχρονη
μονάδα παραγωγής καθώς και με καινούργιες μπετονιέρες και αντλίες.
Διαθέτει άδεια λειτουργίας για την παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος,
ενώ οι επιμέρους εγκαταστάσεις και στοιχεία του έργου και η θέση τους στο χώρο,
αποτυπώνονται με ακρίβεια, στο αρχιτεκτονικό σχέδιο.
Το υπό μελέτη τεμάχιο εντάσσετε σε πολεοδομική ζώνη Γα4 ενώ στην ΑΠΜ
υπάρχουν αρκετά κτηνοτροφικά υποστατικά. Η πλησιέστερη οικία βρίσκεται 300
μέτρα βόρεια, ενώ ο πυρήνας του Δήμου Αθηένου βρίσκεται σε απόσταση 2
χιλιόμετρων. Η λειτουργία τόσο της μονάδας σκυροδέματος , όσο και της
επεξεργασίας διογκωμένης πολυστερίνης, δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά
κανένα από τους πιο πάνω τομείς.
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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το νερό χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής του έτοιμου σκυροδέματος, για
την πλύση των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος, τις ανάγκες πυρασφάλειας της
μονάδας, και την πιθανή διαβροχή των χώρων προσωρινής αποθήκευσης αδρανών
υλικών.
Οι εκτιμώμενες απαιτήσεις σε νερό ανέρχονται κατά μέγιστο σε 200 Kg νερού/m³
έτοιμου σκυροδέματος και προέρχεται τόσο από αδειοδοτημένη γεώτρηση, όσο και
από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας. Το νερό από τις πλύσεις των οχημάτων
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ακολουθεί επεξεργασία μέσω φίλτρων και επαναχρησιμοποιείτε, ενώ η λάσπη που
προκύπτει χρησιμοποιείται σαν εδαφοβελτιωτικό σε αγροτεμάχια.
Η μονάδα επεξεργασίας πολυστερίνης δεν απαιτεί τη χρήση 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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η περιοχή μελέτης δεν περιλαμβάνεται σε κάποια περιοχή του Συστήματος
Προστατευόμενων Περιοχών και δεν αποτελεί οικοκλίνη σπάνιων ή
προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας.
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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου παρουσιάζονται
συνοπτικά και με την κωδικοποίηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.
 Αστικά απόβλητα με κωδικό 20 03 01 από τη χρήση του προσωπικού.
Παράγονται περιορισμένες ποσότητες απορριμμάτων. Αναμενόμενη ποσότητα: 5
άτομα *0,3 Kg/άτομο/day = 1,5 Kg/day
 20 03 01 Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα
 16 01 18 Χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά (μη σιδηρούχα μέταλλα)
 16 01 19/20 Διάφορα χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά (πλαστικά, γυαλί)
 13 01 Απόβλητα υδραυλικών ελαίων
 13 02 Απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
 16 06 Μπαταρίες και συσσωρευτές
Τα απόβλητα λιπαντικά έλαια από τη λειτουργία των οχημάτων και του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης συγκεντρώνονται σε
κατάλληλο μεταλλικό δοχείο και παραδίδονται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη, σε
συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
Στα παραρτήματα του Εντύπου Πληροφοριών επισυνάπτεται πιστοποιητικό
καταχώρησης στο αρχείο διαχειριστών αποβλήτων για τη συλλογή και μεταφορά
αποβλήτων από τη μονάδα.
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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Τα υγρά απόβλητα προέρχονται τόσο από την παραγωγική διαδικασία όσο και από
τους χώρους υγιεινής.
Κατά την παραγωγική διαδικασία προκύπτουν υγρά απόβλητα από τις εργασίες
έκπλυσης τόσο του αναμικτήρα (mixer) σκυροδέματος όσο και των κάδων των
οχημάτων μεταφοράς του έτοιμου προϊόντος. Η παροχή νερού για την έκπλυση του
mixer και των κάδων γίνεται με τη βοήθεια πιεστικής αντλίας, σε ποσότητα περίπου
1 m³ για το mixer και 0,6 m³/όχημα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε λειτουργία αιχμής απαιτείται η πλύση του mixer καθώς
και έως τεσσάρων (4) οχημάτων, η μέγιστη ημερήσια παροχή ανέρχεται σε [1+(4*0,6)]
= 3,4m³/ημέρα.
Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τις ανωτέρω εργασίες πλύσης έχουν τη
μορφή νερού αναμεμιγμένου με υπολείμματα τσιμέντου και αδρανών υλικών . Κατά
την έξοδό του από τον περιστρεφόμενο κάδο, το μίγμα νερού και αδρανών
απορρίπτεται σε δεξαμενή για επεξεργασία / ανακύκλωση.
Τα υγρά απόβλητα από τους χώρους υγιεινής του κεντρικού κτιρίου της μονάδας
