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1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.1 Εισαγωγή
Η εταιρεία CYFIELD QUARRIES LTD (αναφερόμενη σε αυτή τη μελέτη ως Εργοδότης),
προγραμματίζει την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Ασφαλτικού Σκυροδέματος
(αναφερόμενο σε αυτή την έκθεση ως Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ)), εντός του χώρου της
σκυροθραυστικής μονάδας του υφιστάμενου λατομείου της που βρίσκεται στην Κοινότητα
Παρεκκλησιάς. Συγκεκριμένα το ΠΕ θα ανεγερθεί σε τμήμα του τεμαχίου 58 με Φύλλο
Σχέδιο (Φ/Σχ): 54/6 και με γεωγραφικές συντεταγμένες Γ.ΜΗΚ.:213928 και Γ.ΠΛ.:349986
(βλέπε Εικόνα 5-1). Ο αριθμός πολεοδομικής αίτησης του ΠΕ είναι ΛΕΜ/1247/2019.
Σκοπός του ΠΕ είναι η δημιουργία σύγχρονης Μονάδας Παραγωγής Ασφαλτικού
Σκυροδέματος με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος, καθώς και με στόχο
την κάλυψη των αναγκών της κυπριακής αγοράς. Η τοποθεσία χωροθέτησης του ΠΕ
(δηλαδή εντός του τεμαχίου που ήδη φιλοξενεί σκυροθραυστική μονάδα) και ο σύγχρονος
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί με τεχνολογίες αντιρύπανσης και λαμβάνοντας
υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν, αποτελούν
περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση λειτουργίας τέτοιου τύπου βιομηχανικής μονάδας.
Στα πλαίσια εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας για το ΠΕ, ο Εργοδότης θα πρέπει να
καταθέσει στις Αρμόδιες Αρχές, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
(ΜΕΕΠ). Σκοπός της ΜΕΕΠ είναι ο τεκμηριωμένος προκαταρκτικός εντοπισμός των
άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, οι οποίες
εκτιμάται ότι θα προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία του ΠΕ. Απώτερος στόχος
είναι ο καθορισμός μέτρων πρόληψης / περιορισμού των εν λόγω περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Ο Εργοδότης έχει αναθέσει στην εταιρεία Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε
(αναφερόμενη στη μελέτη ως Σύμβουλοι) την εκπόνηση της ΜΕΕΠ για την κατασκευή και
λειτουργία του ΠΕ.
Το περιεχόμενο της Μελέτης έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της
ισχύουσας Νομοθεσίας Ν.127(Ι)/2018 «περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
από Ορισμένα Έργα Νόμος». Τα πορίσματα και οι προτάσεις των Συμβούλων στηρίζονται
στις πρόνοιες της εκάστοτε Νομοθεσίας που σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές
παραμέτρους, οι οποίες μελετώνται για το ΠΕ. Για ενδελεχή ερμηνεία των κειμένων γίνεται
παρουσίαση τεκμηριωμένων στοιχείων και πληροφοριών, όπως χάρτες, εικόνες, σχέδια
και φωτογραφίες κλπ.

1.2 Περιγραφή Προτεινόμενου Έργου
Οι διεργασίες που θα εκτελούνται στη Μονάδα Ασφαλτικού Σκυροδέματος είναι οι
ακόλουθες:
•

Αποθήκευση των αδρανών υλικών (σκύρα και άμμος) σε κάδους – χοάνες.

• Φόρτωση με τη βοήθεια φορτωτή τα διαφόρων διαβαθμίσεων αδρανή υλικά και
εκφόρτωση τους σε μεταφορική ταινία, μέσω της οποίας τα υλικά αυτά μεταφέρονται
στο φούρνο - ξηραντήρα. Δηλαδή τροφοδοτούνται τα υλικά στο φούρνο - ξηραντήρα.
Νικολαΐδης & Συνεργάτες
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• Στο φούρνο – ξηραντήρα επιτυγχάνεται η αποβολή της περιεχόμενης υγρασίας των
αδρανών υλικών και η αύξηση της θερμοκρασίας, στον προβλεπόμενο βαθμό, με
σκοπό την επίτευξη της τέλειας επικαλύψεως των κόκκων με ασφαλτικό συνδετικό. Ο
ξηραντήρας είναι κεκλιμένος επιμήκης περιστρεφόμενος κύλινδρος με μεγάλη διάμετρο,
που μετακινεί το ψυχρό αδρανές από τη μια άκρη στην άλλη, με άμεση προσβολή
φλόγας ισχυρού καυστήρα, που βρίσκεται στην έξοδο του υλικού (θερμού πλέον
υλικού).
• Κατά την καύση και αποξήρανση, οι αέριες εκπομπές παιπάλης συλλέγονται με
φίλτρα-κονιοσυλλέκτες και ανακτώνται υπό μορφή σκόνης, όπου μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία.
• Η παιπάλη– σκόνη που απορροφάται από τα φίλτρα αποθηκεύεται σε σιλό. Μέρος
αυτού επαναχρησιμοποιείται κατά την ανάμιξη της συνδετικής ύλης με τα αδρανή.
• Προστίθεται υδράσβεστος όπως αναφέρεται πιο κάτω πριν την προσθήκη της
ασφάλτου στην τελική φάση. Η υδράσβεστος αποθηκεύεται σε σιλό.
• Το θερμό υλικό (σκύρα και άμμος) από το φούρνο μεταφέρεται στο «batching tower»
μέσω αναβατόριου (elevator), όπου ακολουθεί κοσκίνισμα και διαχωρισμός σε διάφορα
κλάσματα και κατανομή σε ξεχωριστούς κάδους ανάλογα του μεγέθους των κόκκων. Για
τον έλεγχο της κατανομής του μεγέθους των αδρανών υλικών στο τελικό μείγμα ο
χειριστής του «batch plant» μεταφέρει τα αδρανή στη χοάνη (που βρίσκεται κάτω από
τους κάδους) όπου ζυγίζονται έως ότου ληφθεί η επιθυμητή κοκκομετρική σύνθεση και
βάρος. Γίνεται μεταφορά ρευστοποιημένης ασφάλτου (πίσσα) από τη θερμαινόμενη
δεξαμενή αποθήκευσης σε κάδο που βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τη χοάνη ζυγίσματος
των αδρανών όπου επίσης ζυγίζεται. Στη συνέχεια τα αδρανή από τη χοάνη ζυγίσματος
αφήνονται στον αναμικτήρα όπου γίνεται τροφοδότηση και ανάμιξη με το απαιτούμενο
ποσοστό θερμής ασφάλτου. Πριν την προσθήκη της ασφάλτου προστίθεται και μικρή
ποσότητα υδρασβέστου. Σημαντικός παράγοντας της αναμίξεως είναι η θερμοκρασία
της ασφάλτου και των αδρανών. Το παραγόμενο ασφαλτόμιγμα αποθηκεύεται στο
χαμηλότερο σημείο του «batching tower» από όπου και εκφορτώνεται κατευθείαν στην
καρότσα των φορτηγών, που εισέρχονται κάτω από το σημείο αποθήκευσης. Η τυπική
εκατοστιαία σύσταση του ασφαλτομίγματος είναι: α) αδρανή υλικά 84-96%, β)
Άσφαλτος από 4-7% και γ) Παιπάλη από 0% έως 9%.
•

Το υλικό που φορτώνεται στα φορτηγά ζυγίζεται στη γεφυροπλάστιγγα.

• Η διαδικασία που ακολουθείται για παραγωγή ρευστοποιημένης ασφάλτου (πίσσας)
περιλαμβάνει τη θέρμανση της δεξαμενής της ασφάλτου (πίσσας) με την κυκλοφορία
ζεστού λαδιού, το οποίο ζεσταίνεται με καυστήρα πετρελαίου.
• Η διαδικασία συλλογής αερίων περιλαμβάνει την εισροή των θερμών αερίων από το
ξηραντήριο, το αναβατόριο, τα δονούμενα κόσκινα και τον αναμικτήρα, μέσω ισχυρού
απορροφητήρα στην κεντρική μονάδα αποκονίωσης (όγκος αέρα 42.000Nm3/h) με
σακκόφιλτρα και αφού γίνει η επεξεργασία τους καταλήγουν στην ατμόσφαιρα.
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Η υπολογιζόμενη μέγιστη παραγωγή του Ασφαλτικού Σκυροδέματος θα κυμαίνεται στους
160 tn/h (1.280 tn/day). Η δυναμικότητα της Μονάδας υπολογίζεται στους 230t/h για
προϊόν με ποσοστό υγρασίας 3% και 210 tn/h για προϊόν με ποσοστό υγρασίας 5%.
Οι πιο πάνω διεργασίες λειτουργίας της Μονάδας απεικονίζονται στο Σχεδιάγραμμα 51. Τα τεχνικά σχέδια και οι τεχνικές πληροφορίες που αφορούν τη Μονάδα
επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του καυστήρα (Burner) του φούρνου παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5-1. Το μοντέλο του καυστήρα είναι το MIBG (Monoblock Industry Burner Global)3.18. Τα Τεχνικά Σχέδια της καμινάδας του καυστήρα επισυνάπτονται στο Παράρτημα
Ι.

1.3 Κατασκευαστικές Εργασίες και Υλικά Κατασκευής
Η Μονάδα Ασφαλτικού Σκυροδέματος θα καταλαμβάνει έκταση 1.500 m2 και θα
αποτελείται από υπαίθρια μεταλλική κατασκευή, η οποία θα συναρμολογηθεί στην
τοποθεσία ανέγερσης της Άμεσης Περιοχής Μελέτης (ΑΠΜ). Ο εξοπλισμός θα μεταφερθεί
με τη βοήθεια πλατφόρμας συρόμενης από φορτηγό και θα χρησιμοποιηθεί γερανός για
την ανύψωση, τοποθέτηση και συναρμολόγηση του.
Οι βάσεις στήριξης της μεταλλικής κατασκευής θα κατασκευαστούν από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Το εμβαδόν που θα καλύπτουν οι βάσεις αυτές θα είναι 300 m2 περίπου.
Πριν την κατασκευή τους θα προηγηθούν χωματουργικές εργασίες. Ο όγκος των
εκσκαφθέντων υλικών θα είναι 150 m3 περίπου. Τα εκσκαφέντα υλικά δε θα απορριφθούν
αλλά θα επαναχρησιμοποιηθούν για τη αποκατάσταση του λατομείου.
Επιπρόσθετα θα κατασκευαστεί περιτοίχισμα από σκυρόδεμα στο χώρο των δεξαμενών
αποθήκευσης της ασφάλτου και των καυσίμων, προς αποφυγή διαρροών τους στο
περιβάλλον λόγω παρουσίας πιθανού ατυχήματος. Επίσης θα κατασκευαστεί δωμάτιο
της ΑΗΚ με συνήθη οικοδομικά υλικά.

1.4 Ανάγκες σε Φυσικούς Πόρους, Προσωπικό και Ενέργεια για την
Υλοποίηση του ΠΕ
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΠΕ αφορούν τον εξοπλισμό
(βλέπε Σχεδιάγραμμα 5-1, Υπόμνημα 5-1 & Παράρτημα Ι) και μικρές ποσότητες
οικοδομικών υλικών (όπως αδρανή υλικά, τούβλα κ.λπ.) και νερού για την κατασκευή των
βάσεων στήριξης του εξοπλισμού, του περιτοιχίσματος ασφαλείας των δεξαμενών
αποθήκευσης πίσσας και καυσίμων και του δωματίου της ΑΗΚ.
Το προσωπικό του εργοταξίου θα είναι διαφόρων ειδικοτήτων και υπολογίζεται κατά μέσο
όρο στα 10 άτομα. Στο εργοτάξιο θα πρέπει να υπάρχει ένας Συντονιστής Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας, ο οποίος θα χειρίζεται τα θέματα ασφάλειας και υγείας που θα
προκύπτουν κατά την κατασκευή του Έργου.
Οι ποσότητες πόσιμου νερού που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από τους
εργαζομένους του εργοταξίου εκτιμώνται περίπου στα 0,4 m3 ημερησίως (40l/day για 10
άτομα). Οι ποσότητες νερού που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς
περιορισμού εκπομπής της σκόνης και για κατασκευαστικές εργασίες, κρίνονται
αμελητέες.
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Η τροφοδοσία του εργοταξίου με ηλεκτρική ενέργεια για την υλοποίηση του ΠΕ θα γίνεται
από το εθνικό δίκτυο. Η ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα
χρησιμοποιηθεί κατά το κατασκευαστικό στάδιο δεν κρίνεται σημαντική, αφού ο
ηλεκτρικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μικρής δυναμικότητας.
Συγκεκριμένα κατά την κατασκευή του ΠΕ θα χρησιμοποιηθούν κυρίως ηλεκτρικά
εργαλεία χειρός.
Για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών, όπως προαναφέρεται, ο εξοπλισμός
που θα χρησιμοποιηθεί αποτελείται από βαρέου τύπου οχήματα και μηχανήματα (π.χ.
γερανοί, μπετονιέρες, εκτοξευτήρας σκυροδέματος κτλ.).

1.5 Ανάγκες σε Φυσικούς Πόρους, Προσωπικό και Ενέργεια κατά τη
λειτουργία του ΠΕ
Οι φυσικοί πόροι που θα χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του ΠΕ θα είναι κυρίως
αδρανή υλικά (σκύρα και άμμος) και μικρές ποσότητες νερού για διαβροχή των οδικών
προσβάσεων και των χώρων αποθήκευσης αδρανών προς αποφυγή διασποράς σκόνης
στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ΕΠΜ). Η προμήθεια των αδρανών υλικών θα γίνεται από
το υφιστάμενο λατομείο και η μέγιστη ποσότητα που θα χρησιμοποιείται θα είναι περίπου
1.230 tn/ημέρα. Η προμήθεια του νερού θα γίνεται από αδειούχα γεώτρηση της περιοχής
και θα μεταφέρεται με υδροφόρο όχημα τη εταιρείας. Η ακριβής ποσότητα κατανάλωσης
του νερού από τη γεώτρηση δεν είναι γνωστή στο στάδιο αυτό. Υπολογίζεται μια
κατανάλωση της τάξης των 10m3/ημέρα περίπου.
Κατά τη λειτουργία του ΠΕ θα γίνεται καταγραφή της ποσότητας του νερού που αντλήθηκε
και χρησιμοποιήθηκε. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την άδεια υδροληψίας που διαθέτει η
εταιρεία η συνολική ποσότητα νερού που αντλείται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25.000
m3/year. Στο Παράρτημα ΙΙ επισυνάπτεται η άδεια υδροληψίας και το πιστοποιητικό
έγκρισης υδροληψίας που έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία από το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων. Επίσης, επισυνάπτονται τα ποιότητα χαρακτηριστικά του νερού της γεώτρησης.
Το προσωπικό που θα εργάζεται στη Μονάδα θα είναι κατά μέσο όρο 2 άτομα. Η
κατανάλωση πόσιμου νερού από το προσωπικό υπολογίζεται στα 0,08 m3/day περίπου.
Όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΠΕ
υπολογίζεται στο 1.500.000 kWh/year περίπου. Ενέργεια θα καταναλώνεται επίσης από
τη χρήση καυσίμων για τη λειτουργία του φούρνου – ξηραντήρα. Το καύσιμο που θα
χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του φούρνου είναι ελαφρύ βιομηχανικό μαζούτ (Light
Fuel Oil – LFO) με υπολογισμένη ποσότητα κατανάλωσης 9.000 tn/year περίπου (1.518
kg/h- βλέπε Πίνακα 5-1). Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καυσίμου LFO επισυνάπτονται στο
Παράρτημα ΙIΙ.

1.6 Εξέταση Υπαλλακτικών Λύσεων
Η επιλογή της τοποθεσίας κατασκευής του ΠΕ θεωρείται ως αποκλειστική επιλογή του
ιδιοκτήτη. Οι υπαλλακτικές λύσεις που εξετάζονται για το Έργο στη μελέτη αυτή, εστιάζουν
κυρίως στην τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Ο εξοπλισμός του ΠΕ θα πρέπει να
πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας και αποδοτικής λειτουργίας, καθώς
να συμπεριλαμβάνει τεχνολογίες αντιρύπανσης. Περισσότερες πληροφορίες για τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της Μονάδας Ασφαλτικού Σκυροδέματος και τα
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οποία είναι γνωστά κατά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης αυτής, παρουσιάζονται στο
Κεφάλαιο 5.2.
Σε περίπτωση μη υλοποίησης του ΠΕ, η ΑΠΜ θα παραμείνει στην υφιστάμενη κατάσταση
της χωρίς να παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλαγή.

1.7 Ρύποι και Κατάλοιπα από τις Κατασκευαστικές Εργασίες του ΠΕ
Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών δεν αναμένεται να υπάρξουν
κατάλοιπα ρύπων. Τα στερεά απόβλητα (π.χ. συσκευασίες υλικών, οικιακά κ.α.) που θα
προκύπτουν, θα απομακρύνονται αυθημερόν από το εργοτάξιο και θα διατίθενται σε
αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης τους. Όσον αφορά τα αστικά υγρά απόβλητα, το
προσωπικό θα χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους χώρους υγιεινής του λατομείου.
Οι αέριες εκπομπές και η σκόνη που θα δημιουργούνται θα επηρεάζουν κυρίως, σημειακά
την περιοχή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών δε θα επηρεάζεται περαιτέρω η ποιότητα
της ατμόσφαιρας της περιοχής μελέτης από τις κατασκευαστικές εργασίες.
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα προκύψουν κατά το κατασκευαστικό στάδιο
μπορούν να περιοριστούν και να ελαχιστοποιηθούν με την εφαρμογή των κατάλληλων
μέτρων. Τα μέτρα που προτείνονται και είναι εφικτό να εφαρμοστούν παρουσιάζονται στο
Κεφάλαιο 8.1.

1.8 Ρύποι και Κατάλοιπα από τη Λειτουργία του ΠΕ
Οι ρύποι και τα κατάλοιπα από τη λειτουργία του ΠΕ αφορούν στερεά και υγρά απόβλητα,
καθώς και αέριες εκπομπές και σκόνη. Στον Πίνακα 5-3 παρουσιάζονται οι πηγές
προέλευσης των κατηγοριών των ρύπων και κατάλοιπων που αναμένεται να προκύπτουν
από τη λειτουργία του ΠΕ, καθώς και οι ενέργειες που θα εφαρμόζονται για την
ορθολογική διαχείρισης τους.
Στη μονάδα ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα είναι τελευταίας τεχνολογίας
προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), οι οποίες
αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα και συγκεκριμένα στα σημεία 1.2, 3.1, 3.5.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ΒΔΤ που θα εφαρμόζονται στη Μονάδα αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 8.2.

1.9 Περιγραφή Φυσικού, Βιολογικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος
Τοπογραφικά και Μορφολογικά Χαρακτηριστικά
Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή με υψόμετρο 297 m περίπου πάνω από
τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας. Το τμήμα του τεμαχίου 58, όπου θα κατασκευαστεί η
Μονάδα Ασφαλτικού Σκυροδέματος βρίσκεται εντός του χώρου της σκυροθραυστικής
μονάδας της Εταιρείας CYFIELD QUARRIES LTD. Η μορφολογία του εδάφους της ΑΠΜ
έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική της κατάσταση, λόγω των
λατομικών εργασιών που διεξάγονται εντός της.
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Γεωλογικά Χαρακτηριστικά
Η ΑΠΜ γεωλογικά εμπίπτει εντός της Ζώνης Τροόδους. Σύμφωνα με τον Χάρτη 6-2 ο
εδαφικός ορίζοντας της περιοχής μελέτης αποτελείται από φλεβικά πετρώματα.
Υδρολογικά – Υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υδρολογικού Χάρτη της Κύπρου η περιοχή μελέτης εμπίπτει
στην περιοχή του υδροφορέα CΥ–19 Τρόοδος (βλέπε Χάρτη 6-6). Ο υδροφορέας αυτός
αφορά μικρά και τοπικά ασυνεχή υπόγεια υδατικά σώματα τα οποία συντίθενται από
ιζηματογενή και πυριγενή πετρώματα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων η ΑΠΜ δεν
εμπίπτει σε Περιοχή Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) (Βλέπε Χάρτη
6-9).
Κλιματολογικά Δεδομένα
Στοιχεία για την παρουσίαση των κλιματολογικών δεδομένων της περιοχής μελέτης
χρησιμοποιήθηκαν από τον πλησιέστερο Κλιματολογικό Σταθμό του ΠΕ όπου είναι ο
Σταθμός Γερμασόγειας (Υδατοφράκτης) με αριθμό 429 και γεωγραφικές συντεταγμένες
Βορ. Γ. Πλ: 340 46’ και Ανατ. Γ. Μηκ: 330 05’. Ο Σταθμός αυτός βρίσκεται σε υψόμετρο 70
m. Στον Πίνακα 6-2 παρουσιάζονται τα μηνιαία κλιματολογικά στατιστικά στοιχεία όπως
έχουν καταγραφεί από τον εν λόγω Σταθμό.
Η μέση ταχύτητα του ανέμου στην ΕΠΜ παρουσιάζεται στον Χάρτη 6-10 και η κατεύθυνση
του ανέμου στο Διάγραμμα 6-1.
Βιοκλίμα
Η ΕΠΜ ανήκει στην Ημιερημική Ήπια ζώνη, βάσει του βιοκλιματικού Χάρτη 6-11,
επιτρέποντας την ανάπτυξη κυρίως, φρυγανικής και θαμνώδους βλάστησης.
Ποιότητα της Ατμόσφαιρας
Υφιστάμενα δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή του ΠΕ δεν
υπάρχουν. Η πιο κοντινή τοποθεσία στην οποία γίνεται συστηματική παρακολούθηση της
ποιότητας της ατμόσφαιρας βρίσκεται στον «Κυκλοφοριακό Σταθμό Λεμεσού». Στον
Χάρτη 6-12 υποδεικνύεται η τοποθεσία του Κυκλοφοριακού Σταθμού Λεμεσού και στον
Πίνακα 6-4 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές ρύπων για τα έτη 2010 – 2018, που
καταγράφηκαν από τον εν λόγω Σταθμό. Επίσης, στα Διαγράμματα 6-1 – 6-5
παρουσιάζονται οι ετήσιες μέσες τιμές του Διοξειδίου του Θείου (SO2), των Οξειδίων του
Αζώτου (NOx), του Μονοξείδιου του Άνθρακα (CO), του Βενζολίου C6H6 και των
Αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 για τα έτη 2004 – 2018 που καταγράφηκαν στους
κυκλοφοριακούς Σταθμούς της Κύπρου. Ο Κυκλοφοριακός Σταθμός Λεμεσού στα
διαγράμματα αυτά έχει την ονομασία (LIMTRA).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
του Πίνακα 6-4, διαφαίνεται ότι η περιοχή του σταθμού της Λεμεσού δεν επιβαρύνεται με
υψηλές συγκεντρώσεις αέριων ρύπων. Οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων δεν
υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια ποιότητας της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας
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(βλέπε Πίνακα 6-4). Παρατηρείται μόνο μια μικρή υπέρβαση των μέσων ετήσιων τιμών
PM10, της τάξεως περίπου του 1%, σε διάφορες χρονικές περιόδους, τα οποία
υποδεικνύονται με κόκκινο χρώμα στον Πίνακα 6-4.
Ποιότητα του Εδάφους
Στους Χάρτες 6-13 μέχρι 6-25 παρουσιάζονται τα γεωχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους
της ΑΠΜ και ΕΠΜ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους εν λόγω
Χάρτες, υψηλές συγκεντρώσεις χημικών στοιχείων στην ΑΠΜ αφορούν το Χρώμιο (Cr =
500 mg/kg), τον Ψευδάργυρο (Zn = 110 mg/kg) και τον Χαλκό (Cu = 220 mg/kg). Τα
αποτελέσματα αυτά προέκυψαν μέσω γεωχημικών επισκοπήσεων που διεξάγει το Τμήμα
Γεωλογικής Επισκόπησης.
Απερήμωση
Βιοκλιματικά, η ΕΠΜ ανήκει στις Ημίξηρες περιοχές. Σε συνδυασμό με την αύξηση της
θερμοκρασίας, ο κίνδυνος απερήμωσης στην ΕΠΜ από άποψη ευαισθησίας είναι μέτριος
(βλέπε Χάρτη 6-26).
Νιτρορύπανση και Ευαίσθητη Περιοχή Απόρριψης Αστικών Λυμάτων
Η ΕΠΜ και ΑΠΜ, όπως παρουσιάζεται στο Χάρτη 6-27 και Χάρτη 6-28 δεν εμπίπτει σε
Ευπρόσβλητη Ζώνη Νιτρορύπανσης και σε Ευαίσθητη Περιοχή Απόρριψης Αστικών
Λυμάτων.
Εργαστηριακά Αποτελέσματα Ανάλυσης Εδάφους ΑΠΜ
Ο Εργοδότης διενήργησε δειγματοληψία εδάφους σε έξι σημεία της ΑΠΜ (βλέπε Εικόνα
6-1) με σκοπό τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης του εδάφους. Τα στοιχεία που
αναλύθηκαν είναι βαρέα μέταλλα (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn), οργανικές ενώσεις,
βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, ξυλόλιο, BTEΧ, πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες χαμηλού μοριακού βάρους (US EPA 16 PAHS) και ελαφρά κλάσματα
πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (lighter end TPH CWG fractions, UK EA 16 fractions,
Πτητικοί Αλογωνομένοι υδρογονάνθρακες (VHH), PCBS. Τα αποτελέσματα των
αναλύσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα V.
Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του εδάφους της ΑΠΜ, διαφαίνεται ότι το έδαφος
δεν είναι επιβαρυμένο με τα πιο πάνω στοιχεία. Πολύ μικρές συγκεντρώσεις πετρελαϊκών
υδρογονανθράκων (TPH C6-C24), βενζο(g,h,i)περυλένιο και ινδενο(1,2,3-c-d) πυρένιο
έχουν εντοπιστεί στα σημεία Σ2, Σ6 και Σ5.
Επίπεδα Θορύβου στην ΑΠΜ
Τα επίπεδα θορύβου στην ΑΠΜ μετά από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 8η
Μαΐου 2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-5. Στην Εικόνα 6-2 παρουσιάζονται τα σημεία
που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις θορύβου.
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6-5 διαφαίνεται ότι σε κοντινές αποστάσεις λειτουργίας
της σκυροθραυστικής μονάδας τα επίπεδα θορύβου είναι υψηλά και κυμαίνονται από 85
dB(A) μέχρι 92 dB(A), με μέση ημίωρη τιμή 89 dB(A). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι σε
αποστάσεις μεγαλύτερες (>60 m) του Σημείου 1 τα επίπεδα του θορύβου μειώνονται
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σημαντικά (Σημείο 2) και τα οποία κυμαίνονται από 72 dB(A) μέχρι 79 dB(A), με μέση
ημίωρη τιμή 76 dB(A). Συνεπώς, τα επίπεδα του θορύβου μειώνονται σημαντικά σε
μεγαλύτερες αποστάσεις από την πηγή εκπομπής του.
Αισθητική του Φυσικού Τοπίου
Η αισθητική του φυσικού τοπίου της περιοχής του ΠΕ είναι υποβαθμισμένη, λόγω των
λατομικών δραστηριοτήτων και άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων (π.χ παραγωγή
σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυροδέματος) που διεξάγονται στην περιοχή εδώ και
αρκετές δεκαετίες.
Βιολογικό Περιβάλλον και Περιβαλλοντική Ευαισθησία της ΕΠΜ
To τεμάχιο ανέγερσης του ΠΕ απέχει περίπου 400 m από την περιοχή Natura 2000
(CY5000001) «Δάσος Λεμεσού» (βλέπε Χάρτη 6-29 και Εικόνα 6-6). Το «Δάσος
Λεμεσού» έχει κηρυχτεί σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και
της Άγριας Ζωής Νόμους του 2003 έως 2015 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Κ.Δ.Π
206/2019) και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Τα μέτρα προτεραιότητας για την Ειδική Ζώνη
Διατήρησης «Δάσος Λεμεσού» αναφέρονται στην παράγραφο 6 του Κ.Δ.Π 205/2019.
Η ΑΠΜ σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (βλέπε Εικόνα 6-7)
δεν εμπίπτει σε πέρασμα / διάδρομο άγριων αποδημητικών πτηνών.
Κατά την επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην ΑΠΜ την 8η Μαΐου του 2020
διαπιστώθηκε ότι εντός του χώρου του τεμαχίου όπου θα κατασκευαστεί το ΠΕ δεν
υπάρχουν οποιαδήποτε σημαντικά είδη χλωρίδας. Κοινά είδη χλωρίδας εντοπίστηκαν στα
πρανή του δυτικού συνόρου και πλησίον του ανατολικού συνόρου της ΑΠΜ τα οποία είναι:
•