είναι λύματα αστικού τύπου και οδηγούνται αρχικά σε σηπτική δεξαμενή και στη
συνέχεια με υπερχείλιση σε απορροφητική δεξαμενή. Με δεδομένο ότι στη μονάδα
απασχολούνται πέντε (5) άτομα και για παροχή λυμάτων 50 λίτρα/άτομο/ημέρα, η
ημερήσια παροχή ανέρχεται σε 0,25 m³/ημέρα.
Για τις περιπτώσεις διαφυγής ελαίων ή πετρελαϊκών καταλοίπων κατά την
παραγωγική διαδικασία και τη φορτοεκφόρτωση πρώτων υλών και προϊόντων,
διατίθεται κατάλληλος εξοπλισμός απορρύπανσης. Συγκεκριμένα, υπάρχει επαρκής
ποσότητα άμμου για την άμεση επικάλυψη και καθαρισμό τυχόν διαρροών, καθώς
επίσης και ειδικά απορροφητικά υλικά, μικρό φτυάρι, κλπ.
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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν προκύπτουν χημικές ουσίες από τη λειτουργία των μονάδων
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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Για τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας χρησιμοποιούνται:
 Υγρά καύσιμα (πετρέλαιο), για την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και έτοιμου προϊόντος και
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Ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της ΑΗΚ, για τη λειτουργία του
εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Η όλη ηλεκτρική εγκατάσταση είναι εξ ολοκλήρου στεγανή, σύμφωνος δε προς τους
εν ισχύει κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Όλες οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με την
Κυπριακή νομοθεσία.
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.
Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας (W/m²-Κ), για:
 εξωτερικούς τοίχους: 0,4
 κουφώματα (πόρτες-παράθυρα): 2,9.
 οροφή και στέγη: 0,4
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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Τα αέρια απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής
σκυροδέματος προέρχονται:
(α) από τους καυστήρες των οχημάτων μεταφοράς των αδρανών πρώτων υλών και
του έτοιμου προϊόντος, και
(β) από τη φόρτωση, εκφόρτωση και εν γένει διακίνηση των αδρανών υλικών και του
τσιμέντου εντός του εργοταξίου.
Στην περίπτωση (α) πρόκειται για τα τυπικά αέρια μηχανών εσωτερικής καύσης
πετρελαίου. Τα αέρια αυτά είναι: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Οξείδια του αζώτου
(NOx), Υδρογονάνθρακες (H/C), Διοξείδιο του θείου (SO2), Αιθάλη (καπνός).
Στην περίπτωση (β) πρόκειται για τη σκόνη που εκλύεται λόγω της διακίνησης
(φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς) των λεπτόκοκκων, κυρίως, πρώτων υλών.
Για τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης εφαρμόζεται διαβροχή στους υπαίθριους
χώρους διακίνησης των αδρανών και εγκατάσταση συστημάτων αποκονίωσης,
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αποτελούμενων από σακκόφιλτρα και κονιοσυλλέκτες, στην κορυφή των σιλό
τσιμέντου.
20. Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
από το Έργο.
(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία του έργου, δεν θα
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από τον Περί της Ποιότητας του
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου.
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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Το επίπεδο θορύβου προσδιορίζεται από την εξίσωση:
LAeqi = LWAi – Cd + Ctf – Ce + Cr
Όπου:
d:απόσταση πηγής
LWAi : αναμενόμενη τιμή θορύβου μηχανημάτων
Ce: διόρθωση λόγω ηχοπετάσματος
Cr: διόρθωση λόγω επιφανειών που ανακλούν τον ήχο
Cd : διόρθωση λόγω απόστασης
Ctf :διόρθωση χρόνου λειτουργίας του μηχανήματος =10log* Ft/100
Όπου Ft είναι ο χρόνος λειτουργίας του μηχανήματος επί της εκατό του χρόνου
λειτουργίας του εργοστασίου.(συνήθως 7-20h)
LAeqi είναι οι επιμέρους προσδιορισμένες τιμές των μηχανημάτων
Στους επόμενους πίνακες παρατίθενται ενδεικτικοί υπολογισμοί του θορύβου από τη
λειτουργία της μονάδας, σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο. Έγινε παραδοχή
δωδεκάωρης ημέρας εργασίας και θεωρήθηκε ότι κατά τη δυσμενέστερη περίοδο,
από πλευράς συγχρονισμού δραστηριοτήτων κατασκευής, θα απασχολούνται τα
μηχανήματα και ο εξοπλισμός που παρουσιάζονται στους πίνακες αυτούς.
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Τύπος
μηχανήματος

LWAi
dB(A)

d
(m)

Διόρθωση
λόγω
απόστασης
Cd[dB(A)]

Total
time

Activity
duration

Corr.
On
time

Ctf
[dB(A)]

Cr
[dB(A)]

Ce
[dB(A)]

LAeqi

10LAeqi/10

[dB(A)]

Mixer

55

10

28

12

8

0,67

-1,76

0

0

25,24

334,141529

Εξοπλισμός
μεταφοράς
υλικών

60

10

28

12

8

0,33

-4,77

0

0

27,23

528,244901

862,38643

LAeq=

29.357019

Πίνακας ενδεικτικών υπολογισμών θορύβου στη φάση λειτουργίας της μονάδας σε απόσταση 10 μέτρων
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Τύπος
μηχανήματος

LWAi
dB(A)

d
(m)

Διόρθωση
λόγω
απόστασης
Cd[dB(A)]

Total
time

Activity
duration

Corr.
On
time

Ctf
[dB(A)]

Cr
[dB(A)]

Ce
[dB(A)]

LAeqi

10LAeqi/10

[dB(A)]

Mixer

55

10

34,02

12

8

0,67

-1,76

0

0

19,22

83,54

Εξοπλισμός
μεταφοράς
υλικών

60

10

34,02

12

8

0,33

-4,77

0

0

21,21

132,06

215,6

LAeq=

23,336487

Πίνακας ενδεικτικών υπολογισμών θορύβου στη φάση λειτουργίας της μονάδας σε απόσταση 20 μέτρων
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Με βάση τους ανωτέρω υπολογισμούς, προκύπτει ότι σε μια ζώνη περίπου 20 m από
τη θέση των εργασιών της μονάδας, η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία της
μονάδας δεν θα ξεπερνά τα 25 dBA, Laeq,12h. Για κανένα δέκτη γύρω από την
περιοχή του έργου δεν αναμένεται να σημειωθεί υπέρβαση του ορίου των 55 dBA,.
22.

Περιγραφή των πιθανών πηγών οσμών.

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δεν προκύπτουν οσμές από την λειτουργία των μονάδων
23.