Το ξενικό, εισβλητικό είδος από την Αργεντινή, με την Κυπριακή του ονομασία
Καπνόχορτο και την επιστημονική του ονομασία Nicotiana glauca (Solanaceae)

•

Το κοινό είδος θάμνου Dittrichia viscose

•

Μικρός αριθμός πεύκων <10

Στην περιοχή ανατολικά του ΠΕ υφίστανται σημαντικός αριθμός πεύκων. Γενικά στην ΕΠΜ
κυρίως νότια και νότιο ανατολικά του ΠΕ υφίστανται θερμοκήπια και αξιοποιημένες
γεωργικές εκτάσεις.
Στις Φωτογραφίες 6-1 μέχρι 6-5 απεικονίζεται η χλωρίδα της ΑΠΜ και ΕΠΜ. Επίσης στην
Εικόνα 6-8 απεικονίζεται η χωρική κατανομή της χλωρίδας.
Επιπρόσθετα κατά την επιτόπια επίσκεψη δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε σημαντικά είδη
πανίδας εντός της ΑΠΜ.
Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Το ΠΕ θα ανεγερθεί όπως προαναφέρεται στο τεμάχιο 58 με Φύλλο Σχέδιο (Φ/Σχ): 54/6,
το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου της σκυροθραυστικής μονάδας του υφιστάμενου
λατομείου της εταιρείας CYFIELD QUARRIES LTD. Η ΑΠΜ εφάπτεται λατομικής ζώνης
όπου εντός της δραστηριοποιούνται τρεις σκυροθραυστικές μονάδες παραγωγής αδρανών
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υλικών, μια μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και μια μονάδα παραγωγής ασφαλτικού
σκυροδέματος. Η χωρική κατανομή των μονάδων αυτών παρουσιάζεται στην Εικόνα 6-9.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραχωρήθηκαν στους συμβούλους από τον ιδιοκτήτη, θα
τερματιστεί η λειτουργία της μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος που
υποδεικνύεται στο Σημείο 5 της Εικόνα 6-9. Συνεπώς, με την κατασκευή του ΠΕ δε θα
πολλαπλασιαστούν οι μονάδες στην περιοχή μελέτης, αλλά θα παραμείνει σε λειτουργία
μια μονάδα ασφαλτικού σκυροδέματος.
Η οικιστική περιοχή της Κοινότητας Παρεκκλησιάς βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4km
νότια της ΑΠΜ. Τα πλησιέστερα υφιστάμενα οικοδομήματα βρίσκονται σε απόσταση 300
m περίπου νότια του σημείου χωροθέτησης του. Ανατολικά και σε απόσταση 800 m της
ΑΠΜ υφίσταται μεμονωμένη οικία. Γενικά στην περιοχή του ΠΕ και σε ακτίνα μικρότερη
του 1 km υφίστανται μεμονωμένες κατοικίες, καθώς και αξιοποιημένες γεωργικές
καλλιέργειες και θερμοκήπια. (βλέπε Εικόνα 6-11)
Στις Φωτογραφίες 6-6 μέχρι 6-11 απεικονίζεται η ΑΠΜ και ΕΠΜ του ΠΕ.
Πληθυσμιακά Δεδομένα
Τα πληθυσμιακά δεδομένα των Κοινοτήτων της ΕΠΜ παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-7.
Οικονομικές Δραστηριότητες
Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες της ΑΠΜ και ΕΠΜ παρουσιάζονται στον Πίνακα 6–
8. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν από το Αρχείο Απογραφής Επιχειρήσεων 2017.
Οι οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής μελέτης και των γειτονικών κοινοτήτων
επικεντρώνονται κυρίως στις δραστηριότητες που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα στον
Πίνακα 6-8.
Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά και Χρήσεις Γης
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής της Επαρχίας Λεμεσού – Χωροταξική
Περιοχή ΙΧ (Νοέμβριος 2017), το τμήμα του τεμαχίου που θα φιλοξενήσει τη Μονάδα
εμπίπτει σε Γεωργική Ζώνη (Γ3) το οποίο εφάπτεται με Λατομική Ζώνη (βλέπε Χάρτη 630 και Χάρτη 6-31). Στην ΕΠΜ υφίστανται Λατομική Ζώνη (ΛΖ), Ζώνη Προστασίας (Ζ3)
και Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Ζ4-ΠΦ).
Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της υπό μελέτης περιοχής παρουσιάζονται στο Χάρτη
6-30, στο Χάρτη 6-31 και στον Πίνακα 6-9.
Στο Χάρτη 6-32, παρουσιάζονται οι χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης, όπως
κατηγοριοποιούνται από το Corine Land Cover 2018 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος.
Αρχαιότητες και Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το ΠΕ θα κατασκευαστεί εντός του χώρου υφιστάμενου λατομείου, όπου δεν εντοπίζονται
αρχαιότητες και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Δημόσια Υποδομή και Πρόσβαση στο ΠΕ
Η ΕΠΜ είναι ανεπτυγμένη και διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές, όπως οδικό δίκτυο,
δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.
Το οδικό δίκτυο πρόσβασης στο ΠΕ είναι η υφιστάμενη οδός Γρηγόρη Αυξεντίου - Ε109.
(Βλέπε Εικόνα 6-11)
Σημειώνεται ότι για τη σύνδεση του ΠΕ με το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης, ο Εργοδότης
έχει υποβάλει σχετική αίτηση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η προτεινόμενη όδευση
της γραμμής σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης της ΑΗΚ υποδεικνύεται στην Εικόνα 612.

1.10 Επιπτώσεις από την Υλοποίηση του Προτεινόμενου Έργου
Για τον εντοπισμό των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις εργασίες
αποκατάστασης του ΠΕ, εφαρμόστηκε η μέθοδος Scoping Phase. Μέσα από τη μέθοδο
αυτή, μελετώνται και αναλύονται όλες οι περιβαλλοντικές πτυχές του ΠΕ, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια πρόκλησης ρύπανσης. Σημειώνεται ότι κατά την εκτίμηση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και τα σχόλια δημόσιας
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΠΕ. Οι απόψεις και τα σχόλια αυτά
ενσωματώνονται σε κάποιο βαθμό στα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης / περιορισμού των
επιπτώσεων. Βέβαια, οι απόψεις αυτές δε διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις
εισηγήσεις των μέτρων. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ισχύουσα νομοθεσία και ο
βαθμός επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Στη Μελέτη αυτή εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις ακόλουθες
περιβαλλοντικές πτυχές:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μορφολογικά / Τοπογραφικά Χαρακτηριστικά
Έδαφος
Υδρολογία και Υδάτινοι πόροι
Ποιότητα της Ατμόσφαιρας
Θόρυβος
Οσμές
Δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων
Αισθητική του Φυσικού τοπίου
Βιολογικό Περιβάλλον
Πολεοδομικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
Χρήσεις γης
Δημόσια Υποδομή
Αρχαιότητες και πολιτιστικό περιβάλλον
Ασφάλεια και Υγεία εργαζομένων

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σημαντικών
περιβαλλοντικών πτυχών κατά το στάδιο κατασκευή του ΠΕ παρουσιάζονται στον Πίνακα
1-1 και κατά το στάδιο λειτουργίας στον Πίνακα 1-2.
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Στον Πίνακα 9-1 της μελέτης παρουσιάζεται ο βαθμός σοβαρότητας της κάθε επίπτωσης
(θετική ή αρνητική), καθώς και ο βαθμός της πιθανότητας εμφάνισης της. Το γινόμενο των
δυο αυτών παραμέτρων αποτελεί το αποτέλεσμα του βαθμού της εκτιμώμενης
περιβαλλοντικής επίπτωσης (Ασήμαντη, Χαμηλή, Μέτρια, Σοβαρή, Πολύ Υψηλή).
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ο βαθμός επίπτωσης εκτιμηθεί ασήμαντος, δε
σημαίνει χαλάρωση των μέτρων αλλά τήρηση των μέτρων, συνεχής εφαρμογή τους και
παρακολούθηση τους.
Πίνακας 0-1: Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής
του ΠΕ

Α/
Α

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή
Επίπτωση

Αύξηση των
συγκεντρώσεων
των αέριων
ρύπων στην
ατμόσφαιρα

1

Ποιότητα της
ατμόσφαιρας

Εκπομπή σκόνης

Δημιουργία
οσμών

2

Δημιουργία
θορύβου

Οχλήσεις στον
πληθυσμό της
περιοχής και
στους
εργαζομένους
του εργοταξίου.
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Πιθανή αιτία

1) Εκπομπές αερίων
(καυσαερίων) από τα
μηχανήματα κατά τις
χωματουργικές
εργασίες και κατά τη
διακίνηση των
οχημάτων από και
προς το εργοτάξιο

Διαβάθμιση
των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων

Π

Σ

ΔΕ

Π

Σ

ΔΕ

3

3

9

3

2

6

3

3

9

3

2

2

2

4

1

1

1

2

3

6

2

2

4

1) Χωματουργικές
εργασίες
2) Διακίνηση οχημάτων
(βαρέου τύπου και ΙΧ)

6

1) Ανεξέλεγκτη
απόρριψη αποβλήτων
στερεών και υγρών
αποβλήτων
2) Παραμονή των
αποβλήτων στο
εργοτάξιο για αρκετά
χρονικά διαστήματα.
1)Χρήση μηχανημάτων
κατά τις
χωματουργικές και
κατασκευαστικές
εργασίες, και διακίνηση
οχημάτων (βαρέου
τύπου και ΙΧ) από και
προς το εργοτάξιο.
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Α/
Α

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή
Επίπτωση

Εκπομπή σκόνης
σε μεγάλες
συγκεντρώσεις
3

Αισθητική του
τοπίου

Ανεξέλεγκτη
απόρριψη
αποβλήτων
υγρών και
στερεών
αποβλήτων

Χρήση Χημικών
υλικών (μπογιές,
πετρέλαια,
μηχανέλαια κτλ.)

4

5

6

Ποιότητα
εδάφους και
επιφανειακών και
υπόγειων νερών

Οδική
κυκλοφορία Δημοσία
υποδομή.

Ασφάλεια και
υγεία

Ανεξέλεγκτη
απόρριψη
αποβλήτων
υγρών και
στερεών
αποβλήτων

Αύξηση της
οδικής
κυκλοφορίας
στην ΕΠΜ.

Τραυματισμοί ατυχήματα
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Διαβάθμιση
των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων

Π

Σ

ΔΕ

Π

Σ

ΔΕ

2) Ακατάλληλη
αποθήκευση αδρανών
υλικών
1) Μη ορθολογική
διαχείριση αποβλήτων

3

2

6

2

2

4

2) Παραμονή των
αποβλήτων στο
εργοτάξιο για μεγάλα
χρονικά διαστήματα
1)Ατύχημα - Μη
ορθολογική
αποθήκευση ή χρήση
τους
2)Ανεφοδιασμός
3) Εργασίες
συντήρησης
1) Εργασίες
συντήρησης και
κατασκευής
2) Ανεξέλεγκτη
διάθεση
3)Αραιή χρονικά
συλλογή των
αποβλήτων
1) Μη
προγραμματισμένη
διακίνηση βαρέων
οχημάτων και
οχημάτων σε ώρες
αιχμής

2

2

4

1

1

1

2

3

6

2

1

1

2

3

6

2

1

2

3

3

9

2

3

6

2

2

4

Πιθανή αιτία

1) Χωματουργικές
εργασίες

1) Κακή οργάνωση –
ανθρώπινη αμέλεια –
παράβλεψη του
σχεδίου ασφάλειας και
υγείας

Δε μπορεί να
εκτιμηθεί στο
παρόν στάδιο
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Πίνακας 0-2: Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας
του ΠΕ

Α/
Α

1

Περιβαλλοντ
ική πτυχή

Δημιουργία
θορύβου

Πιθανή Επίπτωση

Αύξηση των
επιπέδων θορύβου
στην περιοχή
μελέτης

Υπέρβαση των
ορίων εκπομπής
αέριων αποβλήτων
από το φουγάρου
του φούρνουξηραντήριου
2

3

4

5

Ποιότητα της
Ατμόσφαιρας

Κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας

Ποιότητα
εδάφους και
επιφανειακών
και υπόγειων
νερών

Οδική
κυκλοφορία Δημοσία
υποδομή.

Πιθανή αιτία

Λειτουργία εξοπλισμού
μονάδας και διακίνηση
οχημάτων

1) Κακή συντήρηση
εξοπλισμού
2) Απουσία
προγράμματος
παρακολούθησης της
διεργασίας καύσης

Διαβάθμιση
των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 9

Π

Σ

Σύν
ολο

Π

Σ

Σύν
ολο

3

2

6

2

2

4

3

3

9

3

2

6

Έμμεση επίπτωση
– αύξηση των
εκπομπών
διοξειδίου του
άνθρακα στην
ατμόσφαιρα από
τις μονάδες
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας

Απώλειες ηλεκτρικής
ενέργειας

2

1

2

1

1

1

Επίπτωση στα
αποθέματα των
φυσικών πόρων

Απώλειες ηλεκτρικής
ενέργειας

2

1

2

1

1

1

Ρύπανση του
εδάφους και των
επιφανειακών και
υπόγειων νερών

Ατυχηματικές διαρροές
υλικών

2

3

6

2

2

4

Ανεξέλεγκτη
απόρριψη
αποβλήτων

Ανεξέλεγκτη απόρριψη
αποβλήτων

2

3

6

2

2

4

Αύξηση της οδικής
κυκλοφορίας στην
ΕΠΜ και
ατυχήματα

Μη προγραμματισμένη
διακίνηση βαρέων
οχημάτων και
οχημάτων σε ώρες
αιχμής

3

3

9

2

3

6
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Α/
Α

6

Περιβαλλοντ
ική πτυχή

Παραγωγή
επικίνδυνων
υγρών
αποβλήτων

Πιθανή Επίπτωση

Ρύπανση του
εδάφους και των
υπόγειων νερών

Πιθανή αιτία

Ατυχηματικές διαρροές
υλικών

Διαβάθμιση
των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 9

Π

Σ

Σύν
ολο

Π

Σ

Σύν
ολο

2

3

6

2

1

2

1.11 Συναθροιστικές Επιπτώσεις
Ποιότητα της Ατμόσφαιρας
Οι συναθροιστικές επιπτώσεις τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά τη λειτουργία
του ΠΕ κρίνονται χαμηλές. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διασποράς των
ρύπων κατά τη λειτουργία του ΠΕ διαφαίνεται ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις των αέριων
ρύπων θα είναι σημειακές και δε θα εκτείνονται στις γειτονικές εγκαταστάσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση του ανέμου στην περιοχή μελέτης (βλέπε
Διάγραμμα 6-1) και τα αποτελέσματα των Σχεδιαγραμμάτων 7-1—74 οι αέριοι ρύποι θα
διασπείρονται σε νότια και βόρεια κατεύθυνση. Συνεπώς δε θα παρουσιαστούν σημαντικές
συναθροιστικές επιπτώσεις όσον αφορά τη διασπορά αέριων ρύπων από τη λειτουργία
των γειτονικών υφιστάμενων εγκαταστάσεων, λόγω της θέσης τους (δυτικά του ΠΕ) και της
απόστασης τους από το ΠΕ.
Θόρυβος
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχεδιαγράμματα 7-5 και 7-6,
αυξημένα επίπεδα θορύβου με την ταυτόχρονη λειτουργία των μηχανημάτων θα
περιορίζονται σε ακτίνα των 150 m περίπου από την πηγή εκπομπής του θορύβου. Σε
αποστάσεις μεγαλύτερες των 150m και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 m όπου υπάρχουν
μεμονωμένες κατοικίες τα επίπεδα του θορύβου μειώνονται αισθητά. Τα επίπεδα αυτά
κυμαίνονται από 50 dB(A) - 45 dB(A). Συνεπώς, τα υψηλά επίπεδα του θορύβου που θα
δημιουργούνται από την ταυτόχρονη λειτουργία μηχανημάτων της μονάδας, καθώς και
από άλλες γειτονικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησίον του ΠΕ θα περιορίζονται σε
μικρή ακτίνα 150 - 200 m περίπου από την πηγή του θορύβου. Επομένως οι κατοικίες που
βρίσκονται στην ΕΠΜ δε θα επηρεάζονται σημαντικά από το θόρυβο που θα δημιουργείται
εντός της ΑΠΜ.
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Βιολογικό Περιβάλλον
Δεν αναμένεται να παρουσιαστούν επιπρόσθετες συναθροιστικές επιπτώσεις στο
βιολογικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες της μονάδας θα περιορίζονται εντός της ΑΠΜ
και δε θα γίνει οποιαδήποτε επέκταση των δραστηριοτήτων του ΠΕ εκτός του τεμαχίου που
θα το φιλοξενήσει.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα
πρόληψης και περιορισμού των επιπτώσεων από τη διασπορά σκόνης και εκπομπής
αέριων ρύπων που δύνανται να επηρεάσουν φυσική κατάσταση της χλωρίδας της ΕΠΜ.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διασπορά των αέριων ρύπων αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 7.1.4.
Πολεοδομικά και Κοινωνικοοικονομικά Χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής της Επαρχίας Λεμεσού – Χωροταξική
Περιοχή ΙΧ (Νοέμβριος 2017), η ΑΠΜ εμπίπτει σε πολεοδομική ζώνη Γ3 (βλέπε Χάρτη 630). Στην ΕΠΜ υφίστανται Λατομική Ζώνη (ΛΖ), Ζώνη Προστασίας (Ζ3) και Ζώνη
Προστασίας της Φύσης (Ζ4-ΠΦ).
Ο χαρακτήρας της ΑΠΜ έχει υποστεί αλλαγές εδώ και πολλές δεκαετίες λόγω των
λατομικών και άλλων δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην περιοχή και ουδόλως
πραγματοποιούνται στην περιοχή γεωργικές δραστηριότητες. Στο τμήμα του τεμαχίου
όπου θα ανεγερθεί το ΠΕ διεξάγονται λατομικές δραστηριότητες, δηλαδή υπάρχει ένα
καθεστώς ψηλής οχληρίας. Συνεπώς, η παρουσία του ΠΕ δε θα επιφέρει επιπρόσθετες
επιπτώσεις στις πολεοδομικές τάσεις της ΑΠΜ, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και
κατά το στάδιο λειτουργίας του.
Όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, το ΠΕ θα επιφέρει θετικές
επιπτώσεις δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την οικονομία με την
παραγωγή ασφαλτικών υλικών εγχώρια.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω η παρουσία της μονάδας δε θα επιφέρει οποιεσδήποτε
σημαντικές επιπρόσθετες αρνητικές συναθροιστικές επιπτώσεις στις πολεοδομικές τάσεις
της περιοχής μελέτης, λόγω των έντονων οχληρών διεργασιών που ήδη
πραγματοποιούνται στην περιοχή.
Χρήσεις Γης
Η παρουσία της μονάδας στην περιοχή μελέτης δε θα επιφέρει οποιεσδήποτε αρνητικές
συναθροιστικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης, λόγω της υφιστάμενης ανθρώπινης
δραστηριότητας που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες στην περιοχή αυτή (βλέπε Κεφάλαιο
6.3.5) και λόγω της χωροθέτησης της μονάδας εντός ενός χώρου που χρησιμοποιείται ως
λατομείο.
Δημόσια Υποδομή (Οδικό Δίκτυο)
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων που αφορούν την ετήσια
απογραφή τροχαίας κίνησης στα διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου Ε109, διαφαίνεται
ότι η μέση ημερήσια κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από την Παρεκκλησιά προς τα
εργοτάξια είναι σχετικά υψηλή. (βλέπε Πίνακα 7-2)
Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

24

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CYFIELD QUARRIES LTD»