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

(α) κατά το στάδιο κατασκευής:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
Δ.Ε
24. Αναφορά στην ευαισθησία της θέσης του Έργου σε σεισμούς, καθίζηση,
κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
Γεωλογία της περιοχής
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει γεωλογικά στη Ζώνη των Αυτοχθόνων
Ιζηματογενών Πετρωμάτων. Η Ζώνη των αυτοχθόνων ιζηματογενών πετρωμάτων,
ηλικίας Ανώτερου Κρητιδικού - Πλειστόκαινου (67 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, ασβεστολιθικούς ψαμμίτες, εβαπορίτες και κλαστικά
ιζήματα.
Υδρογεωλογία
Υδρογεωλογικά η ΕΠΜ χαρακτηρίζεται από υπόγεια ύδατα τα οποία βρίσκονται σε
πετρώματα με ιδιαίτερη ικανότητα κατακράτησης νερού όπως είναι οι μάργες και οι
ασβεστόλιθοι.
Κλιματικές συνθήκες
Η μέση χρονιαία βροχόπτωση ανέρχεται σε 363,3mm.
Η μεγαλύτερη βροχόπτωση παρατηρείται τον μήνα Δεκέμβριο – Ιανουάριο. Η
μέγιστη βροχόπτωση παρατηρείται κατά το μήνα Δεκέμβριο και ανέρχεται στα
85,3mm. Κατά τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου η βροχόπτωση βρίσκεται σε χα
μηλά επίπεδα ενώ κατά τους καλοκαιρινούς είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Σεισμικά χαρακτηριστικά
Με βάση το χάρτη σεισμικών δραστηριοτήτων, στον οποίο παρουσιάζονται τα
επίκεντρα 674 σεισμών, σεισμοί που καταγράφηκαν στον ευρύτερο κυπριακό χώρο
από το 1905 μέχρι το 1996, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η υπό μελέτη
περιοχή δεν επηρεάζεται από τη σεισμική δραστηριότητα. Η κύρια σεισμική
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δραστηριότητα συγκεντρώνεται στα Δυτικά και στα Νότια του νησιού καθώς και σε
μια κατά προσέγγιση τοξοειδή διάταξη στο θαλάσσιο χώρο Δυτικά και Νότια. Με βάση
τον Χάρτη Μέγιστων Παρατηρήσεων Εντάσεων και Σεισμικών Ζωνών της Κύπρου η
ΑΠΜ του Προτεινόμενου Έργου κατατάσσεται στην Ζώνη 3 που χαρακτηρίζεται ως
υψηλής σεισμικότητας ζώνη. Η περιοχή παρουσιάζει συντελεστές μέγιστης εδαφικής
επιτάχυνσης Amax της τάξης του 0,25 σε ποσοστό του g.
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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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παράμετρος αναφοράς για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από τις μεταβολές
στις κινήσεις των αέριων μαζών, την υγρασία ή τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας
κλπ. αποτελεί το κλίμα της περιοχής. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που
προκαλούν συνήθως διαταράξεις ή αλλαγές στο κλίμα είναι:
- Παραγωγή θερμότητας, η οποία προκαλεί μεταβολές της θερμοκρασίας και των
κινήσεων του αέρα.
- Εκπομπές μάζας ή ενέργειας στην ατμόσφαιρα από τις οποίες επέρχονται
μεταβολές στην υγρασία του αέρα, τη θερμοκρασία, τις κινήσεις των αέριων μαζών ή
την ατμοσφαιρική υγρασία.
- Ριζικές αλλαγές στην αντανακλαστικότατα των εδαφικών και υδάτινων επιφανειών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκτιμάται ότι το υπό μελέτη έργο με τη μέχρι
σήμερα λειτουργία του δεν είχε καμία επίπτωση στο βιοκλίμα της περιοχής μελέτης,
ούτε αναμένεται να έχει και κατά τη διάρκεια της μελλοντικής του λειτουργίας. Η υπό
μελέτη δραστηριότητα έχει εποχιακή λειτουργία, όποτε δηλαδή υπάρχουν έργα σε
εξέλιξη, στα οποία η εταιρεία έχει αναλάβει την προμήθεια σκυροδέματος. Κατά τη