Κατά τη φάση κατασκευής του ΠΕ θα χρησιμοποιηθούν ανυψωτικά μηχανήματα, αντλία
σκυροδέματος, μπετονιέρα, πλατφόρμα μεταφοράς του εξοπλισμού, εκσκαφέας και
φορτηγά. Ορισμένα από τα μηχανήματα αυτά (εκσκαφέας, φορτηγά, ανυψωτικό
μηχάνημα, αντλία σκυροδέματος, μπουλντόζα κ.α) θα βρίσκονται συνεχώς εντός του
χώρου του εργοταξίου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Συνεπώς, δε θα επιβαρύνεται
το οδικό δίκτυο από τη διακίνηση και χρήση αυτών των μηχανημάτων.
Σημειώνεται ότι θα απαιτηθούν 2-4 ημέρες περίπου για τη μεταφορά του εξοπλισμού της
μονάδας. Ο εξοπλισμός θα μεταφερθεί με τη βοήθεια πλατφόρμας συρόμενης από
φορτηγό. Η εργασία αυτή θα είναι βραχυπρόθεσμη και δεν αναμένεται να επιβαρύνει
σημαντικά την οδική κυκλοφορία της περιοχής μελέτης.
Επιπρόσθετα, ο μέσος ημερήσιος αριθμός των ιδιωτικών οχημάτων προς και από το
εργοτάξιο υπολογίζεται να ανέρχεται σε 10 οχήματα. Δηλαδή μια αύξηση στη μέση
ημερήσια κυκλοφορία της περιοχής μελέτης της τάξεως του 1%, συγκριτικά με τα στοιχεία
του Πίνακα 7-1. Η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών του ΠΕ θα είναι 4 μήνες
περίπου, συνεπώς η αύξηση αυτή της κυκλοφορίας θα είναι βραχυπρόθεσμη και
αντιστρέψιμη.
Όπως προαναφέρεται η λειτουργία της μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος
της Εταιρείας Cyfield Asphalt Ltd που βρίσκεται εντός την λατομικής ζώνης βόρεια του
ΠΕ, σε απόσταση περίπου 1 km από την ΑΠΜ θα τερματιστεί. Η μονάδα αυτή θα
αντικατασταθεί με το ΠΕ, συνεπώς τα οχήματα που σήμερα διακινούνται προς την
υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτικού θα κατευθύνονται προς τη νέα μονάδα.
Συνεπώς, δε θα παρατηρηθεί αύξηση των διερχόμενων οχημάτων στην περιοχή μελέτης.
Η μέση ετήσια παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος στη νέα μονάδα θα ανέρχεται στις
200.000 tn. Η παραγωγή αυτή αντιπροσωπεύει την παραγωγή της υφιστάμενης μονάδας
ασφαλτικού που θα τερματιστεί. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία από Παρεκκλησιά προς
Εργοτάξια θα ανέρχεται σε 24 οχήματα περίπου (3 οχήματα περίπου ανά εργάσιμη ώρα).
Η λειτουργία του ΠΕ θα είναι επί 8ώρου βάσεως ημερησίως. Νοείται ότι ο μέγιστος
αριθμός των ημερήσιων διακινήσεων των βαρέων οχημάτων εξαρτάται από τη ζήτηση σε
ασφαλτικό υλικό.
Στη μονάδα θα εργάζονται 2 άτομα ημερησίως επομένως η διακίνηση των οχημάτων του
προσωπικού και επισκεπτών στο τοπικό οδικό δίκτυο είναι αμελητέα.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η μεταφορά αδρανών υλικών από το λατομείο της
εταιρείας Cyfield Quarries Ltd προς την ασφαλτική μονάδα δε θα επιβαρύνει το τοπικό
οδικό δίκτυο αφού οι δύο αυτές αναπτύξεις θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πιο πάνω παραγράφων, οι συναθροιστικές
επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο κατά το κατασκευαστικό στάδιο του ΠΕ εκτιμώνται χαμηλές,
βραχυπρόθεσμες και αντιστρέψιμες.
Όσον αφορά τη λειτουργία της μονάδας, οι συναθροιστικές επιπτώσεις εκτιμώνται
χαμηλές διότι δε θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην οδική κυκλοφορία της
περιοχής μελέτης. Η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη μονάδα της εταιρείας
Cyfield Asphalt Ltd.
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1.12 Εισηγήσεις για περιορισμό των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά το
Κατασκευαστικό Στάδιο του ΠΕ
1.12.1 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία θορύβου
•

Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του
εργοταξίου.

•

Οι κατασκευαστικές εργασίες να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε
ώρες εργάσιμες.

•

Να γίνεται χρήση ωτοασπίδων από τους εργαζόμενους, όπου κρίνεται αναγκαίο.

•

Να γίνεται χρήση ηχοπετασμάτων σε πηγές σταθερού θορύβου και περιμετρικά
των χωματουργικών εργασιών που δημιουργούν υψηλά επίπεδα θορύβου (όπου
είναι εφικτό)

•

Να τηρείται αυστηρώς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών.

•

Να γίνεται χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να
αποφεύγεται η χρήση εξοπλισμού που λειτουργεί με μηχανές εσωτερική καύσης.

•

Να γίνονται εβδομαδιαίες μετρήσεις του θορύβου στα όρια του τεμαχίου.

1.12.2 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία σκόνης και την
εκπομπή αέριων ρύπων
•

Τα οχήματα και τα βαρέου τύπου μηχανήματα να διακινούνται στο χώρο σύμφωνα
με το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

•

Να αποφεύγεται η εκτέλεση εργασιών σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται ισχυροί
άνεμοι στην περιοχή.

•

Τα οχήματα να μη διακινούνται άσκοπα στην περιοχή κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών εργασιών.

•

Να γίνεται τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που θα
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του ΠΕ.

•

Να γίνεται συχνή διαβροχή των οδών πρόσβασης και του χώρου ανέγερσης του
ΠΕ.

1.12.3 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία αποβλήτων (στερεών
και υγρών)
•

Να ετοιμαστεί Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων πριν την έναρξη των εργασιών, στο
οποίο θα πρέπει να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του εργοταξίου
(περιλαμβανομένης και της συλλογής και διάθεσης / απόρριψης στερεών και
υγρών αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, αποβλήτων
από εκσκαφές, κλπ.), υποδεικνύονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης
αποβλήτων, οι προδιαγραφές των εν λόγω χώρων, καθώς επίσης και ο τρόπος
συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων.

•

Τα ανακυκλώσιμα υλικά να διαχωρίζονται και να προωθούνται σε αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων.
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•

Να γίνεται χρήση σκίπ κλειστού τύπου για τα αστικά στερεά απόβλητα που θα
δημιουργούνται από τους εργαζόμενους.

•

Οι χώροι απόρριψης των αποβλήτων στο εργοτάξιο να είναι προσωρινοί. Τα
απόβλητα να περισυλλέγονται αυθημερόν.

•

Να γίνεται επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπου είναι εφικτό, π.χ. για την κατασκευή
των καλουπιών ή για την κατασκευή προσωρινών χώρων εντός του εργοταξίου.

•

Η περίσσεια εκσκαφθέντων υλικών να επαναχρησιμοποιηθεί στο χώρο του
λατομείου για αποκατάσταση του.

•

Ποσότητες μηχανέλαιων που θα προκύπτουν από τυχόν διαρροές ή από τη
συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων να περισυλλέγονται σε κλειστά δοχεία και
να αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι την παραλαβή τους από αδειοδοτημένο
φορέα, σε χώρο στον οποίο δε μπορούν να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα
άτομα.

1.12.4 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων στην οδική κυκλοφορία
•

Τα δρομολόγια των βαρέων οχημάτων να γίνονται σύμφωνα με προκαθορισμένο
πρόγραμμα και σε ώρες που δεν παρατηρείται έντονη κινητικότητα στο οδικό
δίκτυο της περιοχής. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη διακίνησης
οχημάτων σε ώρες αιχμής ο εργολάβος του Έργου πρέπει να αναλάβει να ρυθμίζει
με ασφάλεια την κυκλοφορία.

1.12.5 Αποφυγή / περιορισμός ατυχηματικών διαρροών
•

Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του
εργοταξίου.

•

Να τηρείται σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχηματικών διαρροών.

•

Τα υλικά χημικής σύστασης (μπογιές, πετρέλαιο, λιπαντικά κ.α.) να αποθηκεύονται
σε βάση από αδιαπέρατο υλικό (πχ τσιμέντο ή πλαστική μεμβράνη). Επίσης, όλες
οι εργασίες ανεφοδιασμού ή η συντήρηση μηχανημάτων να γίνονται πάνω σε
αδιαπέραστη πλαστική μεμβράνη. Συστήνεται οι συντηρήσεις των οχημάτων/
μηχανημάτων να γίνονται σε εξωτερικά συνεργεία.

•

Στο εργοτάξιο να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε
επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε
περίπτωση διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να
συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένο διαχειριστή.

•

Να είναι διαθέσιμα στο εργοτάξιο τα δεδομένα ασφαλείας των υλικών (SDS).

1.12.6 Μείωση της πιθανότητας εργατικών ατυχημάτων και περιστατικών έκτακτης
ανάγκης
•

Να γίνεται χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ανάλογα με τις ανάγκες της
κάθε θέσης εργασίας.

•

Να γίνεται χρήση μέσων πυρόσβεσης και κουτιών πρώτων βοηθειών.

•

Να τοποθετούνται υποχρεωτικές, ενημερωτικές και απαγορευτικές σημάνσεις στο
εργοτάξιο.
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•

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας
πρόκλησης φωτιάς /έκρηξης.

•

Να καταρτίζεται τεκμηριωμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου.

•

Να καταρτίζεται τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης αντιμετώπισης και πρόληψης
περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

1.13 Εισηγήσεις για περιορισμό των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά το
Στάδιο Λειτουργίας του ΠΕ
1.13.1 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία θορύβου
•

Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων της
μονάδας.

•

Οι κατασκευαστικές εργασίες να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε
ώρες εργάσιμες.

•

Να γίνεται χρήση ωτοασπίδων από τους εργαζόμενους, όπου κρίνεται αναγκαίο.

•

Να γίνεται χρήση ηχοπετασμάτων σε πηγές σταθερού θορύβου και περιμετρικά
των χωματουργικών εργασιών που δημιουργούν υψηλά επίπεδα θορύβου (όπου
είναι εφικτό)

•

Να καθοριστεί πρόγραμμα μετρήσεων του θορύβου στα όρια του τεμαχίου.

1.13.2 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία σκόνης και την
εκπομπή αέριων ρύπων
•

Να λαμβάνονται τα πιο κάτω μέτρα για τον έλεγχο των παραγόμενων αερίων:

✓ Μονοξείδιο του άνθρακα: να ελέγχεται ο καυστήρας που βρίσκεται στον
ξηραντήρα. Το τύμπανο του καυστήρα να έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές,
ούτως ώστε να μην εισέρχονται σκύρα μέσα στη φλόγα πριν επιτελεστεί πλήρης
καύση, με αποτέλεσμα την παραγωγή CO. Το σύστημα που θα εφαρμόζεται έχει
σαν αποτέλεσμα τη μείωση παραγωγής CO κάτω από 100 ppm. Σημαντικό όμως
είναι να ολοκληρώνεται πλήρως η καύση και μετά να τερματίζεται η λειτουργία του
συστήματος.
✓ Διοξείδιο του Άνθρακα: η εκπομπή του CO2 περιορίζεται σε χαμηλά επίπεδα
όταν γίνεται ορθή καύση. Αυτό θα επιτυγχάνεται με την αποφυγή χρήσης
υπερβολικού αέρα κατά τη διάρκεια της καύσης, μόνωση του συστήματος ώστε να
μειώνεται η θερμότητα/ενέργεια που διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα, μείωση της
διαρροής αέρα (χωρίς την αύξηση εσωτερικών θερμοκρασιών).
✓ Οξείδια του αζώτου: ελαττώνονται αφού μειωθεί η θερμοκρασία της φλόγας με
την επαναχρησιμοποίηση των παγιδευμένων αερίων
✓ Διοξείδιο του θείου: ο καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο SO2 είναι η χρήση
καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, και η επικάλυψη των φίλτρων με
ειδικών υλικών για απορρόφηση κάποιων ποσοτήτων SO2.
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•

Να εφαρμόζονται μέτρα που να διασφαλίζουν την καλή κατάσταση του
εξοπλισμού, τα οποία να περιλαμβάνουν ετήσια βαθμονόμηση του καυστήρα,
συντήρηση του συστήματος συλλογής σκόνης και συστηματική συντήρηση των
μηχανημάτων.

•

Η συντήρηση του εξοπλισμού να γίνεται από προσοντούχα πρόσωπα.

•

Να γίνεται χρήση καυσίμων με χαμηλή ποσότητα σε άζωτο και θείο.

•

Να γίνεται συστηματική διαβροχή των χωμάτινων οδικών προσβάσεων και των
αποθηκευτικών χώρων, αλλά και κάποιων χώρων από τα υλικά θα βρίσκονται σε
σωρούς σε αραιά διαστήματα του χειμώνα (όταν χρειάζεται) και καθημερινά
(τουλαχιστόν 3 φορές την ημέρα) τους καλοκαιρινούς μήνες.

•

Να εφαρμόζεται τακτική συντήρηση των συστημάτων καύσης και συγκράτησης
σκόνης. Στην περίπτωση των φίλτρων αποκονίωσης να γίνεται τακτική αλλαγή των
σάκων αποκονίωσης με καινούργια και όπου είναι εφικτό αντικατάσταση τους με
φίλτρα χαμηλότερης διαπερατότητας (air permeability) για καλύτερη συγκράτηση
των σωματιδίων σκόνης.

•

Να καταρτίζεται πρόγραμμα δρομολογίων των οχημάτων.

•

Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των οχημάτων.

•

Τα φορτηγά οχήματα κατά τη διάρκεια μεταφοράς των υλικών να καλύπτονται.

•

Η εναπόθεση των υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστος ύψος
έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.

1.13.3 Προστασία του Εδάφους
•

Οι πρώτες ύλες όπως καύσιμα, λιπαντικά, χημικά και λοιπά, να αποθηκεύονται σε
κατάλληλα δοχεία σε χώρους στους οποίους θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση
και οι οποίοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με αδιαπέραστες
επιφάνειες και προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες.

•

Να διεξάγεται τακτική συλλογή και διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων
(οικιακών και λυμάτων).

•

Να παρακολουθείται η καλή κατάσταση των δεξαμενών ασφαλείας της φύλαξης
των καυσίμων και της πίσσας ασφάλτου.

•

Στο χώρο της μονάδας να υπάρχει σχέδιο δράσης σε περίπτωση παρουσίας
διαρροών καυσίμων και μηχανέλαιων. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα
μέσα για την καταστολή τέτοιου περιστατικού.

1.13.4 Αποφυγή παρουσίας περιστατικών έκτακτης ανάγκης στη μονάδα
•

Να καταρτιστεί Σχέδιο Πρόληψης και Δράσης για την αντιμετώπιση περιστατικών
έκτακτης ανάγκης (όπως πυρκαγιά, έκρηξη κ.α).

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

29

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CYFIELD QUARRIES LTD»

•

Να υπάρχει αποθήκη στο χώρο της μονάδας με εφεδρικά εξαρτήματα εξοπλισμού,
ώστε να λαμβάνεται άμεσα δράση σε περίπτωση παρουσίας βλάβης.

1.14 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Κατασκευής του ΠΕ

Παρακολούθησης

κατά

το

Στάδιο

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ
προτείνεται να περιλαμβάνει τα εξής:
•

Διεξαγωγή μετρήσεων αέριων ρύπων στο φουγάρο του καυστήρα ανά εξάμηνο. Οι
μετρήσεις να διεξάγονται για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, τους ολικούς
υδρογονάνθρακές (THCs), τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), τους
πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), ΝΟ2, SO2, ΑΣ10, ΑΣ2,5, Μόλυβδο,
Αρσενικό, Κάδμιο, Νικέλιο, Βενζόλιο, Υδροχλώριο, Υδροφθόριο, Διοξίνες. Σε
περίπτωση υπέρβασης των ορίων των αέριων εκπομπών να διερευνούνται τα αίτια
και να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικές ενέργειες.

•

Παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους μια φορά το χρόνο, καθώς και του
νερού της γεώτρησης.

•

Παρακολούθηση και καταγραφή των καταναλώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας και
των καυσίμων.

•

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατανάλωσης νερού.

•

Πρόγραμμα συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

•

Διαχείριση των απορριμμάτων που προκύπτουν από συντηρήσεις της Μονάδας
και διάθεση τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων.

•

Πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπέδων θορύβου.

•

Παρακολούθηση και έλεγχος των μέτρων για την αντιμετώπιση περιστατικών
έκτακτης ανάγκης.

Για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής
παρακολούθησης προτείνεται να αναπτυχθεί τεκμηριωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, το οποίο να καλύπτει κατά προτίμηση, τις απαιτήσεις του ISO 14001 : 2015 ή
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS.

1.15 Διαδικασία Αποξήλωσης του ΠΕ
Η διαδικασία της αποξήλωσης του ΠΕ να περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση και
απομάκρυνση του εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων από την ΑΠΜ.
Κατά τη διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν βαρέα οχήματα και ανυψωτικά μηχανήματα
για τη φόρτωση και μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν. Τα απόβλητα του
εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να διαχωριστούν και να
διατεθούν ανά είδος για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες μονάδες. Επίσης, μηχανολογικός
εξοπλισμός ο οποίος θα είναι σε καλή κατάσταση θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε
άλλες μονάδες του ίδιου τύπου.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όπου είναι εφικτό ο εξοπλισμός να καθαριστεί και μετά
να αποξηλωθεί. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές πίσσας ασφάλτου και αποθήκευσης
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καυσίμων πριν την αποξήλωση τους να εκκενωθούν και το περιεχόμενο τους να
μεταγγιστεί σε άλλες δεξαμενές. Στη συνέχεια οι δεξαμενές να καθαριστούν με προσοχή
εντός της δεξαμενής ασφαλείας, προς αποφυγή διαρροής αποβλήτων στο έδαφος. Τα
υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό των δεξαμενών να συλλεχθούν και να διατεθούν σε
αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης τους.
Ο εξοπλισμός, ο οποίος δε θα μπορεί να καθαριστεί θα πρέπει να μεταφέρεται με προσοχή
στις μονάδες διαχείρισης του.
Οι επιπτώσεις από τις εργασίες αποξήλωσης θα είναι ασήμαντες και αντιστρέψιμες λόγω
της διάρκειας τους (μέγιστη διάρκεια 30 μέρες εργάσιμες).
Συγκεκριμένα οι επιπτώσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν και οι οποίες θα είναι
βραχυπρόθεσμες είναι:
•

Δημιουργία θορύβου και αέριων εκπομπών λόγω της διακίνησης των οχημάτων και
λειτουργίας των μηχανημάτων

•

Αισθητική όχληση λόγω της δημιουργίας του προσωρινού εργοταξιακού χώρου

•

Δημιουργία όγκου στερεών αποβλήτων

Τα μέτρα που προτείνονται για μετριασμό των επιπτώσεων είναι τα ακόλουθα:
•

Τοποθέτηση προειδοποιητικών/ ενημερωτικών σημάνσεων στο εργοτάξιο

•

Συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία του εξοπλισμού για την ασφαλή
αποξήλωση του εξοπλισμού

•

Ενημέρωση των Αρμόδιων Αρχών και της Τοπικής Αρχής μέσω γραπτού σχεδίου
αποξήλωσης της μονάδας. Διαβούλευση με τις Αρμόδιες Αρχές και την Τοπική Αρχή
για την επιλογή της ασφαλέστερης μεθόδου αποξήλωσης της μονάδας

•

Διαβροχή των οδών διακίνησης των οχημάτων και των σημείων εκτέλεσης των
εργασιών για αποφυγή εκπομπής σκόνης στην ατμόσφαιρα

•

Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών

•

Συντονισμός των δρομολογίων των οχημάτων και μηχανημάτων

•

Εκτέλεση των εργασιών σε εργάσιμες ώρες μόνο

•

Τα οχήματα και τα μηχανήματα να είναι καλά συντηρημένα και οι οδηγοί να
διαθέτουν επαγγελματική άδεια εν ισχύ (όπου εφαρμόζεται)

•

Τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας

•

Διαχωρισμός των στερεών αποβλήτων σε ξεχωριστούς κάδους (skip) και διάθεση
τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων

•

Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας και υγείας και σχεδίου έκτακτης
ανάγκης σε περίπτωση διαρροής υλικών στο περιβάλλον

•

Οι εργασίες να περιορίζονται αυστηρώς εντός του εργοταξίου

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αποξήλωσης της μονάδας θα πρέπει να γίνει
έρευνα υποβάθρου της ποιότητας του εδάφους. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της
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ποιοτικής σύστασης του εδάφους θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε συνεργασία με τις
Αρμόδιες Αρχές για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος ή για την επιλογή άλλων
δραστηριοτήτων εντός της ΑΠΜ.
Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα περιλαμβάνει κυρίως την ανάπλαση του φυσικού
τοπίου με τη φύτευση χλωρίδας.

1.16 Δημόσια Διαβούλευση και Δημόσια Παρουσίαση
Σύμφωνα με το Νόμο (127(Ι)/2018), προτού κατατεθεί η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον στην Αρμόδια Αρχή, ο ιδιοκτήτης του Έργου πρέπει να προβεί σε
δημόσια διαβούλευση και δημόσια παρουσίαση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου.
Μέχρι στιγμής, η ομάδα μελέτης σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του Έργου έχει ζητήσει
εγγράφως τις απόψεις του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου της Παρεκκλησιάς της
επαρχίας Λεμεσού (βλέπε Παράρτημα VΙΙ). Οι απόψεις του Πρόεδρου του Κοινοτικού
Συμβουλίου θα υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος μετά την έγγραφη τεκμηρίωση
τους και την αποστολή τους προς τους Συμβούλους.
Οι ενέργειες που προγραμματίζονται για τη διενέργεια δημόσιας παρουσίασης είναι οι
εξής:
•

Ανάρτηση της ΜΕΕΠ και σχετικής ανακοίνωσης για υποβολή σχολίων και
εισηγήσεων από το ενδιαφερόμενο κοινό στην ιστοσελίδα των Συμβούλων και
του Εργοδότη.

•

Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης για το έργο και πληροφορίες για υποβολή
σχολίων και εισηγήσεων από το ενδιαφερόμενο κοινό σε δυο ημερήσιες
εφημερίδες.