λειτουργία της, οι εκπομπές αερίων ρύπων είναι ελεγχόμενες λόγω των συστημάτων
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αντιρρύπανσης που έχουν εφαρμοστεί (π.χ. συστήματα αποκονίωσης στην κορυφή
των σιλό τσιμέντου). Περαιτέρω, η κίνηση οχημάτων που σχετίζεται με την
εγκατάσταση είναι σχετικά περιορισμένη και η συμβολή του έργου στον
κυκλοφοριακό φόρτο της άμεσης περιοχής κρίνεται αμελητέα. Επομένως, οι
επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά μπορούν να
χαρακτηριστούν ως ουδέτερες.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά μπορούν να
χαρακτηριστούν ως ουδέτερες σε ότι αφορά στο φυσικό περιβάλλον λόγω της
περιοχής και του μικρού μεγέθους του έργου. Ουδέτερες είναι και ως προς στα
μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία
επίδραση στα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Ειδικότερα:
 Δεν υπάρχει αλλοίωση ή κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων.
 Δεν έχει επέλθει καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ.
πηγών, σπηλαίων κλπ καθώς δεν υπάρχουν τέτοια στο χώρο του έργου.
 Δεν υπάρχει εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής σπουδαιότητας, όπως
ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κ.λπ.
 Δεν έχει επέλθει υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών, π.χ. ως προς τη δομή, τη
γονιμότητα κ.α., είτε από την απόθεση αδρανών υλικών με τη μορφή σωρών είτε από
τα λοιπά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας κλπ.
 Δεν έχουν προκληθεί ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική
διάταξη των πετρωμάτων.
 Δεν έχουν προκληθεί διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του
επιφανειακού στρώματος του εδάφους.
 Δεν έχει επέλθει καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού
γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού.
 Δεν έχει προκληθεί οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον
άνεμο ή το νερό.
 Δεν έχει προκαλέσει κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές
καταστροφές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή
παρόμοιες καταστροφές. Συμπερασματικά, οι εξεταζόμενες επιπτώσεις από την
λειτουργία του έργου στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά του
εδάφους, εκτιμώνται ως ουδέτερες.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ)
Από την λειτουργία της εγκατάστασης δεν έχει διαπιστωθεί να έχουν επηρεαστεί η
χλωρίδα, πανίδα και γενικότερα τα οικοσυστήματα της περιοχής ενώ η εγκατάσταση
λειτουργεί σε τεμάχιο που αποτελεί μη δασική έκταση. Η περιοχή δεν αποτελεί χώρο
διέλευσης αποδημητικών ειδών της ορνιθοπανίδας ούτε γειτνιάζει με περιοχές
προστασίας. Επομένως, οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον μπορούν να
χαρακτηριστούν ως προς το είδος αρνητικές, ως προς το μέγεθος ασθενείς που
επηρεάζουν μια μικρή περιοχή, ως προς τη διάρκεια μακροχρόνιες καθώς η
δραστηριότητα διεξάγεται κάθε χρόνο, ως προς την δυνατότητα ανάταξης
αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες. Τέλος, η πιθανότητα εμφάνισης ατυχημάτων
ρύπανσης είναι εξαιρετικά μικρή λόγω της ήπιας μορφής της εγκατάστασης.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το υπό μελέτη τεμάχιο της εγκατάστασης βρίσκεται εκτός των ορίων κηρυγμένων
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών διατηρητέων μνημείων. Στην άμεση περιοχή του
έργου δεν υπάρχουν:



στορικά μνημεία και άλλες θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
οικισμοί ή τμήματα οικισμών, που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου
πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους
χαρακτήρα, καθώς και χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.
Συνεπώς, οι επιπτώσεις του έργου στο πολιτιστικό περιβάλλον κρίνονται ως ουδέτερες
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Από την έναρξη λειτουργίας του έργου οι επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό
περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης αξιολογούνται ως ιδιαίτερα
θετικές. Το έργο έχει υποστηρίξει σημαντικά τον τομέα των κατασκευών και ιδιαίτερα
την υλοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Αναμφισβήτητα, η λειτουργία
οικονομικών δραστηριοτήτων βάσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
αντιστροφή των τάσεων πληθυσμιακής συρρίκνωσης και γήρανσης του πληθυσμού. Η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, άμεσων αλλά και έμμεσων, επιφέρει θετικές
επιπτώσεις στα επίπεδα απασχόλησης της περιοχής. Με βάση τα παραπάνω, το έργο
θα έχει μακροχρόνιες θετικές επιπτώσεις, κυρίως τοπικής κλίμακας, στο
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Τέλος, δεν διαφαίνεται να υφίστανται πιθανότητες
συγκρούσεων μεταξύ των αναπτυξιακών τάσεων που δημιουργεί το υφιστάμενο έργο
και των κατευθύνσεων που ενισχύονται από άλλα προγράμματα, σχέδια ή έργα
οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η δραστηριότητα δεν έχει επιφέρει ούτε αναμένεται στο μέλλον να επιφέρει επιπτώσεις
στις τεχνικές υποδομές. Για την λειτουργία της δεν έχει χρειαστεί ούτε αναμένεται στο
μέλλον να χρειαστεί να κατασκευαστούν μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής (οδοποιία,
δίκτυο ηλεκτρισμού, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών). Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια
και ύδρευση καλύπτονται από α υφιστάμενα κοινωφελή δίκτυα. Οι ανάγκες για νερό
καλύπτονται εν μέρει από ιδιωτική γεώτρηση. Το οδικό δίκτυο της περιοχής δεν
επιβαρύνεται σημαντικά από τη λειτουργία του έργου. Η συνεισφορά του έργου στο
συνολικό κυκλοφοριακό φόρτο είναι περιορισμένη, παρόλο που έγκειται κυρίως στην
κυκλοφορία βαρέων οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών και τελικού προϊόντος. Σε
κάθε περίπτωση, το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι επαρκές. Η πρόσβαση
επιτυγχάνεται από ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό ενώ κατά τις μετακινήσεις των
βαρέων οχημάτων από και προς το χώρο του έργου, δεν προκύπτει όχληση του
τοπικού πληθυσμού της περιοχής, που θα δημιουργούσε ενδεχομένως την ανάγκη
χρήσης εναλλακτικών διαδρομών. Συνολικά, οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές
μπορούν να χαρακτηριστούν ως ουδέτερες.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Οι επιπτώσεις του έργου στην ποιότητα του αέρα σχετίζονται με τις εκπομπές αέριων
ρύπων κατά την παραγωγική διαδικασία. Τα αέρια απόβλητα προέρχονται:
(α) από τους καυστήρες των οχημάτων μεταφοράς των αδρανών πρώτων υλών και του
έτοιμου προϊόντος, και
(β) από τη φόρτωση, εκφόρτωση και εν γένει διακίνηση των αδρανών υλικών και του
τσιμέντου εντός του εργοταξίου. Στην περίπτωση (α) πρόκειται για τα τυπικά αέρια
μηχανών εσωτερικής καύσης πετρελαίου. Τα αέρια αυτά είναι: Μονοξείδιο του άνθρακα
(CO), Οξείδια του αζώτου (NOx), Υδρογονάνθρακες (H/C), Διοξείδιο του θείου (SO2),
Αιθάλη (καπνός). Στην περίπτωση (β) πρόκειται για τη σκόνη που εκλύεται λόγω της
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διακίνησης (φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς) των λεπτόκοκκων, κυρίως, πρώτων
υλών. Είναι ευνόητη η έκλυση σκόνης κατά την υπαίθρια αποθήκευση και διακίνηση
των αδρανών υλικών, οπότε το ζητούμενο είναι ο περιορισμός των εκπομπών. Οι
επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα μπορούν να χαρακτηριστούν ως προς το είδος
αρνητικές, ως προς το μέγεθος ασθενείς, ως προς τη διάρκεια μακροχρόνιες, καθώς η
δραστηριότητα διεξάγεται συνεχώς, ως προς την δυνατότητα ανάταξης αναστρέψιμες,
και ως προς τη δυνατότητα αντιμετώπισης μερικώς αντιμετωπίσιμες με τεχνικές όπως
η τοποθέτηση συστημάτων αποκονίωσης, η διαβροχή των χώρων εργασίας κλπ.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Ή ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
Η μέχρι τώρα λειτουργία της μονάδας δεν έχει προκαλέσει ουσιαστικά προβλήματα στο
ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. Κατά τη μελλοντική λειτουργία της μονάδας, η
ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης δεν αναμένεται να
επηρεαστεί περαιτέρω. Τα επίπεδα θορύβου στα όρια του τεμαχίου βρίσκονται εντός
των ορίων που προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και δεν απαιτείται η λήψη
πρόσθετων μέτρων. Επομένως, οι επιπτώσεις από θόρυβο και δονήσεις μπορούν να
χαρακτηριστούν ως προς το είδος αρνητικές, ως προς το μέγεθος ασθενείς, ως προς
τη διάρκεια μακροχρόνιες καθώς η δραστηριότητα διεξάγεται συνεχώς, ως προς την
δυνατότητα ανάταξης αναστρέψιμες και ως προς τη δυνατότητα αντιμετώπισης
μερικώς αντιμετωπίσιμες.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, οι επιπτώσεις στα ύδατα έχουν ως εξής:
 Δεν υπάρχουν επιπτώσεις του έργου στο υδρογραφικό δίκτυο, καθώς δεν έχουν
κατασκευαστεί έργα ούτε προβλέπεται η κατασκευή σχετικών έργων στο χερσαίο
περιβάλλον.