•

Ανάρτηση ανακοίνωσης για υποβολή σχολίων και εισηγήσεων και κοινοποίηση
της ΜΕΕΠ στο Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς και στην ιστοσελίδα του
Κοινοτικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση που υπάρξουν σχόλια / απόψεις από το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με
τα περιβαλλοντικά θέματα του ΠΕ, αυτά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και όπου κρίνεται
αναγκαίο θα ενσωματωθούν στη μελέτη αυτή

1.17 Συμπέρασμα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πτυχών
του ΠΕ, οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής, εκτιμάται
ότι θα είναι μέτριες έως ασήμαντες. Επίσης, λόγω των προληπτικών μέτρων που
προγραμματίζονται να εφαρμοστούν, οι πλείστες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα
είναι αναστρέψιμες και βραχυπρόθεσμες. Τονίζεται επίσης ότι οι επιπτώσεις κατά το
στάδιο κατασκευής δεν είναι της ίδιας έντασης και σοβαρότητας σε όλα τα στάδια της
κατασκευής. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν την αύξηση των επιπέδων της
σκόνης και του θορύβου κυρίως κατά τις κατασκευαστικές εργασίες. Οι επιπτώσεις αυτές
μπορούν εύκολα να μετριαστούν με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.
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Όσον αφορά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ, οι περιβαλλοντικές πτυχές που μπορεί να
επηρεαστούν αρνητικά αφορούν κυρίως την ποιότητα της ατμόσφαιρας, του εδάφους και
τον κυκλοφοριακό φόρτο του τοπικού οδικού δικτύου.
Από την αξιολόγηση που έγινε στη μελέτη αυτή για τις εκπομπές αέριων ρύπων από τη
λειτουργία της μονάδας, διαφάνηκε ότι οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας θα
μπορούν να ελαχιστοποιηθούν σημαντικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων
και της σύγχρονης τεχνολογίας που θα εφαρμοστεί. Δεν αναμένονται υπερβάσεις των
αποδεκτών ορίων εκπομπών της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η ποιοτική σύσταση του εδάφους διαφάνηκε ότι δεν είναι επιβαρυμένη σημαντικά. Οι
πολύ μικρές συγκεντρώσεις πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (TPH C6-C24),
βενζο(g,h,i)περυλένιο και ινδενο(1,2,3-c-d) πυρένιο που έχουν εντοπιστεί σε κάποια
σημεία της ΑΠΜ δεν παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο επιμόλυνσης του εδάφους. Είναι
σημαντικό να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή, προς αποφυγή ρύπανσης / επιμόλυνσης του
εδάφους στις διεργασίες λειτουργίας της μονάδας όπου χρησιμοποιούνται λιπαντικά,
καύσιμα και πιθανόν άλλα χημικά υλικά. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων που
αναφέρονται στη μελέτη αυτή θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού.
Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής μελέτης.
Ο κυκλοφοριακός φόρτος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, λόγω του τερματισμού της
υφιστάμενης μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος που βρίσκεται στην περιοχή μελέτης και
αντικατάστασης της με το ΠΕ.
Για τον αποδοτικότερο έλεγχο και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της μονάδας,
με στόχο την εξάλειψη/περιορισμό στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, συστήνεται η εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, το οποίο να καλύπτει κατά προτίμηση, τις απαιτήσεις του ISO 14001 : 2015 ή
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS.
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2 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η ΜΕΕΠ ετοιμάστηκε από τον Οίκο Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
Η Ομάδα Μελέτης και τα προσόντα των μελών της παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1.
Πίνακας 2-1: Ομάδα Εκπόνησης της Μελέτης

1. Πανίκος Νικολαΐδης: Υπεύθυνος Συντονιστής Σύνταξης Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Πολιτικός Μηχανικός

B. Eng. (Civil Engineering), 1986 City College of the City
University of New York, New York, USA.

Μηχανικός Περιβάλλοντος

M. Eng. (Environmental Engineering), 1987 Manhattan
College, New York, USA.

2. Αμαλία Παπαϊωάννου: Υπεύθυνη Σύνταξης Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Μηχανικός Περιβάλλοντος

B.Eng. Environmental
University of Thrace

Engineering,

2006,

Democritus

Εγκεκριμένη
Σύμβουλος
M.Sc. Occupational Health & Safety (MOSH), 2018, European
Ασφάλειας και Υγείας στην
University of Cyprus
Εργασία

3. Γεωργία Κερασοβίτη: Βοηθός Σύνταξης Περιβαλλοντικών Θεμάτων
- Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολιτικός Μηχανικός

2015,

Αριστοτέλειο

-Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα
Σπουδών
«Προστασία
Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη», 2016, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4. Χαρούλα Χριστοδουλίδου
Γραμματειακή Υποστήριξη

Οι πληροφορίες που περιγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση και τα φυσικά
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της Άμεσης Περιοχής Μελέτης (ΑΠΜ) και της
Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης (ΕΠΜ), καθώς επίσης και οι εκθέσεις - αναφορές, οι
πίνακες, τα σχεδιαγράμματα, τα έγγραφα και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την εξαγωγή
συμπερασμάτων, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αναφέρονται στην
περίοδο εκπόνησης της ΜΕΕΠ (Μάϊος – Ιούνιος 2020). Στη ΜΕΕΠ παρουσιάζονται οι
τεκμηριωμένες απόψεις των Σύμβουλων σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στο
περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του ΠΕ. Στα πλαίσια αυτά προτείνονται
μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στην περιοχή μελέτης.
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3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εταιρεία CYFIELD QUARRIES LTD (αναφερόμενη σε αυτή τη μελέτη ως Εργοδότης),
προγραμματίζει την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Ασφαλτικού Σκυροδέματος
(αναφερόμενο σε αυτή την έκθεση ως Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ)), εντός του χώρου της
σκυροθραυστικής μονάδας του υφιστάμενου λατομείου της που βρίσκεται στην Κοινότητα
Παρεκκλησιάς. Συγκεκριμένα το ΠΕ θα ανεγερθεί σε τμήμα του τεμαχίου 58 με Φύλλο
Σχέδιο (Φ/Σχ): 54/6 και με γεωγραφικές συντεταγμένες Γ.ΜΗΚ.:213928 και Γ.ΠΛ.:349986
(βλέπε Εικόνα 5-1). Ο αριθμός πολεοδομικής αίτησης του ΠΕ είναι ΛΕΜ/1247/2019.
Σκοπός του ΠΕ είναι η δημιουργία σύγχρονης Μονάδας παραγωγής Ασφαλτικού
Σκυροδέματος με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος, καθώς και με στόχο
την κάλυψη των οικοδομικών αναγκών της κυπριακής αγοράς. Η τοποθεσία χωροθέτησης
του ΠΕ (σκυροθραυστική μονάδα) και ο σύγχρονος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί
με τεχνολογίες αντιρύπανσης και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές
που μπορούν να εφαρμοστούν, αποτελούν περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση λειτουργίας
τέτοιου τύπου βιομηχανικής μονάδας.
Στα πλαίσια εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας για το ΠΕ, ο Εργοδότης θα πρέπει να
καταθέσει στις Αρμόδιες Αρχές, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
(ΜΕΕΠ). Σκοπός της ΜΕΕΠ είναι ο τεκμηριωμένος προκαταρκτικός εντοπισμός των
άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, οι οποίες
εκτιμάται ότι θα προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία του ΠΕ. Απώτερος στόχος
είναι ο καθορισμός μέτρων πρόληψης / περιορισμού των εν λόγω περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Ο Εργοδότης έχει αναθέσει στην εταιρεία Π. Νικολαΐδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε
(αναφερόμενη στη μελέτη ως Σύμβουλοι) την εκπόνηση της ΜΕΕΠ για την κατασκευή και
λειτουργία του ΠΕ.
Το περιεχόμενο της Μελέτης έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της
ισχύουσας Νομοθεσίας Ν.127(Ι)/2018 «περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
από Ορισμένα Έργα Νόμος». Τα πορίσματα και οι προτάσεις των Συμβούλων στηρίζονται
στις πρόνοιες της εκάστοτε Νομοθεσίας που σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές
παραμέτρους, οι οποίες μελετώνται για το ΠΕ. Για ενδελεχή ερμηνεία των κειμένων γίνεται
παρουσίαση τεκμηριωμένων στοιχείων και πληροφοριών, όπως χάρτες, εικόνες, σχέδια
και φωτογραφίες κλπ.
Στις παραγράφους του κεφαλαίου αυτού περιγράφονται:
•

Η δομή σύνταξης της ΜΕΕΠ

•

Το νομοθετικό πλαίσιο

•

Η μεθοδολογία εκπόνησης της ΜΕΕΠ

3.1 Δομή Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Η Μελέτη αυτή έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας
Νομοθεσίας Ν.127(Ι)/2018 «περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από
Ορισμένα Έργα Νόμος» και τη διεθνή πρακτική που διέπει την εκπόνηση
περιβαλλοντικών μελετών.
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Στον Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται τα κύρια κεφάλαια της μελέτης.
Πίνακας 3-1: Κύρια Κεφάλαια ΜΕΕΠ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Μη τεχνική περίληψη

2. Ομάδα Μελέτης

3. Εισαγωγή

4. Εξέταση
υπαλλακτικών λύσεων

5. Χωροθέτηση και
Περιγραφή του ΠΕ

•
•
•
•
•
•
•

Περιγραφή του Περιβάλλοντος
Περιγραφή του ΠΕ
Επιπτώσεις από την υλοποίηση του ΠΕ
Εισηγήσεις για πρόληψη/περιορισμό των επιπτώσεων
Υπαλλακτικές λύσεις
Οφέλη από την υλοποίηση του ΠΕ
Συμπέρασμα

•

Παρουσίαση των μελετητών και των προσόντων τους

•
•
•
•

Σκοπός του ΠΕ

•
•

Εξέταση υπαλλακτικών λύσεων
Εξέταση των συνεπειών στο περιβάλλον από τη μη
υλοποίηση του ΠΕ

•
•
•

Ορισμός Περιοχής Μελέτης του ΠΕ
Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΠΕ
Παρουσίαση των αναγκών σε φυσικούς πόρους, σε
προσωπικό και εξοπλισμό
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΠΕ
Ρύποι και κατάλοιπά από τις κατασκευαστικές εργασίες
Ρύποι και κατάλοιπά από τη λειτουργία του ΠΕ

•
•

•

Δομή της ΜΕΕΠ
Νομοθετικό Πλαίσιο
Μεθοδολογία εκπόνησης της ΜΕΕΠ

•

Περιγραφή και ανάλυση του φυσικού, ανθρωπογενούς και
βιολογικού περιβάλλοντος της υφιστάμενης Περιοχής
Μελέτης

•

Παρουσίαση των πορισμάτων των Μελετητών που
αφορούν τις ενδεχόμενες θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις
που
πιθανόν
να
προκύψουν
από
το
ΠΕ,
συμπεριλαμβανομένων των συναθροιστικών επιπτώσεων

8. Προτεινόμενα μέτρα
για τον περιορισμό των
επιπτώσεων

•

Παρουσίαση των προτεινόμενων μέτρων κατά τις φάσεις
κατασκευής και λειτουργίας του ΠΕ

9. Ποσοτική Εκτίμηση
Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον

•

Παρουσίαση των ποσοτικών εκτιμήσεων του ΠΕ στο
περιβάλλον
Περιγραφή του συμπεράσματος για το ΠΕ

6.Περιγραφή και ανάλυση
υφιστάμενου
περιβάλλοντος
7.
Επιπτώσεις
Περιβάλλον από
υλοποίηση του ΠΕ

στο
την

•
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
10. Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης/
Διαχείρισης
11. Διαδικασία
Αποξήλωσης Έργου
12. Συμπέρασμα
13. Δημόσια
Διαβούλευση και
Δημόσια Παρουσίαση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
•

Εισηγήσεις
Προγράμματος
Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης / Διαχείρισης κατά την κατασκευή του
ΠΕ

•

Περιγραφή διαδικασίας αποξήλωσης του έργου μετά το
πέρας του κύκλου ζωής του ΠΕ

• Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Έργου

• Αναφορά στα σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών μετά από
την
πραγματοποίηση
παρουσίασης

δημόσιας

διαβούλευσης

και

3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο
Το Νομοθετικό Πλαίσιο στο οποίο εμπίπτει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
της εγκατάστασης και το οποίο καθορίζει τα αποτελέσματα της ΜΕΕΠ, όσον αφορά τις
επιπτώσεις και τα προτεινόμενα μέτρα, παρουσιάζεται στα υποκεφάλαια 3.2.1 & 3.2.2.
3.2.1 Στόχοι και Πεδίο Εφαρμογής του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος Ν.127 (Ι)/2018
Τηρούμενων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (6) και (7), ο αναφερόμενος Νόμος
εφαρμόζεται σε κάθε Έργο που εμπίπτει σε κατηγορία έργων Πρώτου ή του Δεύτερου
Παραρτήματος, περιλαμβανομένων δημοσίων έργων, άσχετα αν για την εκτέλεση τους
απαιτείται ή όχι η χορήγηση Πολεοδομικής ή άλλης άδειας ή έγκρισης ή εξουσιοδότησης
δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου.
Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται για οποιοδήποτε Έργο το οποίο:
•
•
•

Προορίζεται για την εξυπηρέτηση αμυντικών αναγκών της Δημοκρατίας.
Θα εκτελεστεί ή θα λειτουργήσει με βάση τις διατάξεις Νόμου ειδικού για το εν λόγω
Έργο.
Είναι δημόσιο Έργο και έχει κηρυχτεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Έργο
εξαιρετικώς ιδιάζουσας φύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου (4).

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τους Μελετητές για την εξέταση των έργων του
Πρώτου Παραρτήματος περιλαμβάνουν, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τα
χαρακτηριστικά του Έργου, τη μορφή, έκταση και διάρκεια των επιπτώσεων που δυνατό
να επιφέρει το περιβάλλον η εκτέλεση ή/και η λειτουργία του Έργου και τα μέτρα που
προβλέπονται ώστε αυτές να προληφθούν ή μετριαστούν:
(α) περιγραφή του Έργου στην οποία περιλαμβάνονται σχετικά με την τοποθεσία, το
σχεδιασμό, την τεχνολογία, το μέγεθος και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά του Έργου.
(β) εντοπισμό και ανάλυση των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο
Έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον.
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(γ) περιγραφή των χαρακτηριστικών ή/ και μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή,
την πρόληψη, το μετριασμό και, αν είναι δυνατό, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
(δ) περιγραφή των εύλογων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν από τον κύριο του
Έργου, οι οποίες είναι σχετικές με το Έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
περιλαμβανομένων της χωροθέτησης του Έργου ή/ και εναλλακτικών τεχνολογιών και
αναφορά των βασικών επιχειρημάτων για την τελική επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη τις
επιπτώσεις του Έργου στο περιβάλλον.
(ε) απλή και χωρίς τεχνικούς όρους περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στη
Μελέτη, με περιγραφή, ανάλυση, εκτίμηση και εισηγήσεις σε βαθμό που να επιτρέπουν
σε πρόσωπα που δεν κατέχουν ειδικές γνώσεις για τα τεχνικά θέματα που εξετάζονται
στη Μελέτη να κατανοήσουν το κείμενο και να διαμορφώσουν ορθή αντίληψη για το Έργο
και τις επιπτώσεις του αλλά και για τις εισηγήσεις της Μελέτης, και
(στ) κάθε σχετική πληροφορία που καθορίζεται στο Πέμπτο Παράρτημα και αφορά τα
ειδικά χαρακτηριστικά ενός Έργου ή τύπου Έργου και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες
που ενδέχεται να επηρεαστούν.
Κατά την προετοιμασία της Μελέτης, λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, τα κριτήρια
του Πέμπτου Παραρτήματος καθώς και 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.
Τα κριτήρια του Πέμπτου Παραρτήματος είναι:
•

Περιγραφή του Έργου η οποία θα περιλαμβάνει:
i.

Περιγραφή της χωροθέτησης του Έργου.

ii.

περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου Έργου καθώς και,
εφόσον χρειάζεται, των αναγκαίων εργασιών κατεδάφισης και των
απαιτήσεων για τη χρήση γης κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του.

iii.

Περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών της επιχειρησιακής φάσης του
Έργου (ιδιαίτερα της μεθόδου κατασκευής), όπως ενεργειακή ζήτηση και
ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί, φύση και ποσότητα των υλικών, ενέργειας
και φυσικών πόρων που θα χρησιμοποιηθούν (περιλαμβανομένων των
νερών, της γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας).

iv.

Εκτίμηση, ανά τύπο και ποσότητα, καταλοίπων και εκπομπών (όπως
ρύπανση του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και του
υπεδάφους, θόρυβος, δονήσεις, φως, θερμότητα και ακτινοβολία) και
ποσότητες και τύποι των αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τις φάσεις
κατασκευής και λειτουργίας, και

v.

Ψηφιακό αρχείο των γεωγραφικών δεδομένων της έκτασης του Έργου.
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•

Περιγραφή εύλογων εναλλακτικών επιλογών (για παράδειγμα ως προς το
σχεδιασμό του Έργου, την τεχνολογία, τη χωροθέτηση αν πρόκειται για δημόσιο
Έργο ή για ιδιωτικό Έργο που εξετάζεται κατά παρέκκλιση, το μέγεθος και την
κλίμακά του ή τα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων) που μελετώνται, που
σχετίζονται με το προτεινόμενο Έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και
επισήμανση των κύριων λόγων για την επιλογή τους, στους οποίους
περιλαμβάνεται και σύγκριση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

•

Περιγραφή των σχετικών πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος
(βασικό σενάριο) και περίγραμμα της πιθανής εξέλιξής της αν δεν υλοποιηθεί το
Έργο στο βαθμό που, με εύλογη προσπάθεια, είναι δυνατό να εκτιμηθούν οι
φυσικές αλλαγές από το βασικό σενάριο, με βάση τη διαθεσιμότητα
περιβαλλοντικών πληροφοριών και την επιστημονική γνώση.

•

Περιγραφή των παραγόντων που καθορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 26, που
ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από το Έργο: ο πληθυσμός, η ανθρώπινη
υγεία, η βιοποικιλότητα, όπως η χλωρίδα και η πανίδα, η γη, όπως κατάληψη
εκτάσεων, το έδαφος, όπως οργανική ύλη, διάβρωση, συμπίεση και σφράγιση, τα
νερά, όπως υδρομορφολογικές αλλαγές, ποσότητα και ποιότητα, ο αέρας, το
κλίμα, όπως εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οποιαδήποτε επίπτωση σχετική
με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η
πολιτιστική
κληρονομιά,
περιλαμβανομένων
των αρχιτεκτονικών
και
αρχαιολογικών πτυχών, και το φυσικό τοπίο.

•

Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το Έργο ενδέχεται να
προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα:
i.

Την κατασκευή και την ύπαρξη του Έργου, περιλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των εργασιών κατεδάφισης.

ii.

Τη χρήση φυσικών πόρων, ιδιαίτερα της γης, του εδάφους, των νερών και
της βιοποικιλότητας, ανάλογα με την αειφόρο διαθεσιμότητα αυτών των
πόρων.

iii.

Την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας,
ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και τη διάθεση και ανάκτηση
αποβλήτων,

iv.

Τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το
περιβάλλον (για παράδειγμα λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών).

v.

Τη συσσώρευση επιπτώσεων με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα,
λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε περιβαλλοντικής φύσεως προβλήματα
που αφορούν τις περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία που
ενδέχεται να επηρεαστούν ή τη χρήση φυσικών πόρων,

vi.

Τις επιπτώσεις του Έργου στο κλίμα (για παράδειγμα φύση και μέγεθος των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και την ευπάθεια του Έργου στην
κλιματική αλλαγή, και
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vii.

Τις τεχνολογίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Η περιγραφή των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων στους παράγοντες που
αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 26 πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και τις τυχόν
έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του
Έργου, αθροιστικά με άλλα υφιστάμενα ή/ και εγκεκριμένα έργα. Στην εν λόγω περιγραφή
λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν τεθεί σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Δημοκρατία και οι οποίοι σχετίζονται με το Έργο ή με τις
παραμέτρους του περιβάλλοντος που θα επηρεαστεί.
•

Περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης ή των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για
τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
στην οποία περιλαμβάνονται και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις δυσκολίες,
όπως τεχνικές αδυναμίες ή έλλειψη γνώσης που αντιμετωπίζονται στη
συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, καθώς και παρουσίαση των
κύριων αβεβαιοτήτων που υπάρχουν. Όπου είναι δυνατόν να γίνεται
ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας των προβλέψεων.

•

Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη, τη
μείωση και, αν είναι δυνατό, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον που εντοπίστηκαν και, αναλόγως, των τυχόν
προτεινόμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης, όπως ετοιμασία εκ των υστέρων
ανάλυσης του Έργου. Στην εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να εξηγείται η έκταση
της αποτροπής, της μείωσης, της πρόληψης ή της αντιστάθμισης των σημαντικών
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και να καλύπτεται, τόσο το στάδιο
κατασκευής όσο και το στάδιο της λειτουργίας και της τυχόν μετέπειτα
εγκατάλειψης ή/ και κατεδάφισης του Έργου.

•

Περιγραφή των αναμενόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων του Έργου
στο περιβάλλον, που απορρέουν από την ευπάθεια του Έργου σε κινδύνους
σοβαρών ατυχημάτων και/ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω Έργο.
Για το σκοπό αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν όπου είναι διαθέσιμες σχετικές
πληροφορίες που διατίθενται και λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων κινδύνου
κατά την εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση
Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες)
Κανονισμών του 2015 και των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και
Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμων του 2002 έως 2011, υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι όροι του παρόντος Νόμου. Αναλόγως, η περιγραφή αυτή πρέπει να
περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών
αρνητικών επιπτώσεων των συμβάντων αυτών στο περιβάλλον και λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με την ετοιμότητα και την προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιου
είδους έκτακτων καταστάσεων.

•

Μη τεχνική περίληψη των πιο πάνω πληροφοριών σύμφωνα με τα πιο πάνω
σημεία.

•

Κατάλογος αναφοράς στον οποίο παρατίθενται αναλυτικά οι πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν για τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις που περιλήφθηκαν στη
Μελέτη.
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•

Στοιχεία για την ομάδα Μελέτης.

3.2.2 Κανονισμοί, Νομοθεσίες και Οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των
περιβαλλοντικών πλευρών του ΠΕ
Οι Κανονισμοί και Νομοθεσίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ανάπτυξης και
οι οποίοι συμβάλουν σημαντικά στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
στην επιλογή των προτεινόμενων μέτρων, είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι:
•

Ν.224(Ι)/2004 – περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου
Νόμος του 2004.

•

Κ.Δ.Π 747/2003 - περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη
Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμούς του 2003.

•

Κ.Δ.Π 152/2009 – περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές στήλες
ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009.

•

Κ.Δ.Π 157/2003 – περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Κανονισμοί του
2003.

•

Ν.185 (Ι)/2011 – περί Αποβλήτων Νόμος του 2011.

•

Κ.Δ.Π 73/2015 – περί Αποβλήτων (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015.

•

Ν.187(Ι)/2002,
Ν.85(Ι)/2007,
Ν.10(Ι)/2008,
Ν.79(Ι)/2009,
Ν.51(Ι)/2013,
Ν.180(Ι)/2013 και Ν.114(Ι)/2018 – περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας
Νόμοι του 2002 έως 2018.

•

Κ.Δ.Π 524/2014 - περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποίηση
του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου) Διάταγμα του 2014.

•

O περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003.

•

Κ.Δ.Π 254/2018 - περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποίηση
του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου) Διάταγμα του 2018.

•

Κ.Δ.Π 272/2009 – περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των
Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμοί του 2009.

•

Κ.Δ.Π. 111/2007, Κ.Δ.Π 38/2017 – περί Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα
(Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί
Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2007 και του 2017.

•

Κ.Δ.Π. 327/2010, Κ.Δ.Π 37/2017 – περί Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα
(Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου, Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του
Αζώτου, Σωματιδίων, Μόλυβδου, Μονοξειδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και
Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010 και του 2017.

•

Κ.Δ.Π. 410/2015 – περί Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά
Εργοτάξια.

•

Κ.Δ.Π 772/2003 - περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών
Λυμάτων), Κανονισμούς του 2003.
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3.3 Μεθοδολογία
Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της ΜΕΕΠ έγινε σύμφωνα με τη
διαγραμματική ροή που παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 3-1.
Στα υποκεφάλαια 3.3.1-3.3.6 γίνεται συνοπτική αναφορά:
•

Των στοιχείων που συλλέχθηκαν για την εκπόνηση της ΜΕΕΠ

•

Στις επιτόπιες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Μελέτης

•

Στις μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

•

Στον τρόπο επιλογής των Προτεινόμενων Μέτρων πρόληψης/περιορισμού των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

•

Στις παραδοχές που έγιναν όσον αφορά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της
ΜΕΕΠ

•

Στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά το στάδιο εκπόνησης της Μελέτης

Σχεδιάγραμμα 3-1: Κυριότερα στάδια της Μεθοδολογίας Εκπόνησης της ΜΕΕΠ
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3.3.1 Συλλογή Στοιχείων
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για την ολοκλήρωση της ΜΕΕΠ είναι:
•

Υδρογεωλογικοί χάρτες με τα γεωλογικά και υδρολογικά στοιχεία της περιοχής

•

Πληθυσμιακή Απογραφή και από τη Στατιστική Υπηρεσία απογραφή στατιστικών
δημογραφικών δεδομένων και οικονομικών δραστηριοτήτων από τη Στατιστική
Υπηρεσία

•

Γενική περιγραφή των σκοπών και του σχεδιασμού του Έργου από τον Εργοδότη

•

Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση της Περιοχής Μελέτης από επιτόπιες
επισκέψεις και άλλες βιβλιογραφικές πηγές

•

Στρατηγική Χαρτογράφηση Θορύβου από το Τμήμα Περιβάλλοντος

•

Στοιχεία από την Έκθεση προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση
των Μέτρων Προσαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή του Τμήματος Περιβάλλοντος

•

Δορυφορικές εικόνες – Google satellite images

•

Μετεωρολογικά στοιχεία για την ΕΠΜ από την Μετεωρολογική Υπηρεσία

•

Στοιχεία ποιότητας της ατμόσφαιρας από τον Κλάδο Ποιότητας Αέρα του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας

•

Εδαφολογικά, Γεωλογικά Στοιχεία και χάρτες από το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης

•

Στοιχεία για διαδρόμους αποδημίας πτηνών και διαχείρισης άγριας πανίδας και
χλωρίδας από το Ταμείο Θήρας

•

Κτηματικοί χάρτες από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

•

Πληροφορίες από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

•

Άλλα βιβλιογραφικά στοιχεία που κρίθηκαν σημαντικά για την ολοκληρωμένη
εκτίμηση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον

3.3.2 Επιτόπιες Παρατηρήσεις
Επιτόπιες παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μελέτης για τη συλλογή
στοιχείων και την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά:
•

Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής

•

Τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή και τις σημειακές πηγές τους

•

Την πυκνότητα και την κατάσταση του οδικού δικτύου

•

Τις χρήσεις γης της περιοχής

•

Τις πηγές εκπομπής αέριων ρύπων

•

Τα σημεία απόρριψης αποβλήτων
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3.3.3 Μέθοδοι Αξιολόγησης και Εκτίμησης των Επιπτώσεων
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων
βασίστηκε στα στοιχεία που συλλέχθηκαν για το ΠΕ και τα οποία αναφέρονται στα
υποκεφάλαια 3.3.1 και 3.3.2, σε βιβλιογραφικές αναφορές και στην επιστημονική
τεχνογνωσία και εμπειρία των Συμβούλων.
Σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον και όσον
αφορά την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της ΑΠΜ και τις χρήσεις γης, οι Σύμβουλοι
βασίστηκαν ως επί το πλείστων, στην υφιστάμενη αναπτυξιακή τάση της περιοχής
μελέτης, στην πληθυσμιακή κατάσταση και στην καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων
γης.
Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στα φυσικά χαρακτηριστικά της
περιοχής, στηρίχτηκε στην ικανότητα και εμπειρία των Συμβούλων στο να αναγνωρίζουν
και να διακρίνουν απειλές στα είδη και τους οικότοπους της ΑΠΜ και ΕΠΜ, καθώς και
στους υπόλοιπους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε αρχικά, σύμφωνα με
τη μέθοδο Scoping Phase και στη συνέχεια έγινε συνοπτική αξιολόγηση των άμεσων και
έμμεσων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους
δείκτες. Οι δείκτες αξιολόγησης αφορούν την πιθανότητα παρουσίας της περιβαλλοντικής
επίπτωσης (probability) και τη σοβαρότητα (severity) της συνέπειας της περιβαλλοντικής
επίπτωσης. Το γινόμενο των παραμέτρων αυτών υποδεικνύει, μέσω προκαθορισμένης
κλίμακας, το μέγεθος της περιβαλλοντικής επίπτωσης (π.χ. μέτρια, χαμηλή, πολύ υψηλή
κ.λπ.), καθώς και την ανάγκη άμεσης εφαρμογής μέτρων περιορισμού/εξάλειψης της.
3.3.4 Επιλογή Προτεινόμενων Μέτρων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

πρόληψης

/

περιορισμού

των

Τα μέτρα πρόληψης / περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιλέγονται και
προτείνονται στην παρούσα μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας σχετικής
Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Διατάξεων, καθώς και με τις
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν
κατευθυντήριες οδηγίες από τις εν λόγω πηγές, προτείνονται μέτρα σύμφωνα με την
εμπειρία της Ομάδας Μελέτης.
3.3.5 Παραδοχές
Οι κύριες παραδοχές που αφορούν τη Μελέτη αυτή είναι οι εξής:
•

Το ΠΕ θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα στοιχεία και τις
περιγραφές που διατέθηκαν από τον Εργοδότη.

•

Τα προτεινόμενα μέτρα εξάλειψης / περιορισμού των επιπτώσεων μπορούν να
εφαρμοστούν και περιλαμβάνουν τις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης του
Έργου.

Τα τελικά συμπεράσματα και οι εισηγήσεις της ΜΕΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια
δεδομένων που παρουσιάζονται και αναλύονται, μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστα
και πλήρως ανταποκρινόμενα στις ανάγκες του ΠΕ.
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3.3.6 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Κατά τη Διάρκεια της Μελέτης
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε προβλήματα,
ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης της.
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4 ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Η επιλογή της τοποθεσίας κατασκευής του ΠΕ θεωρείται ως η μοναδική, καθώς αποτελεί
αποκλειστική επιλογή του ιδιοκτήτη για την κατασκευή και λειτουργία του. Οι υπαλλακτικές
λύσεις που εξετάζονται για το Έργο στη μελέτη αυτή, εστιάζουν κυρίως στην τεχνολογία
που θα χρησιμοποιηθεί. Ο εξοπλισμός του ΠΕ θα πληρεί όλες τις απαραίτητες
προδιαγραφές ασφάλειας και αποδοτικής λειτουργίας, καθώς θα συμπεριλαμβάνει
τεχνολογίες αντιρύπανσης. Περισσότερες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού της Μονάδας Ασφαλτικού Σκυροδέματος και τα οποία είναι γνωστά κατά την
περίοδο εκπόνησης της μελέτης αυτής, παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5.2.
Σε περίπτωση μη υλοποίησης του ΠΕ, η ΑΠΜ θα παραμείνει στην υφιστάμενη κατάσταση
της χωρίς να παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλαγή.
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5 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
5.1 Χωροθέτηση του ΠΕ
Όπως προαναφέρεται, το Προτεινόμενο Έργο θα ανεγερθεί σε τμήμα του τεμαχίου 58 με
Φύλλο Σχέδιο (Φ/Σχ): 54/6 εντός του χώρου της σκυροθραυστικής μονάδας του
υφιστάμενου λατομείου της εταιρείας CYFIELD QUARRIES LTD που βρίσκεται στην
Κοινότητα Παρεκκλησιάς (βλέπε Εικόνα 6-1). Ο συνολικός χώρος της Μονάδας θα
καλύπτει έκταση 1.500 m2.
Στις Φωτογραφίες 5-1 – 5-3 και στις Εικόνες 5-1 & 5-2 απεικονίζεται η Άμεση Περιοχή
Μελέτης (ΑΠΜ). Ο κτηματικός χάρτης με το τεμάχιο που θα φιλοξενήσει το ΠΕ
παρουσιάζεται στον Χάρτη 5-1.
Σημειώνεται ότι για σκοπούς της Μελέτης αυτής, ως Άμεση Περιοχή Μελέτης (ΑΠΜ)
ορίζεται η περιοχή εντός του ορίων του τμήματος του τεμαχίου 58, όπου θα αναγερθεί το
ΠΕ.

Φωτογραφία 5-1: Τοποθεσία χωροθέτησης ΠΕ - ΑΠΜ
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Φωτογραφία 5-2: Τοποθεσία χωροθέτησης ΠΕ – ΑΠΜ

Φωτογραφία 5-3: Τοποθεσία χωροθέτησης ΠΕ – ΑΠΜ
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Τοποθεσία ΠΕ

Εικόνα 5-1: Χωροθέτηση του ΠΕ – Άμεση Περιοχή Μελέτης
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Υφιστάμενο
Λατομείο

Εικόνα 5-2: Άμεση Περιοχή Μελέτης [Πηγή: Google Earth]

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

50

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CYFIELD QUARRIES LTD»

Χάρτης 5-1: Κτηματικός Χάρτης της περιοχής του ΠΕ [Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας]
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5.2 Διεργασίες Λειτουργίας και Τεχνικά Χαρακτηριστικά του ΠΕ
Οι διεργασίες που θα εκτελούνται στη Μονάδα Ασφαλτικού Σκυροδέματος είναι οι
ακόλουθες:
•

Αποθήκευση των αδρανών υλικών (σκύρα και άμμος) σε κάδους – χοάνες.

• Φόρτωση με τη βοήθεια φορτωτή τα διαφόρων διαβαθμίσεων αδρανή υλικά και
εκφόρτωση τους σε μεταφορική ταινία, μέσω της οποίας τα υλικά αυτά μεταφέρονται
στο φούρνο - ξηραντήρα. Δηλαδή τροφοδοτούνται τα υλικά στο φούρνο - ξηραντήρα.
• Στο φούρνο – ξηραντήρα επιτυγχάνεται η αποβολή της περιεχόμενης υγρασίας των
αδρανών υλικών και η αύξηση της θερμοκρασίας στον προβλεπόμενο βαθμό με σκοπό
την επίτευξη της τέλειας επικαλύψεως των κόκκων με ασφαλτικό συνδετικό. Ο
ξηραντήρας είναι κεκλιμένος επιμήκης περιστρεφόμενος κύλινδρος με μεγάλη διάμετρο,
που μετακινεί το ψυχρό αδρανές από τη μια άκρη στην άλλη, με άμεση προσβολή
φλόγας ισχυρού καυστήρα, που βρίσκεται στην έξοδο του υλικού (θερμού πλέον
υλικού).
• Κατά την καύση και αποξήρανση, οι αέριες εκπομπές παιπάλης συλλέγονται με
φίλτρα-κονιοσυλλέκτες και ανακτώνται υπό μορφή σκόνης, όπου μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία.
• Η παιπάλη– σκόνη που απορροφάται από τα φίλτρα αποθηκεύεται σε σιλό. Μέρος
αυτού επαναχρησιμοποιείται κατά την ανάμιξη της συνδετικής ύλης με τα αδρανή.
• Υδράσβεστος προστίθεται πριν την προσθήκη της ασφάλτου στην τελική φάση. Η
υδράσβεστος αποθηκεύεται σε σιλό.
• Το θερμό υλικό (σκύρα και άμμος) από το φούρνο μεταφέρεται στο batching tower
μέσω αναβατόριου (elevator), όπου ακολουθεί κοσκίνισμα και διαχωρισμός σε διάφορα
κλάσματα και κατανομή σε ξεχωριστούς κάδους ανάλογα του μεγέθους των κόκκων. Για
τον έλεγχο της κατανομής του μεγέθους των αδρανών υλικών στο τελικό μείγμα ο
χειριστής του batch plant μεταφέρει τα αδρανή στη χοάνη (που βρίσκεται κάτω από τους
κάδους) όπου ζυγίζονται έως ότου ληφθεί η επιθυμητή κοκκομετρική σύνθεση και
βάρος. Γίνεται μεταφορά ρευστοποιημένης ασφάλτου (πίσσα) από τη θερμαινόμενη
δεξαμενή αποθήκευσης σε κάδο που βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τη χοάνη ζυγίσματος
των αδρανών όπου επίσης ζυγίζεται. Στη συνέχεια τα αδρανή από τη χοάνη ζυγίσματος
αφήνονται στον αναμικτήρα όπου γίνεται τροφοδότηση και ανάμιξη με το απαιτούμενο
ποσοστό θερμής ασφάλτου. Πριν την προσθήκη της ασφάλτου προστίθεται και μικρή
ποσότητα υδρασβέστου. Σημαντικός παράγοντας της αναμίξεως είναι η θερμοκρασία
της ασφάλτου και των αδρανών. Το παραγόμενο ασφαλτόμιγμα αποθηκεύεται στο
χαμηλότερο σημείο του batching tower από όπου και εκφορτώνεται κατευθείαν στην
καρότσα των φορτηγών, που εισέρχονται κάτω από το σημείο αποθήκευσης. Η τυπική
εκατοστιαία σύσταση του ασφαλτομίγματος είναι: α) αδρανή υλικά 84-96%, β)
Άσφαλτος από 4-7% και γ) Παιπάλη από 0% έως 9%.
•

Το υλικό που φορτώνεται στα φορτηγά ζυγίζεται στη γεφυροπλάστιγγα.
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• Η διαδικασία που ακολουθείται για παραγωγή ρευστοποιημένης ασφάλτου (πίσσας)
περιλαμβάνει τη θέρμανση της δεξαμενής της ασφάλτου (πίσσας) με την κυκλοφορία
ζεστού λαδιού, το οποίο ζεσταίνεται με καυστήρα πετρελαίου.
• Η διαδικασία συλλογής αερίων περιλαμβάνει την εισροή των θερμών αερίων από το
ξηραντήριο, το αναβατόριο, τα δονούμενα κόσκινα και τον αναμικτήρα, μέσω ισχυρού
απορροφητήρα στην κεντρική μονάδα αποκονίωσης (όγκος αέρα 42.000Nm3/h) με
σακκόφιλτρα και αφού γίνει η επεξεργασία τους καταλήγουν στην ατμόσφαιρα.
Η υπολογιζόμενη μέγιστη παραγωγή του Ασφαλτικού Σκυροδέματος θα κυμαίνεται στους
160 tn/h (1.280 tn/day). Η δυναμικότητα της Μονάδας υπολογίζεται στους 230t/h για
προϊόν με ποσοστό υγρασίας 3% και 210 tn/h για προϊόν με ποσοστό υγρασίας 5%.
Οι πιο πάνω διεργασίες λειτουργίας της Μονάδας απεικονίζονται στο Σχεδιάγραμμα 51. Τα τεχνικά σχέδια και οι τεχνικές πληροφορίες που αφορούν τη Μονάδα
επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του καυστήρα (Burner) του φούρνου παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5-1 που ακολουθεί. Το μοντέλο του καυστήρα είναι το MIBG (Monoblock Industry
Burner Global)-3.18. Τα Τεχνικά Σχέδια της καμινάδας του καυστήρα επισυνάπτονται στο
Παράρτημα Ι.
Πίνακας 5-1: Τεχνικές Προδιαγραφές Καυστήρα τύπου MIBG-3.18

Dimensions
Flame tube length (standard for
870 mm
newmineral drum)
Burner length (without flame tube)
1575 mm
Burner width
2031 mm
Burner height
1980 mm
Weight burner
1000 kg
Transport length
2500 mm
Transport height
2130 mm
Transport width
2031 mm
Weight total (with chassis)
1115 kg
Performance
Max. burnerpower
18 MW
Min. Burnerpower with light oil (1:3)
6.00 MW
Blower with integrated silencer (25mbar)
Drive (kW 50HZ)
37 kW
Drive (kW 60HZ)
37 kW
Volumetric air flow
20.700 Nm3/h
Fuel consumption
Extra light fuel oil (EL) (42.7MJ/kg)
1518 kg/h
Flow pressure for oil with high pressure
30 bar
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Σχεδιάγραμμα 5-1: Διεργασίες λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Ασφαλτικού Σκυροδέματος
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Πίνακας 5-2: Υπόμνημα Σχεδιαγράμματος 5-1

Legend
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6
6.1
6.2
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Plant Part
Cold feed system with drive and transfer belt, inclined
Drying and heating system
Dryer counterflow with drive
Burner device
Brown coal dust fan with drive
Air cooler
Dedusting
Exhauster with drive
Stack outlet
Mixing tower
Hot elevator with drive
Mixing tower (screen, hot mineral, silo, mineral scale, mixer, skip)
Filler elevator with drive
Storage silo
Loading on truck
Coarse grain overflow
Compressor in load container
Binder Pump
Reclaimed asphalt pavement addition system (RAP)
Proportioning machine with drive and transfer belt, inclined (cold
addition)
Proportioning machine with drive (warm addition)
Elevator with drive
Transfer chute drum
Parallel drum with drive
Burner device
Brown coal dust fan with drive
Air cooler

5.2.1 Κατασκευαστικές Εργασίες και Υλικά Κατασκευής
Η Μονάδα Ασφαλτικού Σκυροδέματος θα καταλαμβάνει έκταση 1.500 m2 και θα
αποτελείται από υπαίθρια μεταλλική κατασκευή, η οποία θα συναρμολογηθεί στην
τοποθεσία ανέγερσης της (ΑΠΜ). Ο εξοπλισμός θα μεταφερθεί με τη βοήθεια
πλατφόρμας συρόμενης από φορτηγό και θα χρησιμοποιηθεί γερανός για την ανύψωση,
τοποθέτηση και συναρμολόγηση του.
Οι βάσεις στήριξης της μεταλλικής κατασκευής θα κατασκευαστούν από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Το εμβαδόν που θα καλύπτουν οι βάσεις αυτές θα είναι 300 m2 περίπου.
Πριν την κατασκευή τους θα προηγηθούν χωματουργικές εργασίες. Ο όγκος των
εκσκαφθέντων υλικών θα είναι 150 m3 περίπου. Τα εκσκαφέντα υλικά δε θα απορριφθούν
αλλά θα επαναχρησιμοποιηθούν για την μετέπειτα αποκατάσταση του λατομείου.
Επιπρόσθετα θα κατασκευαστεί περιτοίχισμα από σκυρόδεμα στο χώρο των δεξαμενών
αποθήκευσης της ασφάλτου και των καυσίμων, προς αποφυγή διαρροών τους στο
περιβάλλον λόγω παρουσίας πιθανού ατυχήματος, καθώς επίσης θα κατασκευαστεί και
δωμάτιο της ΑΗΚ με συνήθη οικοδομικά υλικά.
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Συνοπτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΠΕ είναι ο
εξοπλισμός που αναφέρεται στο πιο πάνω Σχεδιάγραμμα 5-1 και στα τεχνικά σχέδια του
Παραρτήματος Ι, καθώς και μικρές ποσότητες οικοδομικών υλικών (όπως αδρανή υλικά,
τούβλα κ.λπ.) και νερού για την κατασκευή των βάσεων στήριξης του εξοπλισμού, του
περιτοιχίσματος ασφαλείας των δεξαμενών αποθήκευσης πίσσας και καυσίμων και του
δωματίου της ΑΗΚ.
5.2.2 Χωροθέτηση Εργοταξίου
Το εργοτάξιο θα χωροθετηθεί εντός του τμήματος του τεμαχίου 58 με Φ/ΣΧ: 54/6 (βλέπε
Εικόνα 5-1) όπου θα κατασκευαστεί η Μονάδα Ασφαλτικού Σκυροδέματος.
Στο χώρο του εργοταξίου θα εγκατασταθούν όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τους
εργαζομένους, καθώς επίσης θα διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση των
υλικών κατασκευής, ο οποίος θα διαρρυθμίζεται ανάλογα με το στάδιο κατασκευής.
5.2.3 Χρονοδιάγραμμα
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του ΠΕ εκτιμάται στους 5 μήνες, νοουμένου ότι δε θα υπάρξουν
οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, λόγω διαφόρων εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων.
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, όπου περιγράφονται τα στάδια εκτέλεσης, καθώς και ο
χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης τους, θα ετοιμαστεί από τον εργολάβο του ΠΕ.

5.3 Ανάγκες σε φυσικούς πόρους, προσωπικό, ενέργεια και εξοπλισμό για
την υλοποίηση του ΠΕ
Όπως προαναφέρεται, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΠΕ
αφορούν τον εξοπλισμό της Μονάδας (βλέπε Σχεδιάγραμμα 5-1, Υπόμνημα 5-1 &
Παράρτημα Ι) και μικρές ποσότητες οικοδομικών υλικών (όπως αδρανή υλικά, τούβλα
κ.λπ.) και νερού για την κατασκευή των βάσεων στήριξης του εξοπλισμού, του
περιτοιχίσματος ασφαλείας των δεξαμενών αποθήκευσης πίσσας και καυσίμων και του
δωματίου της ΑΗΚ.
Το προσωπικό του εργοταξίου θα είναι διαφόρων ειδικοτήτων και υπολογίζεται κατά μέσο
όρο στα 10 άτομα. Στο εργοτάξιο θα πρέπει να υπάρχει και ένας Συντονιστής Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας, ο οποίος θα χειρίζεται τα θέματα ασφάλειας και υγείας που θα
προκύπτουν κατά την κατασκευή του Έργου.
Οι ποσότητες πόσιμου νερού που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από τους
εργαζομένους του εργοταξίου εκτιμώνται περίπου στα 0,4 m3 ημερησίως (40l/day για 10
άτομα). Επίσης, οι ποσότητες νερού που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς
περιορισμού εκπομπής της σκόνης και για κατασκευαστικές εργασίες, κρίνονται
αμελητέες.
Η τροφοδοσία του εργοταξίου με ηλεκτρική ενέργεια για την υλοποίηση του ΠΕ θα γίνεται
από το εθνικό δίκτυο. Η ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο στάδιο αυτό
δεν κρίνεται σημαντική, λόγω του σκοπού χρήσης της. Συγκεκριμένα κατά την κατασκευή
του ΠΕ θα χρησιμοποιηθούν κυρίως ηλεκτρικά εργαλεία χειρός.
Για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών, όπως προαναφέρεται, ο εξοπλισμός
που θα χρησιμοποιηθεί αποτελείται από βαρέου τύπου οχήματα και μηχανήματα (π.χ.
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γερανοί, μπετονιέρες, εκτοξευτήρας σκυροδέματος κτλ.). Μερικά από τα μηχανήματα και
οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες του ΠΕ, παρουσιάζονται
στις Εικόνες 5-3 μέχρι 5-6.

Εικόνα 5-3: Εκσκαφέας / Μπουλντόζα

Εικόνα 5-4: Αντλία σκυροδέματος

Εικόνα 5-5: Φορτηγά για τη μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος και αδρανών
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Εικόνα 5-6: Κινητός Γερανός

5.4 Ανάγκες σε φυσικούς πόρους, προσωπικό και ενέργεια κατά τη
λειτουργία του ΠΕ
Οι φυσικοί πόροι που θα χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του ΠΕ θα είναι κυρίως
αδρανή υλικά (σκύρα και άμμος) και μικρές ποσότητες νερού για διαβροχή των οδικών
προσβάσεων και των χώρων αποθήκευσης αδρανών προς αποφυγή διασποράς σκόνης
στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης. Η προμήθεια των αδρανών υλικών θα γίνεται από το
υφιστάμενο λατομείο και η ποσότητα που θα χρησιμοποιείται θα είναι περίπου 1.230
tn/ημέρα. Η προμήθεια του νερού θα γίνεται από αδειούχα γεώτρηση της περιοχής και θα
μεταφέρεται με υδροφόρο όχημα τη εταιρείας. Η ποσότητα κατανάλωσης του νερού από
τη γεώτρηση δεν είναι γνωστή στο στάδιο αυτό. Υπολογίζεται μια κατανάλωση 10m3/ημέρα
περίπου.
Κατά τη λειτουργία του ΠΕ θα γίνεται καταγραφή της ποσότητας του νερού που αντλήθηκε
και χρησιμοποιήθηκε. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την άδεια υδροληψίας που διαθέτει η
εταιρεία η συνολική ποσότητα νερού που αντλείται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25.000
m3/year. Στο Παράρτημα ΙΙ επισυνάπτεται η άδεια υδροληψίας και το πιστοποιητικό
έγκρισης υδροληψίας που έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία από το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων. Επίσης, επισυνάπτονται τα ποιότητα χαρακτηριστικά του νερού της γεώτρησης.
Το προσωπικό που θα εργάζεται στη Μονάδα θα είναι κατά μέσο όρο 2 άτομα. Η
κατανάλωση πόσιμου νερού από το προσωπικό υπολογίζεται στα 0,08 m3/day περίπου.
Όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του ΠΕ υπολογίζεται στο 1.500.000
kWh/year περίπου. Ενέργεια θα καταναλώνεται και από τη χρήση καυσίμων για τη
λειτουργία του φούρνου – ξηραντήρα. Το καύσιμο που θα χρησιμοποιείται για τη
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λειτουργία του φούρνου είναι ελαφρύ βιομηχανικό μαζούτ (Light Fuel Oil – LFO) με
υπολογισμένη ποσότητα κατανάλωσης 9.000 tn/year περίπου (1.518 kg/h- βλέπε Πίνακα
5-1). Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καυσίμου LFO επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙIΙ.

5.5 Ρύποι και κατάλοιπα από τις κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ
Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών δεν αναμένεται να υπάρξουν
κατάλοιπα ρύπων. Τα στερεά απόβλητα (π.χ. συσκευασίες υλικών, οικιακά κ.α.) που θα
προκύπτουν, θα πρέπει να απομακρύνονται αυθημερόν από το εργοτάξιο και να
διατίθενται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης τους. Όσον αφορά τα αστικά υγρά
απόβλητα, το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους χώρους υγιεινής του
λατομείου.
Οι αέριες εκπομπές και η σκόνη που θα δημιουργούνται θα επηρεάζουν κυρίως, σημειακά
την περιοχή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών δε θα επηρεάζεται περαιτέρω η ποιότητα
της ατμόσφαιρας της περιοχής μελέτης από τις κατασκευαστικές εργασίες.
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα προκύψουν κατά το κατασκευαστικό στάδιο
μπορούν να περιοριστούν και να ελαχιστοποιηθούν με την εφαρμογή των κατάλληλων
μέτρων. Ορισμένα από τα μέτρα που προτείνονται και είναι εφικτό να εφαρμοστούν
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.1.