 Οι επιπτώσεις του έργου στη διαθεσιμότητα υδατικού δυναμικού και στις ενδεχόμενες
εποχικές μεταβολές της είναι ήπιες.
Οι επιπτώσεις στα ύδατα μπορούν να χαρακτηριστούν ως προς το είδος αρνητικές, ως
προς το μέγεθος ασθενείς, ως προς τη διάρκεια μακροχρόνιες, καθώς η δραστηριότητα
διεξάγεται συνεχώς, ως προς την δυνατότητα ανάταξης αναστρέψιμες, και ως προς τη
δυνατότητα αντιμετώπισης αντιμετωπίσιμες.
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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:
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
(β) κατά το στάδιο λειτουργίας:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ –
ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ)
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου μέχρι και σήμερα, δεν έχει διαπιστωθεί η
πρόκληση εμφανών επιδράσεων στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Κρίνεται
ότι δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων για την προστασία της χλωρίδας, της
πανίδας και εν γένει των οικοσυστημάτων.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Τα μέτρα περιορισμού των εκπομπών αέριων αποβλήτων που παράγονται κατά τη
λειτουργία της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος έχουν ως εξής:
(α) για τις εκπομπές από τους καυστήρες των οχημάτων μεταφοράς των αδρανών
πρώτων υλών και του έτοιμου προϊόντος [τυπικά αέρια μηχανών εσωτερικής καύσης
πετρελαίου: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Οξείδια του αζώτου (NOx),
Υδρογονάνθρακες (H/C), Διοξείδιο του θείου (SO2), Αιθάλη (καπνός)]. Ο έλεγχος των
εκπομπών διασφαλίζεται με την κατάλληλη συντήρηση των οχημάτων του έργου και
την κατοχή των προβλεπόμενων πιστοποιητικών ελέγχου. Η ορθή συντήρηση των
καυστήρων των οχημάτων όχι μόνο βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του
έργου, αλλά επιφέρει και μειωμένες καταναλώσεις πετρελαίου.
(β) για τις εκπομπές σκόνης που εκλύεται κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και εν γένει
διακίνηση των αδρανών υλικών και του τσιμέντου εντός του εργοταξίου. Για τον
περιορισμό της σκόνης, οι σωροί των αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι
χώροι του εργοταξίου διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους. Τα
φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και
αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους. Περαιτέρω, το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση
των υλικών επιδιώκεται να είναι το ελάχιστο δυνατό. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί στα
σιλό τσιμέντου, στην κορυφή των οποίων έχει εγκατασταθεί σύστημα αποκονίωσης,
αποτελούμενο από σακκόφιλτρα και κονιοσυλλέκτες. Το σύστημα αποκονίωσης έχει
αυξημένη δυναμικότητα και απόδοση, επιτυγχάνοντας κατακράτηση της σκόνης σε
ποσοστό τουλάχιστον 99,7%. Έτσι, αφενός μεν ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης
στην ατμόσφαιρα αφετέρου δε η κατακρατούμενη σκόνη επανατροφοδοτείται στην
παραγωγική διαδικασία.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Η ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
Για την αντιμετώπιση του εργοταξιακού θορύβου, τα μηχανήματα και οι συσκευές
εργοταξίου φέρουν σήμανση CE, όπου αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής
ισχύος. Επίσης, γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων για την όσο
το δυνατόν πιο αθόρυβη λειτουργία τους. Για τα μηχανήματα που κατά την λειτουργία
τους δύναται να προκαλέσουν δονήσεις, υπάρχει πρόβλεψη να εδράζονται σε
κατάλληλα πιστοποιημένες αντικραδασμικές βάσεις. Με τα κατάλληλα μέτρα
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ηχομόνωσης επιδιώκεται, ο θόρυβος που προέρχεται από τις σταθερές μηχανολογικές
εγκαταστάσεις να μην υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν, μετρούμενος στα όρια του
τεμαχίου, και γενικότερα να μην επηρεάζεται το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.
Για μονάδα επεξεργασίας διογκωμένης πολυστερίνης
Τα μέτρα ασφαλείας επικεντρώνονται κυρίως στις περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς
στο χώρο της μονάδας αλλά και του εργατικού ατυχήματος. Σε περίπτωση δημιουργίας
συνθηκών έκτακτης κατάστασης συστήνεται η σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων για την
γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές
του κράτους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης.
Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών θα τοποθετηθεί στο χώρο της μονάδας όλος ο
απαραίτητος εξοπλισμός αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού του είναι:




Σύστημα συναγερμού. Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με σύστημα συναγερμού
που θα ενημερώνει το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς
Περίφραξη του χώρου των εγκαταστάσεων. Ήδη ο χώρος των εγκαταστάσεων
ασφαλίζεται για την παρεμπόδιση της ελεύθερης διακίνησης σε αυτόν.
Εκπαίδευση προσωπικού. Επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα
πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων ενώ συστήνεται η λήψη όλων των
ατομικών μέτρων προστασίας.
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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.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……
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.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……
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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