5.6 Ρύποι και κατάλοιπα από τη λειτουργία του ΠΕ
Οι ρύποι και τα κατάλοιπα από τη λειτουργία του ΠΕ αφορούν στερεά και υγρά απόβλητα,
καθώς και αέριες εκπομπές και σκόνη. Στον Πίνακα 5-3 παρουσιάζονται οι πηγές
προέλευσης των κατηγοριών των ρύπων και κατάλοιπων που αναμένεται να
προκύπτουν από τη λειτουργία του ΠΕ, καθώς και οι ενέργειες που θα εφαρμόζονται για
την ορθολογική διαχείρισης τους.
Πίνακας 5-3: Πηγή προέλευσης ρύπων και κατάλοιπων και ενέργειες διαχείρισης τους

1. Στερεά απόβλητα
Α/Α
1.1

1.2

Κατηγορία
αποβλήτου
Οικιακού τύπου
στερεά απόβλητα

Παιπάλη

Ενέργειες διαχείρισης
Διάθεση σε προσωρινούς κάδους και συλλογή από τα
απορριμματοφόρα της Κοινότητας Παρεκκλησιάς.
Με βάση τους εργαστηριακούς ελέγχους της άμμου από
το λατομείο που θα γίνεται η προμήθεια των αδρανών
υλικών η περιεκτικότητα σε παιπάλη κυμαίνεται από 713%. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε πληρωτικό υλικό στο
ασφαλτικό μίγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
βάση τις προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων
Έργων είναι 9%. Το 7% από αυτό θα είναι παιπάλη από
τη θραύση του υλικού. Αν για μια ημερήσια παραγωγή
γίνεται χρήση 800 tn υλικού (εκ των οποίων οι 400 tn
είναι άμμος), τότε κατά μέσο όρο θα παράγονται 40 tn
παιπάλης,
ποσότητα
η
οποία
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο μίγμα.
Απόβλητα θα παράγονται σε περίπτωση που υπάρξει
αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής της ασφαλτικής
άμμου από τη σκυροθραυστική μονάδα και περιέχει
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παιπάλη πέραν του 15% ή στην περίπτωση που
απαιτούνται πολύ μικρότερες ποσότητες παιπάλης στο
μίγμα.
Η απομάκρυνση της παιπάλης γίνεται κατά την
ακόλουθη διαδικασία:
•

Τα καυσαέρια εντός του περιστρεφόμενου φούρνου
συμπαρασύρουν λόγω της υποπίεσης που
εφαρμόζεται από τον απορροφητήρα (exhaust fan)
και της πίεσης του φυσητήρα του καυστήρα
(combustion air) τα πολύ λεπτόκοκκα υλικά των -75
pm και μικρότερα (παιπάλη) που με την ξήρανση
αποχωρίζονται από τα πιο χονδρόκοκκα υλικά. Τα
υλικά αυτά μεταφέρονται στο σιλό.

•

Από το σιλό μέρος της παιπάλης χρησιμοποιείται
κατά τη φάση της ανάμιξης και το υπόλοιπο μέρος
της παραμένει στο σιλό. Στη συνέχεια φορτώνεται
στα φορτηγά και μεταφέρεται σε αδειοδοτημένους
χώρους παραλαβής τέτοιων υλικών. Τα φορτηγά
κατά τη μεταφορά της παιπάλης καλύπτονται με
ειδικό κάλυμμα για την αποφυγή της ρύπανσης και
πρόκλησης ατυχήματος από τη διαφυγή του υλικού
στο περιβάλλον.
2. Υγρά απόβλητα

Α/Α

Κατηγορία
αποβλήτου

2.1

Αστικού τύπου
υγρά απόβλητα

2.2

Μηχανέλαια από
τις συντηρήσεις
του εξοπλισμού
της μονάδας
(φορτωτής)

Ενέργειες διαχείρισης
Οι ποσότητες των αστικού τύπου αποβλήτων
υπολογίζονται στα 0,06 m3/day. Το προσωπικό του ΠΕ
θα χρησιμοποιεί τους χώρους υγιεινής του υφιστάμενου
λατομείου.
Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια που θα προκύπτουν
από τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού θα
φυλάσσονται σε μεταλλικά δοχεία, τα οποία θα είναι
τοποθετημένα σε στερεό και στεγανό έδαφος και θα
παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένες μονάδες
διαχείρισης τους.
3. Αέριες Εκπομπές και Σκόνη

Α/Α

3.1

Κατηγορία
αποβλήτου

Ενέργειες διαχείρισης

Παιπάλη- Σκόνη

Η παιπάλη – σκόνη που προκύπτει κατά την καύση και
αποξήρανση συλλέγεται με φίλτρα-κονιοσυλλέκτες και
ανακτάται υπό μορφή σκόνης όπου μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία. Η
παιπάλη – σκόνη που απορροφάται από τα φίλτρα
αποθηκεύεται
σε
σιλό.
Μέρος
αυτού
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επαναχρησιμοποιείται κατά την ανάμιξη της συνδετικής
ύλης με τα αδρανή.

3.2

Εκπομπές
διοξειδίου του
άνθρακα από τη
συνολική
κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας

Ο περιορισμός εκπομπής σκόνης από τη λειτουργία του
μηχανοκίνητου εξοπλισμού της Μονάδας θα
επιτυγχάνεται με τη διαβροχή των οδικών προσβάσεων
και των σωρών των αδρανών υλικών.
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη συνολική
κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας
του
ΠΕ
υπολογίζονται στο 1.370.000 kg CO2 / year περίπου. Η
ποσότητα αυτή θα εκπέμπεται έμμεσα από τη
λειτουργία του ΠΕ και εφόσον το ΠΕ θα βρίσκεται σε
πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους.
Αναμένεται ότι κατά τη λειτουργία του καυστήρα και των
μηχανημάτων της εγκατάστασης θα εκπέμπονται
συγκεκριμένες ποσότητες οργανικών και ανόργανων
αέριων ρύπων (π.χ φορτωτής κ.α).
Οι ανόργανοι αέριοι ρύποι που αναμένεται να
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα:
• Διοξείδιο του θείου (SO2)
• Οξείδια του αζώτου (NOX)
• Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
• Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

3.3

Αέριες εκπομπές
από το φουγάρο
του φούρνου αποξηραντήρα και
από τα
μηχανήματα της
μονάδας

Οι οργανικοί ρύποι που αναμένεται να εκπέμπονται
στην ατμόσφαιρα είναι:
• Μόλυβδος (Pb)
• Αρσενικό (AS)
• Κάδμιο (Cd)
• Νικέλιο (Ni)
• Βενζόλιο
• Υδροχλώριο
• Υδροφθόριο
• Διοξίνες
• Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)
• Ολικοί υδρογονάνθρακες (THs)
• Πολυκυκλικοί
αρωματικοί
υδρογονάνθρακες
(PAHs)
• Φορμαλδεΰδες
• Αιωρούμενα Σωματίδια (PM12 και PM2,5)
Πριν την έξοδο των αερίων από το φουγάρο θα
εισέρχονται σε φίλτρο (βλέπε Κεφάλαιο 5.2). Η
απόδοση του φίλτρου σύμφωνα με τον κατασκευαστή
του είναι 99,9%. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φίλτρου
επισυνάπτονται στο Παράρτημα IV. Οι επιπτώσεις στο
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3.4

Αέριες εκπομπές
από τα
μηχανοκίνητα
οχήματα

3.5

Αέριες εκπομπές
από τις δεξαμενές
αποθήκευσης
πίσσας ασφάλτου

3.6

Αέριες Εκπομπές
από τη δεξαμενή
αποθήκευσης
καυσίμου

περιβάλλον από την εκπομπή των αέριων ρύπων στην
ατμόσφαιρα αναλύονται στο Κεφάλαιο 7.1.4.
Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για τον περιορισμό της
αέριας ρύπανσης από τα μηχανοκίνητα οχήματα
αφορούν τη τακτική συντήρηση τους και τον ορθό
χειρισμό τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή τους. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις αέριες εκπομπές
λόγω χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 7.1.4.
Όσον
αφορά
τις
δεξαμενές
αποθήκευσης
θερμαινόμενης πίσσας ασφάλτου πτητικές οργανικές
ενώσεις (οσμές) θα εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα
κατά το γέμισμα των δεξαμενών αποθήκευσης όταν
αυτές είναι κενές, το οποίο θα γίνεται μία φορά κάθε
μερικές εβδομάδες (αναλόγως της ζήτησης της αγοράς
για ασφαλτικό υλικό). Οι απώλειες εκκένωσης
σχετίζονται με τη διαδικασία εισροής υλικού στη
δεξαμενή, η οποία είναι κορεσμένη με αέρια, με
αποτέλεσμα ποσότητα αερίων (τα οποία περιέχουν
μεταξύ άλλων και VOCs) να επιστρέφει στην
ατμόσφαιρα. Απώλειες αερίων από τις δεξαμενές
παρατηρούνται επίσης λόγω μεταβολών θερμοκρασίας
και πίεσης1. Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών
θα είναι 7.000 m3 περίπου. Επομένως, αναμένεται να
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα το μέγιστο 7.000 m3
αερίων κατά το γέμισμα των δεξαμενών αποθήκευσης
πίσσας ασφάλτου σε διάρκεια πέραν των 100 ωρών.
Σύμφωνα με το Bitumen Safety Code του Energy
Institute, London, September 2005, 4th edition, δεν
απαιτείται η εφαρμογή συστήματος ανάκτησης ατμών ή
συστήματος εξαερισμού στις δεξαμενές αποθήκευσης
πίσσας ασφάλτου. Σημειώνεται ότι για τον περιορισμό
των εκπομπών ρύπων από τις δεξαμενές όταν δεν
γίνεται οποιαδήποτε φόρτωση ή εκφόρτωση θα πρέπει
να παρακολουθείται και να ελέγχεται η θερμοκρασία
των δεξαμενών έτσι ώστε να παραμένει σταθερή.
Δε θα εκπέμπονται αέριες εκπομπές από τη δεξαμενή
αποθήκευσης καυσίμου, τόσο κατά την τροφοδοσία του
καυσίμου όσο και κατά την αποθήκευση του. Τα
βυτιοφόρα οχήματα που θα μεταφέρουν και θα
τροφοδοτούν με καύσιμο τη δεξαμενή θα είναι αδειούχα
και θα συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των
Κανονιστικών Διατάξεων Κ.Δ.Π 47/2016. Θα
χρησιμοποιείται τεχνολογία ανάκτησης ατμών. Η
δεξαμενή αποθήκευσης LFO θα είναι χωρητικότητας 50
m3 καυσίμου.

1

Emission Estimation Technique Manual for Hot Mix Asphalt Manufacturing, National Pollutant Inventory,
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6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6.1 Εισαγωγή
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών του υφιστάμενου
περιβάλλοντος (φυσικού, βιολογικού και ανθρωπογενούς) για την κατανόηση των
παραμέτρων που δύνανται να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες
υλοποίησης του ΠΕ. Μέσα από τη μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτών θα
μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά
την κατασκευή και παρουσία του ΠΕ στην περιοχή μελέτης και κατά συνέπεια να
εξαχθούν συμπεράσματα για τα μέτρα εξάλειψης / ελαχιστοποίησης / περιορισμού των
επιπτώσεων αυτών.
Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που μελετώνται στην παρούσα ΜΕΕΠ,
προέκυψαν μέσω των πορισμάτων της φάσης εντοπισμού των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (Scoping Phase) και είναι τα ακόλουθα:
Φυσικό Περιβάλλον
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τοπογραφία και μορφολογία εδάφους
Γεωλογία
Σεισμικά χαρακτηριστικά
Υδρολογία
Κλιματικά δεδομένα
Ατμόσφαιρα
Έδαφος
Θόρυβος
Οσμές
Αισθητική της περιοχής

Ανθρωπογενές Περιβάλλον
•
•
•
•
•
•

Δημογραφία/Πληθυσμός
Οικονομία
Δημόσια υποδομή
Χρήσεις γης
Πολεοδομικά
Αρχαιότητες

Βιολογικό περιβάλλον
•
•
•

Οικότοποι
Χλωρίδα
Πανίδα
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Στα παρακάτω υποκεφάλαια γίνεται περιγραφή και ανάλυση των πιο πάνω
χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης.
Για σκοπούς της Μελέτης αυτής ως Άμεση Περιοχή Μελέτης (ΑΠΜ) ορίζεται η περιοχή
εντός των ορίων των τεμαχίων ανέγερσης του ΠΕ. Ως Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ΕΠΜ)
ορίζεται η περιοχή σε ακτίνα 1km από τα σύνορα των τεμαχίων που θα φιλοξενήσουν το
ΠΕ.

6.2 Περιγραφή Φυσικού Περιβάλλοντος
Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται περιγραφή και ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος της ΑΠΜ
και ΕΠΜ. Κύριος στόχος της ανάλυσης αυτής είναι η αξιολόγηση των σημαντικών πτυχών
και παραμέτρων που συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος.
Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν με σκοπό την ορθή εξαγωγή συμπερασμάτων
αξιολόγησης του υφιστάμενου φυσικού περιβάλλοντος είναι:
•

Επιτόπιες επισκέψεις στην ΑΠΜ και ΕΠΜ και φωτογράφηση χαρακτηριστικών
περιβαλλοντικών πτυχών.

•

Συλλογή βιβλιογραφικών στοιχείων από Αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας και άλλους οργανισμούς.

•

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ευρύτερων περιβαλλοντικών
παραμέτρων που συνθέτουν την ΑΠΜ και ΕΠΜ.

•

Καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων χαρακτηριστικών του χώρου μελέτης
και αποτύπωση αυτών σε χάρτες.

•

Εντοπισμός πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων στην ΑΠΜ και ΕΠΜ.

6.2.1 Τοπογραφία Περιοχής και Μορφολογία Περιοχής του ΠΕ
Η υπό μελέτη περιοχή χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή με υψόμετρο 297 m περίπου πάνω
από τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας. Το τμήμα του τεμαχίου 58, όπου θα κατασκευαστεί
η Μονάδα Ασφαλτικού Σκυροδέματος βρίσκεται εντός του χώρου της σκυροθραυστικής
μονάδας της Εταιρείας CYFIELD QUARRIES LTD. Η μορφολογία του εδάφους της ΑΠΜ
έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική της κατάσταση, λόγω των
λατομικών εργασιών που διεξάγονται εντός της.
6.2.2 Γεωλογικά Χαρακτηριστικά της Περιοχής Μελέτης
Η Κύπρος γεωλογικά διαιρείται σε τέσσερις ζώνες: (α) τη Ζώνη Πενταδακτύλου
(Κερύνειας) (β) τη Ζώνη Τροόδους ή Οφιόλιθος Τροόδους (γ) τη Ζώνη Μαμωνίων και (δ)
τη Ζώνη των αυτοχθόνων ιζηματογενών πετρωμάτων (βλέπε Χάρτη 6-1). Σύμφωνα με
τον Χάρτη 6-1, η ΑΠΜ εμπίπτει εντός της Ζώνης Τροόδους.
Η στρωματογραφική σειρά του Οφιόλιθου Τροόδους παρουσιάζεται στον Χάρτη 6-2.
Σύμφωνα με τον Χάρτη 6-2 ο εδαφικός ορίζοντας της περιοχής μελέτης αποτελείται από
φλεβικά πετρώματα.
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Περιοχή Μελέτης

Χάρτης 6-1: Γεωλογικές Ζώνες Κύπρου
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]
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Περιοχή Μελέτης

Χάρτης 6-2: Γεωλογική Σχηματισμοί Περιοχής Μελέτης
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 1995]
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6.2.3 Σεισμικά Χαρακτηριστικά της Περιοχής Μελέτης
Με βάση το χάρτη σεισμικών δραστηριοτήτων στον οποίο παρουσιάζονται τα επίκεντρα
των σεισμών που καταγράφηκαν στον ευρύτερο Κυπριακό χώρο από το 1896 μέχρι το
2018 (Χάρτης 6-3), μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η υπό μελέτη περιοχή
επηρεάζεται κυρίως από τη σεισμική δραστηριότητα που παρουσιάζει η υποθαλάσσια
περιοχή της Νοτιοδυτικής Κύπρου κατά μήκος του κυπριακού τόξου, δηλαδή κατά μήκος
της ζώνης καταβύθισης της Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από την
Ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα.
Σύμφωνα με το Χάρτη 6-3, η περιοχή μελέτης δεν είναι σεισμογενής. Οι πιο πρόσφατοι
μεγάλοι σε ένταση σεισμοί που έχουν καταγραφεί επικεντρώνονται στο νότιο τμήμα της
Κύπρου και πραγματοποιήθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 1996, 11 Αυγούστου 1999, 27 Ιουλίου
2015 με σεισμούς έντασης 6,7, 5,6 και 4,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, αντίστοιχα. Οι
τιμές δίνονται σαν ποσοστά της επιτάχυνσης της βαρύτητας g, όπου g=9,1m/s2.
Επιπρόσθετα, στο Χάρτη 6-4 παρουσιάζεται η σεισμική δραστηριότητα του έτους 2018.
Σεισμική δραστηριότητα παρατηρήθηκε πλησίον στην Ευρύτερη Περιοχή της Λεμεσού το
Δεκέμβριο του έτους 2018.
Ο Χάρτης 6-5 παρουσιάζει τις Σεισμικές Ζώνες της Κύπρου. Η Σεισμική Ζώνη 1
παρουσιάζει επιτάχυνση εδάφους χαμηλότερη από 0,15 (g) και επηρεάζεται κυρίως από
τη σεισμική δραστηριότητα που παρουσιάζει η κεντρική Κύπρος που είναι η λιγότερο
σεισμογενής. Η Σεισμική Ζώνη 2 παρουσιάζει επιτάχυνση εδάφους 0,20 (g) και
επηρεάζεται κυρίως από την σεισμική δραστηριότητα που παρουσιάζει η κεντρική και
βόρεια Κύπρος. Η Σεισμική Ζώνη 3 παρουσιάζει επιτάχυνση εδάφους μεγαλύτερη από
0,25 (g) και επηρεάζεται κυρίως από την σεισμική δραστηριότητα που παρουσιάζει το
νότιο τμήμα του νησιού που είναι και η περισσότερο σεισμογενής. Σύμφωνα με το Χάρτη
6-5, η ΕΠΜ εμπίπτει σε Σεισμική Ζώνη 2.

ΕΠΜ

Χάρτης 6-3: Επίκεντρα σεισμών από το 1896 – 2018
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 2018]
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Χάρτης 6-4: Σεισμική δραστηριότητα κατά το 2018
[πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]
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ΕΠΜ

Χάρτης 6-5: Σεισμικές Ζώνες Κύπρου
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 2004]

6.2.4 Υδρολογικά-Υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά της Περιοχής Μελέτης
Η ΕΠΜ εμπίπτει στην περιοχή του υδροφορέα CΥ–19 Τρόοδος (Χάρτης 6-6). Το Υδατικό
Σώμα CΥ–19 Τρόοδος πρόκειται για τον πιο πολύπλοκο, παραγωγικό και δυναμικό
υδροφορέα του νησιού. Αυτά καθ’ αυτά τα πετρώματα που τον αποτελούν δεν είναι
διαπερατά από το νερό, όμως το νερό της βροχής κινείται και αποθηκεύεται μέσα στις
ρωγμές των πετρωμάτων αυτών. Οι ρωγμές αυτές δημιουργήθηκαν κατά την ανύψωση
κυρίως του νησιού από τη θάλασσα, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον κατακερματισμό
των πετρωμάτων σε διάφορα τμήματα και περιοχές. Αυτό δυσχεραίνει τη μελέτη του
υδροφορέα γιατί δεν είναι ενιαίος. Επιπρόσθετα ο υδροφορέας αυτός τροφοδοτεί σε
σημαντικό βαθμό τους γειτονικούς υδροφορείς που βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία
μ’ αυτόν. Οι μεταγγίσεις αυτές δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια έτσι οι
εκτιμήσεις του ισοζυγίου είναι ενδεικτικές. Η ζήτηση σε νερό είναι αυξημένη τα τελευταία
10 χρόνια και ο υδροφορέας υπεραντλείται. Οι μετρήσεις στάθμης υπογείου νερού αλλά
και οι ροές πηγών δείχνουν μια πτωτική τάση αλλά είναι τέτοιες που δεν μπορεί να κριθεί
ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Παρόλο που η ποσοτική κατάσταση θεωρείται ‘καλή’, τα
αποθέματα έχουν αρχίσει να μειώνονται σταδιακά. Τα πετρώματα του Τροόδους είναι
πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία και το υπόγειο νερό εμπλουτίζεται με τα στοιχεία αυτά που
του προσδίδουν πολύ καλές χημικές ιδιότητες για ανθρώπινη κατανάλωση. Στο
μεγαλύτερο του τμήμα ο υδροφορέας δεν κατοικείται ούτε και καλλιεργείται, έτσι οι κίνδυνοι
υποβάθμισης της ποιότητας του νερού είναι πολύ λιγότεροι από υδροφορείς που
βρίσκονται σε κατοικημένες και καλλιεργούμενες περιοχές. Περιπτώσεις που
παρουσιάζουν υπερβάσεις ορίων, διερευνώνται και λαμβάνονται μέτρα. Ήδη σε αρκετές
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περιοχές έχουν εκπονηθεί ζώνες προστασίας γεωτρήσεων Ύδρευσης. Η ποιοτική
κατάσταση είναι ‘καλή’ (βλέπε Χάρτη 6-7).
Στον Πίνακα 6-1 παρουσιάζεται πρόσφατη ποσοτική κατάσταση του Υδατικού Σώματος –
Εκτίμηση Υδατικού Ισοζυγίου τα έτη 2000-2008.
Πίνακας 6-1: Ποσοτική Κατάσταση του Υδατικού Σώματος CY-19 – Εκτίμηση Υδατικού
Ισοζυγίου

Περίοδος

Εμπλουτισμός*

Αντλήσεις

2000-2008

90ΕΚΤ/έτος

15ΕΚΤ/έτος

Φυσικές
απώλειες**
80ΕΚΤ/έτος

Υπεράντληση
-5,0ΕΚΤ/έτος

ΕΚΜ= Εκατομμύρια Κυβικά Μέτρα

* Εμπλουτισμός θεωρείται η τροφοδοσία που προέρχεται από α) τη βροχόπτωση, β) νερό που
κατεισδύει από ροές ποταμών, γ) επιστροφές από άρδευση, δ) υπόγειες εισροές από γειτονικούς
υδροφορείς, ε) απώλειες από φράγματα και στ) τεχνητούς εμπλουτισμούς (αν γίνονται).
** Φυσικές απώλειες νοούνται: α) Οι υπόγειες μεταγγίσεις σε γειτονικούς υδροφορείς που
βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία μεταξύ τους και β) οι υπόγειες εκροές προς τη θάλασσα.[1]

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στον Υδρολογικό Χάρτη της Κύπρου (Χάρτης 68), ο υδροφορέας της περιοχής μελέτης αφορά μικρά και τοπικά ασυνεχή υπόγεια υδατικά
σώματα τα οποία συντίθενται από ιζηματογενή και πυριγενή πετρώματα.

ΕΠΜ

Χάρτης 6-6: Υπόγειοι υδροφορείς της Κύπρου
[Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως υδάτων 2016]
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Χάρτης 6-7: Ποσοτική Κατάσταση Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος της Κύπρου
[Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας, Ιανουάριος 2018]

ΕΠΜ
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Χάρτης 6-8:Υδρογεωλογικός Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 1985]

6.2.4.1 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων η ΑΠΜ δεν εμπίπτει σε Περιοχή
Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) (Βλέπε Χάρτη 6-9).

ΑΠΜ

Χάρτης 6-9: Χάρτης με Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας
[Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων]
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6.2.5 Κλιματολογικά Δεδομένα της Περιοχής Μελέτης
Ο πλησιέστερος Κλιματολογικός Σταθμός της περιοχής του Έργου είναι ο Σταθμός
Γερμασόγειας (Υδατοφράκτης) με αριθμό 429 και γεωγραφικές συντεταγμένες Βορ. Γ. Πλ:
340 46’ και Ανατ. Γ. Μηκ: 330 05’. Ο Σταθμός αυτός βρίσκεται σε υψόμετρο 70 m από τη
Μέση Στάθμη της Θάλασσας.
Στον Πίνακα 6-2 παρουσιάζονται τα μηνιαία κλιματολογικά στατιστικά στοιχεία όπως
έχουν καταγραφεί από τον εν λόγω Σταθμό.
Πίνακας 6-2: Μηναία Κλιματολογικά Στατιστικά Στοιχεία από το Σταθμό Γερμασόγειας
(Υδατοφράκτης) - 429
Στοιχεία

Ιαν.

Φεβ.

Μαρ.

Απρ.

Μάη

Ιούν.

Ιούλ.

Αυγ.

Σεπτ.

Οκτ.

Νοεμ.

Δεκ.

Ετήσια

Μέση Ημερήσια
Θερμοκρασία
(οC)

12.3

12.2

14.1

17.8

22.1

26.2

28.4

28.8

26.5

23.5

18

14

20.3

Σχετική Υγρασία
(%) 08.00 hrs LST

74

71

65

58

56

53

55

57

52

54

63

75

61

Μέση Μηνιαία
Βροχόπτωση
(mm)

76.3

61.7

46.7

21.4

7.8

3.9

6.5

0.2

5.6

20.8

95.7

106.1

452.7

Μέση Ημερήσια
Εξάτμιση (mm)

1.8

2.4

3.2

4.6

6.3

8

8.6

7.7

6.5

4.7

2.8

1.8

4.9

Μέση Ημερήσια
Ταχύτητα Ανέμου
στα 2 m (km)

101

107

109

107

98

92

90

84

92

92

96

90

96

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον πιο πάνω Πίνακα η υψηλότερη τιμή μέσης
μηνιαίας βροχόπτωσης παρατηρείται το μήνα Δεκέμβριο και ανέρχεται στα 106.1 mm.
Έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή παρατηρούνται κυρίως τους μήνες Νοέμβριο –
Δεκέμβριο.
Η μέση ετήσια ημερήσια θερμοκρασία στην περιοχή ανέρχεται στους 20.4οC. Ο χειμώνας
είναι γενικά ήπιος με πιο ψυχρούς μήνες τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Η χαμηλότερη
τιμή μέσης θερμοκρασίας παρατηρείται το μήνα Φεβρουαρίου και ανέρχεται σε 12.2οC. Το
καλοκαίρι είναι σχετικά θερμό με πιο ζεστούς μήνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η
υψηλότερη τιμή μέσης θερμοκρασίας παρατηρείται το μήνα Αύγουστο και ανέρχεται σε
28.8οC.
Στην ΕΠΜ οι άνεμοι που επικρατούν είναι συνήθως ασθενείς έως μέτριοι με νότια και
βόρεια κατεύθυνση. Οι δυνατοί άνεμοι είναι μικρής διάρκειας και παρατηρούνται μόνο σε
περιπτώσεις μεγάλης κακοκαιρίας. Με βάση το Χάρτη 6-10, ο οποίος απεικονίζει τη μέση
ταχύτητα του ανέμου στην Κύπρο σε ύψος 10m πάνω από το έδαφος, η μέση ταχύτητα
του ανέμου στην περιοχή μελέτης κυμαίνεται 2,5 -4m/s.
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Περιοχή
Μελέτης

Χάρτης 6-10: Μέση Ταχύτητα του Ανέμου στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης
[Πηγή: Τμήμα Μετεωρολογίας, 1995]

10%
Διάγραμμα 6-1: Ανεμορόδο Κλιματολογικού Σταθμού Γερμασόγειας (Υδατοφράκτης)
[Πηγή: Στατιστική Ανάλυση της Ταχύτητας του Ανέμου στην Κύπρο, 1995] [3]

6.2.5.1 Βιοκλίμα
Με τον όρο βιοκλίμα μιας περιοχής εννοούμε την ταξινόμηση της σχετίζοντας τα κλιματικά
στοιχεία με τη βλάστηση της. Σύμφωνα με τη μελέτη του Βάσου Παντέλα (1995), ο
κυπριακός χώρος αντιπροσωπεύεται από τους πιο κάτω οκτώ βιοκλιματικούς ορόφους,
(διαχωρισμός του χώρου σε ζώνες λαμβάνοντας υπ’ όψη το κλίμα και τη βλάστηση, και
που οφείλεται σε υψομετρικές διαφορές παρά στο γεωγραφικό πλάτος) (Χάρτης 6-11):
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ημιερημικός θερμός (Βροχόπτωση < 400mm και Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία
(ΜΕΘ) του ψυχρότερου μήνα > 6οC)
Ημιερημικός εύκρατος (Βροχόπτωση < 400 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα 3 ο
– 6οC)
Ξηρός θερμός (Βροχόπτωση 400 -600 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα 3ο–
6οC)
Ξηρός εύκρατος (Βροχόπτωση 400 – 600 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα 3ο
– 6οC)
Ύφυγρος εύκρατος (Βροχόπτωση 600 – 900 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα
3ο – 6οC)
Ύφυγρος δροσερός (Βροχόπτωση 400 – 600 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα
0ο – 3οC)
Υγρός Δροσερός (Βροχόπτωση > 900 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα 3 ο –
6οC)
Υγρός ψυχρός (Βροχόπτωση > 900 mm και ΜΕΘ του ψυχρότερου μήνα < 0οC)

Η ΕΠΜ ανήκει στην Ημιερημική Ήπια ζώνη, βάσει του βιοκλιματικού χάρτη που
ακολουθεί, επιτρέποντας την ανάπτυξη κυρίως, φρυγανικής και θαμνώδους βλάστησης.

ΕΠΜ

Χάρτης 6-11: Βιοκλιματικός Χάρτης Κύπρου

6.2.6 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας
Η ατμόσφαιρα είναι μίγμα διάφορων αέριων συστατικών που βρίσκονται σε συνεχή
κίνηση. Στον τομέα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ενδιαφερόμαστε κυρίως, για
συστατικά που μεταφέρονται μέσω της ατμόσφαιρας και μπορούν να επιβαρύνουν τον
Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

75

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CYFIELD QUARRIES LTD»

άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα συστατικά αυτά ονομάζονται ρύποι και οι επιπτώσεις
που μπορεί να επιφέρουν εξαρτώνται από το μέγεθος των συγκεντρώσεων τους στην
ατμόσφαιρα. Τα όρια αυτά προκύπτουν από διάφορες επιστημονικές έρευνες και
καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, καθώς και σε βιβλιογραφικές
έρευνες.
Οι επιπτώσεις στην υγεία από τους ρύπους για τους οποίους καθορίζονται αποδεκτά όρια
συγκέντρωσης από την ισχύουσα νομοθεσία είναι:
• Οξείδια του Αζώτου (NOX)
Η υπερβολική έκθεση στα ΝΟx μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο αίμα, στο ήπαρ,
στους πνεύμονες και στην σπλήνα. Στις επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία
περιλαμβάνονται οι δυσκολίες στην αναπνοή και οι παθήσεις του αναπνευστικού
συστήματος, οι βλάβες στον ιστό των πνευμόνων και η μείωση του προσδόκιμου ζωής.
Τα μικρά σωματίδια που σχηματίζονται από τις αντιδράσεις των ΝΟx με την αμμωνία, την
υγρασία και άλλες ενώσεις, διαπερνούν τα ευαίσθητα μέρη των πνευμόνων και μπορούν
να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν καρδιοαναπνευστικές ασθένειες όπως το εμφύσημα
και η βρογχίτιδα. Επίσης τα ΝΟx αντιδρούν εύκολα με τις κοινές οργανικές χημικές ουσίες
και το όζον, για να διαμορφώσουν ένα ευρύ σύνολο ουσιών που είναι τοξικές και μπορούν
να προκαλέσουν βιολογικές μεταλλαγές. Τέλος το ΝΟ2 σε υψηλές συγκεντρώσεις
προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα που υποφέρουν από άσθμα και
σε παιδιά.
•

Διοξειδίου του Θείου (SO2)

Οι επιδράσεις του SO2 είναι ποικίλες ανάλογα με το χρόνο έκθεσης. Μακροχρόνια έκθεση
στο SO2 μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, να τροποποιήσει τον
αμυντικό μηχανισμό των πνευμόνων και να επιδεινώσει τυχόν υπάρχουσες
καρδιοαγγειακές παθήσεις. Βραχυχρόνια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις του SO 2
μπορεί να ερεθίσει την αναπνευστική οδό, να προκαλέσει βρογχοσπασμούς, πνευμονικό
οίδημα, ερεθισμό στα μάτια και αίσθηση αναπνευστικής δυσκολίας ακόμη και σε υγιείς
ενήλικες. Πονοκέφαλος, αίσθημα δυσφορίας και άγχους έχουν επίσης αναφερθεί ως
αποτέλεσμα έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις του ρύπου. Το SO2 σε συνδυασμό με τα
αιωρούμενα σωματίδια, λόγω της συνεργάστηκες τους δράσης, μπορεί να προκαλέσει
αύξηση του δείκτη θνησιμότητας.
•

Όζον (O3)

Το Ο3 εισέρχεται στον οργανισμό με την εισπνοή και μπορεί να διαπεράσει όλους τους
ιστούς του αναπνευστικού συστήματος. Ως ισχυρό οξειδωτικό αντιδρά με όλα σχεδόν τα
βιολογικά υγρά που παρεμβαίνουν στο μεταβολισμό και τη δομή των κυττάρων (αμινοξέα
ενζύμων, ακόρεστα λιπίδια κλπ.) Ανάλογα με τις συγκεντρώσεις και τη διάρκεια έκθεσης
μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό σύστημα προκαλώντας βήχα, αίσθημα ξηρότητας
στο λαιμό και πόνο στο στήθος, φλεγμονή στους πνεύμονες και πιθανή επιδεκτικότητα
σε μολύνσεις του αναπνευστικού. Τα μέτρια επίπεδα όζοντος μπορεί να ενοχλήσουν τα
μάτια, τη μύτη, το λαιμό και τους πνεύμονες. Η έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις
όζοντος έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί σημαντική προσωρινή μείωση στην ικανότητα των
πνευμόνων να λειτουργήσουν κανονικά, ακόμη και σε υγιείς ενήλικες. Τα παιδιά, ιδιαίτερα
αυτά που υποφέρουν από άσθμα, τίθενται περισσότερο σε κίνδυνο από την έκθεση στο
όζον. Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα όζοντος συνεπάγεται μείωση της ποσότητας του
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οξυγόνου που αναπνέουμε, γεγονός που επιβαρύνει όσους πάσχουν από καρδιαγγειακά
ή αναπνευστικά νοσήματα και μπορεί να οδηγήσει σε εξασθένηση και κίνδυνο θανάτου.
•

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Το CO αντιδρά με την αιμογλοβίνη του αίματος και σχηματίζει την ανθρακοξυαιμογλοβίνη.
Η ικανότητα της αιμογλοβίνης να αντιδρά με το CO είναι διακόσιες φορές μεγαλύτερη από
όσο με το οξυγόνο, παρεμποδίζοντας έτσι την ικανοποιητική μεταφορά του οξυγόνου σε
όλα τα μέρη του σώματος μέσω των ερυθρών αιμοσφαιρίων, με όλες τις αρνητικές για
την υγεία συνέπειες. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης λόγω της έκθεσης στο CO είναι
μεταξύ άλλων ο πονοκέφαλος, η ζάλη, η υπνηλία και η ναυτία. Σε περιπτώσεις
μεγαλύτερης έκθεσης, μπορεί να προκληθεί εμετός, λιποθυμία, κώμα ή ακόμη και
θάνατος, ανάλογα με το βαθμό έλλειψης οξυγόνου. Υγιή άτομα εκτεθειμένα σε υψηλά
επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα, μπορεί να υποστούν προσωρινή μείωση της
πνευματικής τους διαύγειας καθώς και της όρασης τους. Τα μέρη του σώματος που
επηρεάζονται περισσότερο είναι εκείνα που εξαρτώνται από τη σταθερή παροχή
οξυγόνου όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά και το αναπτυσσόμενο έμβρυο στις έγκυες
γυναίκες.

•

Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ)

Τα ΑΣ εναποτίθενται κυρίως στους πνεύμονες και με την πάροδο του χρόνου επιφέρουν
σοβαρές βλάβες στην υγεία οι οποίες περιλαμβάνουν επιδείνωση της βρογχίτιδας σε
ενήλικες και παιδιά με προϋπάρχοντα αναπνευστικά προβλήματα, μικρές αλλά
σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των πνευμόνων σε μικρά παιδιά και αιφνίδιο θάνατο
σε ηλικιωμένους με καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα. Προβλήματα επίσης μπορεί
να εμφανιστούν σε ασθματικούς και σε άτομα με αλλεργίες. Στα σημερινά επίπεδα
συγκέντρωσης ΑΣ, η ποικιλία και η συχνότητα των συμπτωμάτων (βραχυπρόθεσμα
αποτελέσματα) αυξάνονται με την αύξηση της συγκέντρωσης των ΑΣ. Μακροπρόθεσμα,
η έκθεση στα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους πνευμονικούς
ιστούς, οδηγώντας σε χρόνια αναπνευστική πάθηση, καρκίνο και πρόωρο θάνατο.
Αιωρούμενα σωματίδια από βιομηχανικές πηγές (π.χ. χυτήρια) συνεισφέρουν στον
υψηλό ρυθμό εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Τα συμπτώματα χρόνιας πνευμονικής
πάθησης συσχετίζονται με τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων και οι συχνότητες
των θανάτων συσχετίζονται με τη ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια. Ετήσια Τεχνική
Έκθεση Ποιότητας του Αέρα 2015 35 Τα παιδιά είναι η πιο ευαίσθητη ομάδα του
πληθυσμού. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά εισπνέουν βαθύτερα στους
πνεύμονες τους αιωρούμενα σωματίδια σε σχέση με τους ενήλικες. Επιπλέον τα παιδιά
περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους όπου η ρύπανση από αιωρούμενα
σωματίδια είναι συνήθως υψηλότερη σε σχέση με τους εσωτερικούς χώρους, εκεί
κινούνται πιο έντονα και οι αναπνοές τους γίνονται πιο γρήγορες και πιο βαθιές. Επίσης,
τα παιδιά που ζουν σε περιοχές με υψηλότερες συγκεντρώσεις ΑΣ, εμφανίζουν
συχνότερα κρυολογήματα, βήχα και άλλα συμπτώματα τα οποία δεν εμφανίζουν παιδιά
που ζουν σε περιοχές με μικρότερη ρύπανση.
•

Βενζόλιο (C6H6)

Οι ΠΟΕ είναι τοξικές χημικές ενώσεις. Το βενζόλιο είναι ιδιαίτερα τοξικό. Όταν εισπνέεται
σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει ζάλη, ταχυκαρδία, πονοκεφάλους,
σύγχυση, αναισθησία, ακόμη και θάνατο. Επίσης σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα
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μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, ζάλη, ταχυκαρδία, τάση για εμετό, σπασμούς και
θάνατο. Μακροχρόνια έκθεση σε βενζόλιο έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου και κυρίως στο αίμα. Καταστρέφει το μυελό των οστών και μπορεί να
προκαλέσει την εμφάνιση αναιμίας. Επίσης μπορεί να προκαλέσει υπερβολική
αιμορραγία και να μειώσει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος αυξάνοντας τις
πιθανότητες μολύνσεων. Τέλος, το βενζόλιο θεωρείται καρκινογόνο για τον άνθρωπο και
μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση
λευχαιμίας.
•

Βαρέα Μέταλλα

Τα βαρέα μέταλλα σε αντίθεση με τις περισσότερες τοξικές οργανικές ενώσεις δεν
αποικοδομούνται και για αυτό συσσωρεύονται στο περιβάλλον προκαλώντας στον
άνθρωπο χρόνιες ή οξείες βλάβες. Έχουν προσδιοριστεί ως παράγοντες που έχουν
επιπτώσεις στην ανθρώπινη γονιμότητα. Προκαλούν καταστροφή των νεφρών και του
ήπατος, υπέρταση, πόνους στις αρθρώσεις, δερματοπάθειες, αναιμία, παράλυση στην
καρδιά, καταστροφή του νευρικού συστήματος, χρωμοσωμικές αλλοιώσεις και
καρκινογένεση.

6.2.6.1 Νομοθετικό / Κανονιστικό / Θεωρητικό Πλαίσιο
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) είναι η Αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση των
επιπέδων διάφορων ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και την εκτίμηση και τη
διαχείριση της ποιότητας του αέρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας
και ευημερίας των πολιτών καθώς, και η προστασία της βλάστησης και γενικότερα του
περιβάλλοντος. Η παρακολούθηση και διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα
στην Κύπρο διέπεται από τις πρόνοιες του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα
Νόμου του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010) και του 2017 (Ν.3(Ι)2017) καθώς, και των πιο κάτω
Κανονισμών που καθορίζουν όρια ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα για συγκεκριμένους
ρύπους:
(α) Οι Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος,
Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα)
Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 111/2007) και του 2017 (Κ.Δ.Π 38/2017).
(β) Οι Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου,
Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μόλυβδου, Μονοξειδίου
του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010
(Κ.Δ.Π. 327/2010) και του 2017 (Κ.Δ.Π 37/2017).
(γ) Οι Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για
ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004 έως 2017 (Κ.Δ.Π. 193/2004,
Κ.Δ.Π. 379/2005, Κ.Δ.Π. 25/2012 και Κ.Δ.Π. 212/2017).
Σκοπός του Νόμου είναι:
•

Ο προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα.

•

Η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
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•

Η συγκέντρωση των κατάλληλων πληροφοριών για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα και η ενημέρωση του κοινού.

•

Η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα εκεί όπου είναι
καλή και η βελτίωση της όπου απαιτείται.

Ο Νόμος περιλαμβάνει ειδικές πρόνοιες για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα και ειδικότερα:
•

Για τον καθορισμό οριακών τιμών και ορίων συναγερμού για τους κυριότερους
ρύπους της ατμόσφαιρας.

•

Την παρακολούθηση με συστηματικές μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού
αέρα.

•

Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις υπέρβασης των οριακών
τιμών και των ορίων συναγερμού.

•

Την κατάρτιση καταλόγων διαφόρων ζωνών και οικισμών ανάλογα με το βαθμό
ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

•

Την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κοινού για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα.

Στον Πίνακα 6-3 παρουσιάζονται οι οριακές τιμές για τους κυριότερους ατμοσφαιρικούς
ρύπους, όπως ορίζονται στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
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Πίνακας 6-3: Οριακές τιμές για τους κυριότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους

[Πηγή: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα] [4]

Στο Κεφάλαιο 6.2.6.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των αέριων
ρύπων, στον πιο κοντινό σταθμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (Κυκλοφοριακό
Σταθμό Λεμεσού).
6.2.6.2 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης
Δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην ΕΠΜ και συγκεκριμένα στον
πιο κοντινό σταθμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για το έτος 2018 έχουν
καταγραφεί στον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λεμεσού. Στον Χάρτη 6-12 υποδεικνύεται η
τοποθεσία του Κυκλοφοριακού Σταθμού Λεμεσού και στον Πίνακα 6-4 παρουσιάζονται
οι μέσες τιμές ρύπων για τα έτη 2010 – 2018, που καταγράφηκαν από τον εν λόγω
Σταθμό.
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Κυκλοφοριακός
Σταθμός
Λεμεσού

ΕΠΜ

Χάρτης 6-12: Τοποθεσία Κυκλοφοριακού Σταθμού Λεμεσού
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας]

Οι κυριότερες πηγές αέριας ρύπανσης στην ΕΠΜ είναι:
•

Η παρουσία σκόνης, η οποία προκύπτει από φυσικά φαινόμενα, από τη διακίνηση
οχημάτων στο οδικό δίκτυο της ΕΠΜ, καθώς και από άλλες ανθρώπινες
δραστηριότητες (π.χ βιομηχανικές μονάδες, λατομεία, γεωργικές δραστηριότητες
κ.α). Επίσης, από τις εν λόγω δραστηριότητες προκύπτουν εκτός από τη διασπορά
της σκόνης και κάποιες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων ανάλογα με τη φύση της
δραστηριότητας.

•

Η λειτουργία συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης.

Πίνακας 6-4: Ετήσιοι μέσοι όροι συγκέντρωσης αέριων ρύπων από τον Κυκλοφοριακό
Σταθμό Λεμεσού για την περίοδο 2010 -2018
Κυκλοφοριακός Σταθμός Λεμεσού
NO2
NOx
SO2
CO
PM10
PM2.5
Benzene
΄Ετη
(μg/m3)
(μg/m3)
(μg/m3)
(μg/m3)
(μg/m3)
(μg/m3)
(μg/m3)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

36.2
34.0
32.9
32.6
30.9
30.1
32.2
35.0
33.6

64.8
57.8
53.5
51.5
48.0
47.4
52.3
54.7
52.5

4.4
6.8
5.7
4.7
2.9
3.2
2.7
3.1
2.5

583.8
601.9
407.9
446.3
471.2
442.4
471.0
451.6
448.3

51.2
47.8
51.5
46.7
43.4
44.5
35.5
30.8

19.8
-

1.3
1.4
1.0
1.4
1.6
0.7
1.2
1.8

[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας]
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
του Πίνακα 6-4, διαφαίνεται ότι η περιοχή του σταθμού δεν επιβαρύνεται με υψηλές
συγκεντρώσεις αέριων ρύπων. Οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων δεν υπερβαίνουν
τα προκαθορισμένα όρια ποιότητας της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας (βλέπε Πίνακα
6-4). Παρατηρείται μόνο μια μικρή υπέρβαση των μέσων ετήσιων τιμών PM10, της τάξεως
περίπου του 1%, σε διάφορες χρονικές περιόδους, τα οποία υποδεικνύονται με κόκκινο
χρώμα στον παραπάνω πίνακα. Όσον αφορά την ΑΠΜ είναι αναμενόμενο ότι οι μέσες
ετήσιες τιμές PM10 θα είναι ψηλότερες από αυτές που μετρούνται στο σταθμό Λεμεσού
λόγω της παρουσίας της σκυροθραυστικής μονάδας και των άλλων ανθρώπινων
δραστηριοτήτων της περιοχής.
Στα Διαγράμματα 6-1 – 6-5 παρουσιάζονται οι ετήσιες μέσες τιμές του Διοξειδίου του
Θείου (SO2), των Οξειδίων του Αζώτου (NOx), του Μονοξείδιου του Άνθρακα (CO), του
Βενζολίου C6H6 και των Αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 για τα έτη 2004 – 2018 που
καταγράφηκαν στους κυκλοφοριακούς Σταθμούς της Κύπρου. Ο Κυκλοφοριακός
Σταθμός Λεμεσού στα διαγράμματα αυτά έχει την ονομασία (LIMTRA).

Διάγραμμα 6-2: Ετήσιες μέσες τιμές συγκέντρωσης (μg/m3) SO2 στους κυκλοφοριακούς
σταθμούς της Κύπρου
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας]
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Διάγραμμα 6-3: Ετήσιες μέσες τιμές συγκέντρωσης (μg/m3) NOx στους κυκλοφοριακούς
σταθμούς της Κύπρου
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας]

Διάγραμμα 6-4: Ετήσιες μέσες τιμές συγκέντρωσης (μg/m3) CO στους κυκλοφοριακούς
σταθμούς της Κύπρου
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας]
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Διάγραμμα 6-5:Ετήσιες μέσες τιμές συγκέντρωσης (μg/m3) C6H6 στους κυκλοφοριακούς
σταθμούς της Κύπρου
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας]

Διάγραμμα 6-6: Ετήσιες μέσες τιμές συγκέντρωσης (μg/m3) ΑΣ10 (PM10) στους
κυκλοφοριακούς σταθμούς της Κύπρου
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας]

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

84

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CYFIELD QUARRIES LTD»

6.2.7 Ποιότητα Εδαφών στην Περιοχή Μελέτης
Η ποιότητα ενός εδάφους αναφέρεται στην ικανότητα του να διατηρεί την
παραγωγικότητά του, να συντηρεί την ποιότητα του περιβάλλοντος και να προωθεί την
ποιότητα των φυτών και των ζώων. Στα ελεγχόμενα συστήματα, τα εδάφη προορίζονται
για να παράγουν τροφή, ζωοτροφές και ίνες, αγαθά που χρειάζεται η κοινωνία.
Ο έλεγχος της ποιότητας του εδάφους επιτρέπει στους διαχειριστές της γης να εκτιμήσουν
την επίδραση των διαφόρων συνδυασμών των καλλιεργητικών τεχνικών, έτσι ώστε να
επιλεγούν οι ορθότερες πρακτικές για τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους ή να
γίνουν οι κατάλληλες επιλογές χρήσης γης.
Οι παράμετροι ελέγχου της ποιότητας των εδαφών που μελετώνται στη ΜΕΕΠ αυτή
αφορούν βιβλιογραφικά δεδομένα, καθώς και αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων
του εδάφους της ΑΠΜ. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας και των αναλύσεων
του εδάφους παρουσιάζονται στα Κεφάλαια που ακολουθούν.
6.2.7.1 Γεωχημικά Χαρακτηριστικά Εδάφους στην Περιοχή Μελέτης
Η ποιότητα του εδάφους, και συγκεκριμένα τα γεωχημικά του χαρακτηριστικά
επηρεάζονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κατά τις ανθρώπινες δραστηριότητες
απελευθερώνονται αέριοι ρύποι στην ατμόσφαιρα (όπως προαναφέρεται στο Κεφάλαιο
6.2.6). Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι αέριοι ρύποι εναποτίθενται στο έδαφος, με
αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας του (π.χ. αγωγιμότητα – EC και pH). Οι πιο
σημαντικοί ρύποι αφορούν τα βαρέα μέταλλα (Νικέλιο – Ni, Ψευδάργυρο – Zn, Αρσενικό
– As, Χαλκό - Cu, Χρώμιο – Cr και Μόλυβδο – Pb), τον Ολικό Οργανικό Άνθρακα (TOC)
και τον Οργανικό Άνθρακα (OC).
Το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο σε αστικά περιβάλλοντα. Στους Χάρτες 6-13 μέχρι 625 παρουσιάζονται τα γεωχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους της ΑΠΜ και ΕΠΜ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους εν λόγω Χάρτες, υψηλές
συγκεντρώσεις χημικών στοιχείων στην ΑΠΜ αφορούν το Χρώμιο (Cr = 500 mg/kg), τον
Ψευδάργυρο (Zn = 110 mg/kg) και τον Χαλκό (Cu = 220 mg/kg). Τα αποτελέσματα αυτά
προέκυψαν μέσω γεωχημικών επισκοπήσεων που διεξάγει το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης.
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ΕΠΜ

Χάρτης 6-13: Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) [mS/cm] στην ΕΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]

ΑΠΜ

Χάρτης 6-14:Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) [mS/cm] στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]
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ΕΠΜ

Χάρτης 6-15: Αλκαλικότητα (pH) στην ΕΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]

ΑΠΜ

Χάρτης 6-16: Αλκαλικότητα (pH) στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]
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ΕΠΜ

Χάρτης 6-17: Συγκέντρωση Xαλκού (Cu) [mg/kg] στην ΕΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]

ΑΠΜ

Χάρτης 6-18: Συγκέντρωση Xαλκού (Cu) [mg/kg] στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]
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ΑΠΜ

Χάρτης 6-19: Συγκέντρωση Aρσενικού (As) [mg/kg] στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]

ΑΠΜ

Χάρτης 6-20: Συγκέντρωση Xρωμίου (Cr) [mg/kg] στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]
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ΑΠΜ

Χάρτης 6-21: Συγκέντρωση Nικελίου (Ni) [mg/kg] στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]

ΑΠΜ

Χάρτης 6-22: Συγκέντρωση Oργανικού Άνθρακα (OC) [mg/kg] στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]
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ΑΠΜ

Χάρτης 6-23: Συγκέντρωση ολικού άνθρακα (TC) [mg/kg] στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]

ΑΠΜ

Χάρτης 6-24: Συγκέντρωση μόλυβδου (Pb) [mg/kg] στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]
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ΑΠΜ

Χάρτης 6-25: Συγκέντρωση ψευδαργύρου (Zn) [mg/kg] στην ΑΠΜ
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]

6.2.7.2 Απερήμωση
Ο κατάλληλος δείκτης για την ποιότητα των εδαφών μπορεί να θεωρηθεί και ο βαθμός
απερήμωσης. Απερήμωση είναι η υπερίσχυση ερημικών συνθηκών σε περιοχές που δεν
ήταν έρημοι, λόγω κυρίως κλιματικών αλλαγών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Στην Κύπρο, η παρατεταμένη ολιγομβρία που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες,
όπως και η αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως, ωθούν την απερήμωση με σχετικά
γρήγορους ρυθμούς.
Βιοκλιματικά, η ΕΠΜ ανήκει στις Ημίξηρες περιοχές. Σε συνδυασμό με την αύξηση της
θερμοκρασίας, ο κίνδυνος απερήμωσης στην ΕΠΜ από άποψη ευαισθησίας είναι μέτριος
(βλέπε Χάρτη 6-26).
Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επιταχύνει την παρουσία του
φαινομένου απερήμωσης είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, που εντοπίζεται στην ΕΠΜ
(όπως αστική ανάπτυξη, η υπεράντληση του υδροφορέα της κτλ.).
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ΕΠΜ

Χάρτης 6-26: Απερήμωση βάσει της αναλογίας ετήσιας βροχόπτωσης προς ετήσια
εξατμισοδιαπνοή
[Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος, 2017]

6.2.7.3 Νιτρορύπανση Εδαφών και Ευαίσθητη Περιοχή Απόρριψης Αστικών
Λυμάτων
Η γεωργία και γενικότερα η χρήση γης και η υπεράντληση υπόγειων υδάτων, είναι άμεσα
αλληλοεξαρτώμενες με τη νιτρορύπανση. Αυτό γίνεται γιατί σε ορισμένα στάδια της
γεωργικής δραστηριότητας χρησιμοποιούνται λιπάσματα, των οποίων τα υπολείμματα με
το πέρασμα του χρόνου συσσωρεύονται ρυπαίνοντας τα εδάφη με νιτρικά άλατα.
Επιπλέον, η συνεχόμενη άντληση νερού από τους υπόγειους υδροφορείς έχουν ως
αποτέλεσμα την εξάντληση τους και κατ’ επέκταση οδήγηση τους σε υφαλμύρινση, κάτι
που συντελεί στην επιτάχυνση της νιτρορύπανσης λόγω του ότι δεν γίνεται σωστή
διάλυση των λιπασμάτων.
Η ΕΠΜ και ΑΠΜ, όπως παρουσιάζεται στο Χάρτη 6-27 και Χάρτη 6-28 δεν εμπίπτει σε
Ευπρόσβλητη Ζώνη Νιτρορύπανσης και σε Ευαίσθητη Περιοχή Απόρριψης Αστικών
Λυμάτων.
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ΕΠΜ

Χάρτης 6-27: Ευπρόσβλητες Περιοχές από Νιτρικά Άλατα
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης]

ΕΠΜ

Χάρτης 6-28: Ευαίσθητες περιοχές σε απόρριψη αστικών λυμάτων
[Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων]
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6.2.7.4 Εργαστηριακά Αποτελέσματα Ανάλυσης Εδάφους ΑΠΜ
Ο Εργοδότης διενήργησε δειγματοληψία εδάφους σε έξι σημεία της ΑΠΜ (βλέπε Εικόνα
6-1) με σκοπό τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης του εδάφους. Τα στοιχεία που
αναλύθηκαν είναι βαρέα μέταλλα (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn), οργανικές ενώσεις,
βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, ξυλόλιο, BTEΧ, πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες χαμηλού μοριακού βάρους (US EPA 16 PAHS) και ελαφρά κλάσματα
πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (lighter end TPH CWG fractions, UK EA 16 fractions,
Πτητικοί Αλογωνομένοι υδρογονάνθρακες (VHH), PCBS. Τα αποτελέσματα των
αναλύσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα V.
Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του εδάφους της ΑΠΜ, διαφαίνεται ότι το έδαφος
δεν είναι επιβαρυμένο με τα πιο πάνω στοιχεία. Πολύ μικρές συγκεντρώσεις πετρελαϊκών
υδρογονανθράκων (TPH C6-C24), βενζο(g,h,i)περυλένιο και ινδενο(1,2,3-c-d) πυρένιο
έχουν εντοπιστεί στα σημεία Σ2, Σ6 και Σ5.

Σ1
Σ6
Σ2
Σ4
Σ5
Σ3

Εικόνα 6-1: Σημεία Δειγματοληψίας Εδάφους ΑΠΜ

6.2.8 Επίπεδα θορύβου στην Άμεση Περιοχή Μελέτης
Τα επίπεδα θορύβου στην ΑΠΜ μετά από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 8η
Μαΐου 2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-5. Στην Εικόνα 6-2 παρουσιάζονται τα σημεία
που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις θορύβου.
Πίνακας 6-5: Αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου στην ΑΠΜ

Σημεία Μέτρησης

Μέση ημίωρη τιμή θορύβου dB(A)

Σημείο 1

89

Σημείο 2

76
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Σ1

Σ2

Εικόνα 6-2: Τοποθεσία διεξαγωγής των μετρήσεων θορύβου

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6-5 διαφαίνεται ότι σε κοντινές αποστάσεις λειτουργίας
της σκυροθραυστικής μονάδας τα επίπεδα θορύβου είναι υψηλά και κυμαίνονται από 85
dB(A) μέχρι 92 dB(A), με μέση ημίωρη τιμή 89 dB(A). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι σε
αποστάσεις μεγαλύτερες (>60 m) του Σημείου 1 τα επίπεδα του θορύβου μειώνονται
σημαντικά (Σημείο 2) και τα οποία κυμαίνονται από 72 dB(A) μέχρι 79 dB(A), με μέση
ημίωρη τιμή 76 dB(A). Συνεπώς, τα επίπεδα του θορύβου μειώνονται σημαντικά σε
μεγαλύτερες αποστάσεις από την πηγή εκπομπής του.
Για την υλοποίηση των πιο πάνω μετρήσεων, ο μετρητής θορύβου που χρησιμοποιήθηκε
είναι τελευταίας τεχνολογίας, παρέχει ηλεκτρονική καταγραφή του θορύβου με
ηλεκτρονική ένδειξη και εμπίπτει στα πλαίσια των προδιαγραφών του διεθνούς προτύπου
ISO 1996. Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι η «Castle» και το μοντέλο του μετρητή είναι
«dBAir Model GA 141» (Εικόνα 6-3).
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας τις οδηγίες των διεθνών
προδιαγραφών ISO 1996 Part 1, 2 and 3. Ο μετρητής θορύβου είχε τοποθετηθεί μακριά
από οποιεσδήποτε αντανακλαστικές επιφάνειες που μπορούσαν να αλλοιώσουν την
ορθότητα των μετρήσεων. Ο μετρητής τοποθετήθηκε σε ύψος 1,50 m περίπου πάνω από
το έδαφος. Η συχνότητα συλλογής των μετρήσεων είχε καθοριστεί στη συχνότητα “Fast”
που είναι η ενδεικνυόμενη για το σκοπό που υλοποιήθηκαν οι μετρήσεις.
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Εικόνα 6-3: Μετρητής dBAir Model GA 141

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του μετρητή είναι:
•

Standards applied: IEC 61672-1:2013 IEC 61260-1:2014 (Where Octave Bands
Fitted) IEC 61252:1993 amendment 1:2000 (Where Exposure Fitted)

•

Microphone: Class 1: Type 1 Pre-Polarised ½” (50mV/Pa) Condenser Microphone
-26 dB ± 2 dB re 1V/Pa Class 2: Type 2 Pre-Polarised ½” (25mV/Pa) Condenser
Microphone –32 dB ± 3 dB re 1V/Pa

•

Linear Operating Range: 95dB

•

Frequency range: 1 Hz - 20 kHz (electrical characteristics) Class 1: 12.5 Hz - 20
kHz (including microphone) Class 2: 16Hz - 16kHz (including microphone)

•

Time weightings: Slow, Fast, Impulse Measurement

•

Display: 2.4” Full Color TFT 240x320 pixels

•

Measurement Parameters: dBAir Environmental - LSPL, LE, LEQ, LMAX, LMIN,
Peak, Ltm3, Ltm5, Lday, Lnight, Ldn, Lden, NA, 10 user-definable Ln values (preset to: L1, L2, L5, L10, L50, L90, L95, L98, L99) plus LAF* for Noise act
assessment

➢ Windscreen WS – 10
Το Windscreen WS-10 (Εικόνα 6-4) εφαρμόζεται στο μικρόφωνο του μετρητή θορύβου,
προκειμένου να μειωθούν οι παρεμβολές του ανέμου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε σφάλματα της μέτρησης. Το Windscreen WS-10 παρέχει προστασία από βροχή,
υγρασία και θόρυβο. Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά Windscreen WS-10 είναι:
•

Wind noise reduction: approx. 28 dB (A-weighting), approx. 19 (C-weighting)
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•

Effect on frequency response: 20 Hz to 8 kHz + 0.8, -1.5 (with water droplets)

•

Shape: 200 mm dia, Ball shape

•

Material: Open cell type polyurethane foam and nylon non-woven cloth

Εικόνα 6-4: Wind screen WS-10

➢ Calibrator Model CEL-284/2 Acoustical Calibrator Class 1L
Η βαθμονόμηση του μετρητή θορύβου πραγματοποιήθηκε με το εξειδικευμένο όργανο
βαθμονόμησης CEL-284/2 Acoustical Calibrator Class 1L (βλ. Εικόνα 6-5) πριν την
υλοποίηση των μετρήσεων. Το όργανο βαθμονόμησης έχει τα ακόλουθα κυριότερα
τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

114,0 dB level to ensure accurate calibration in noisy environments

•

100 mV RMS output from CEL-284/2 for electrical calibration of vibration
measurement systems

•

Calibration Frequency: 1 kHz +5 Hz.

Εικόνα 6-5: Όργανο βαθμονόμησης CEL-284/2 Acoustical Calibrator Class 1L

6.2.9 Αισθητική του Φυσικού
Προτεινόμενου Έργου

Τοπίου

της

Περιοχής

Χωροθέτησης

του

Η αισθητική του φυσικού τοπίου της περιοχής του ΠΕ είναι υποβαθμισμένη, λόγω των
λατομικών δραστηριοτήτων και άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων (π.χ παραγωγή
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σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυροδέματος) που διεξάγονται στην περιοχή εδώ και
αρκετές δεκαετίες.

6.3 Βιολογικό περιβάλλον
6.3.1 Εισαγωγή
Κατά την επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην ΑΠΜ την 8η Μαΐου του 2020
διαπιστώθηκε ότι εντός του χώρου του τεμαχίου όπου θα κατασκευαστεί το ΠΕ δεν
υπάρχουν οποιαδήποτε σημαντικά είδη χλωρίδας. Κοινά είδη χλωρίδας εντοπίστηκαν
στα πρανή του δυτικού συνόρου και πλησίον του ανατολικού συνόρου της ΑΠΜ (βλέπε
Κεφάλαιο 6.3.3).
Επίσης, κατά την επιτόπια επίσκεψη δεν εντοπίστηκαν σημαντικά είδη πανίδας εντός της
ΑΠΜ.
Γενικά, το συμπέρασμα το παρατηρήσεων είναι ότι το βιολογικό περιβάλλον στην ΑΠΜ
είναι σοβαρά και έντονα υποβαθμισμένο, λόγω των λατομικών δραστηριοτήτων που
διεξάγονται στην περιοχή εδώ και πολλές δεκαετίες.
6.3.2 Περιβαλλοντική Ευαισθησία της Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
Στα πλαίσια της διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος, των οικοτόπων και των
ειδών της κυπριακής χλωρίδας και πανίδας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο,
η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα σύστημα διακήρυξης περιοχών προστασίας
μέσω Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συμβάσεων.
Τα Πλαίσια / Συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος στην Κύπρο
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-6.
Πίνακας 6-6: Τύποι Προστασίας του Περιβάλλοντος

Πλαίσια/Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Κύπρο
Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης

Σύμβαση για την
Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή
και τους Φυσικούς
Οικότοπους (Σύμβαση
της Βέρνης)

Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης
Κυρωτικός Νόμος περί
της Σύμβασης για τη
Διατήρηση της
Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής
και των Φυσικών
Οικοτόπων [Ν. 24/1988]
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Στόχο έχει να προωθήσει τη
συνεργασία ανάμεσα στα
συμβαλλόμενα κράτη, με
σκοπό τη διατήρηση της
άγριας χλωρίδας και πανίδας
και των οικοτόπων τους,
καθώς και την προστασία
απειλούμενων
μεταναστευτικών ειδών
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Πλαίσια/Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Κύπρο
Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Natura 2000

Σύμβαση για την
Προστασία των
Μεταναστευτικών
Ειδών Πανίδας,
(Συνθήκη της Βόννης)

Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για
την Καταπολέμηση της
Απερήμωσης
(DesertificarionUNCCD)

Σύμβαση για τους
Υγροτόπους Διεθνούς
Σημασίας (Ramsar)

Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης

Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης

Οι Οδηγίες επιτρέπουν την
εγκαθίδρυση ενός
Ευρωπαϊκού Δικτύου
προστατευόμενων περιοχών
(Φύση 2000), για την
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη
αντιμετώπιση της συνεχούς
Διατήρηση των Φυσικών
Οικοτόπων και της Άγριας απώλειας της βιοποικιλότητας
από τις ανθρώπινες
Πανίδας και Χλωρίδας
δραστηριότητες
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για
τη Διατήρηση των Άγριων
Πτηνών.

Κυρωτικός Νόμος περί
της Σύμβασης για τη
Διατήρηση των
Αποδημητικών Ειδών που
Ανήκουν στην Άγρια
Πανίδα [Ν. 17(ΙΙΙ)/2001]

Έχει ως στόχο τη διατήρηση
όλων των μεταναστευτικών
ειδών σε όλη την ακτίνα τους

Κυρωτικός Νόμος του
1999 [Ν.23(ΙΙΙ)/99] περί
της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για την
Καταπολέμηση της
Απερήμωσης

Για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων και των
απαιτήσεων που απορρέουν
από τις πρόνοιες της
Σύμβασης, έχει ετοιμαστεί
Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ)
για την Καταπολέμηση της
Απερήμωσης και τον
περιορισμό των συνεπειών
της ξηρασίας

Κυρωτικός Νόμος
[Ν. 8(ΙΙΙ)/2001]

Αποτελεί μία ενδοκυβερνητική
συμφωνία, η οποία παρέχει
το πλαίσιο για εθνικές
δράσεις και διεθνείς
συνεργασίες για τη διατήρηση
και ορθολογική χρήση των
υγροτόπων και των πόρων
τους
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Πλαίσια/Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Κύπρο
Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης

Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης

Σύμβαση για τη
Βιολογική
Ποικιλομορφία των
Ηνωμένων Εθνών
(CBD)

Κυρωτικός Νόμος Αρ.
4(ΙΙΙ)/1996

Νόμος για την
Προστασία και
Διαχείριση της Φύσης
και της Άγριας Ζωής

N. [Αρ.153(Ι)/2003], και ο
Τροποιητικός N. [Αρ.
131(Ι)/2006]

Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης
Έχει τρεις κυρίως στόχους:
1. τη διατήρηση της
βιολογικής ποικιλότητας,
2. την αειφόρο χρήση των
συστατικών της και
3. δίκαιο και ίσο καταμερισμό
των πλεονεκτημάτων που
προέρχονται από γενετικούς
πόρους
Έχει σαν στόχο την
προστασία και διαχείριση της
φύσης και της άγριας ζωής
και την υιοθέτηση καταλόγου
ειδικών ζωνών διατήρησης

To τεμάχιο ανέγερσης του ΠΕ απέχει περίπου 400 m από την περιοχή Natura 2000
(CY5000001) «Δάσος Λεμεσού» (βλέπε Χάρτη 6-29 και Εικόνα 6-6). Το «Δάσος
Λεμεσού» έχει κηρυχτεί σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και
της Άγριας Ζωής Νόμους του 2003 έως 2015 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Κ.Δ.Π
206/2019) και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Τα μέτρα προτεραιότητας για την Ειδική Ζώνη
Διατήρησης «Δάσος Λεμεσού» αναφέρονται στην παράγραφο 6 του Κ.Δ.Π 205/2019.

Περιοχή
Μελέτης

Χάρτης 6-29: Περιοχές Natura 2000 πλησίον του ΠΕ
[Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 2015]
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CY5000001

ΑΠΜ

Εικόνα 6-6: «Δάσος Λεμεσού» CY5000001
[πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος]

Η ΑΠΜ σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (βλέπε Εικόνα 6-7)
δεν εμπίπτει σε πέρασμα / διάδρομο άγριων αποδημητικών πτηνών.

Διάδρομος πέρασμα
άγριων αποδημητικών
πτηνών
CY5000001

ΑΠΜ

Εικόνα 6-7: Διάδρομος – πέρασμα διέλευσης άγριων αποδημητικών πτηνών στην ΑΠΜ
(που καλύπτεται με ανοικτό πράσινο χρώμα)
[Πηγή: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, 2016]
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6.3.3 Χλωρίδα
Όπως προαναφέρεται, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε σημαντικά είδη χλωρίδας εντός του
χώρου του τεμαχίου όπου θα κατασκευαστεί το ΠΕ. Κοινά είδη χλωρίδας εντοπίστηκαν
στα πρανή του δυτικού συνόρου της ΑΠΜ τα οποία είναι:
•

Το ξενικό, εισβλητικό είδος από την Αργεντινή, με την Κυπριακή του ονομασία
Καπνόχορτο και την επιστημονική του ονομασία Nicotiana glauca (Solanaceae)

•

Το κοινό είδος θάμνου Dittrichia viscose

•

Μικρός αριθμός πεύκων <10

Στην περιοχή ανατολικά του ΠΕ υφίστανται σημαντικός αριθμός πεύκων. Γενικά στην ΕΠΜ
κυρίως νότια και νότιο ανατολικά του ΠΕ υφίστανται θερμοκήπια και αξιοποιημένες
γεωργικές εκτάσεις.
Στις Φωτογραφίες 6-1 μέχρι 6-5 απεικονίζεται η χλωρίδα της ΑΠΜ και ΕΠΜ. Επίσης στην
Εικόνα 6-8 απεικονίζεται η χωρική κατανομή της χλωρίδας.

Nicotiana glauca

Dittrichia viscose

Φωτογραφία 6-1: Nicotiana glauca και Dittrichia viscose στα πρανή του ανατολικού
συνόρου του ΠΕ
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Φωτογραφία 6-2: Κοινά είδη χλωρίδας στα πρανή του ανατολικού συνόρου του ΠΕ

Φωτογραφία 6-3: Χλωρίδα ΑΠΜ και ΕΠΜ
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Φωτογραφία 6-4: Χλωρίδα ΑΠΜ και ΕΠΜ

Φωτογραφία 6-5: Πεύκα στο ανατολικό σύνορο του ΠΕ
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Nicotiana glauca και
Dittrichia viscose
Πεύκα

Εικόνα 6-8: Χωρική κατανομή χλωρίδας ΑΠΜ
[Πηγή: Google Earth 2019]

6.3.4 Πανίδα
Κατά την επιτόπια επίσκεψη στην ΑΠΜ δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε σημαντικά είδη
πανίδας.
6.3.5 Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Το ΠΕ θα ανεγερθεί όπως προαναφέρεται στο τεμάχιο 58 με Φύλλο Σχέδιο (Φ/Σχ): 54/6,
το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου της σκυροθραυστικής μονάδας του υφιστάμενου
λατομείου της εταιρείας CYFIELD QUARRIES LTD. Η ΑΠΜ εφάπτεται λατομικής ζώνης
όπου εντός της δραστηριοποιούνται τρεις σκυροθραυστικές μονάδες παραγωγής
αδρανών υλικών, μια μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και μια μονάδα παραγωγής
ασφαλτικού σκυροδέματος. Η χωρική κατανομή των μονάδων αυτών παρουσιάζεται στην
Εικόνα 6-9.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραχωρήθηκαν στους συμβούλους από τον ιδιοκτήτη, θα
τερματιστεί η λειτουργία της μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος που
υποδεικνύεται στο Σημείο 5 της Εικόνα 6-9. Συνεπώς, με την κατασκευή του ΠΕ δε θα
πολλαπλασιαστούν οι μονάδες στην περιοχή μελέτης, αλλά θα παραμείνει σε λειτουργία
μια μονάδα ασφαλτικού σκυροδέματος.
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Η οικιστική περιοχή της Κοινότητας Παρεκκλησιάς βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4km
νότια της ΑΠΜ. Τα οικοδομήματα που είναι πλησιέστερα στο σημείο που θα ανεγερθεί το
ΠΕ βρίσκονται σε απόσταση 300 m περίπου νότια του σημείου χωροθέτησης του. Επίσης,
σε απόσταση 800 m περίπου ανατολικά της ΑΠΜ υφίσταται μεμονωμένη οικία. Γενικά στην
περιοχή του ΠΕ και σε ακτίνα μικρότερη του 1 km υφίστανται μεμονωμένες κατοικίες,
καθώς και αξιοποιημένες γεωργικές καλλιέργειες και θερμοκήπια. (βλέπε Εικόνα 6-10)
Στις Φωτογραφίες 6-6 μέχρι 6-11 απεικονίζεται η ΑΠΜ και ΕΠΜ του ΠΕ.

Φωτογραφία 6-6: Μονάδα Ασφαλτικού και Σκυροθραυστική Μονάδα βόρεια της ΑΠΜ σε
απόσταση 1km περίπου από την ΑΠΜ
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Φωτογραφία 6-7: Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος ανατολικά του ΠΕ σε απόσταση
500 m περίπου

Φωτογραφία 6-8: Σκυροθραυστική Μονάδα στην ΑΠΜ

Φωτογραφία 6-9: Εγκαταστάσεις CYFIELD QUARRIES LTD στην ΑΠΜ
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Φωτογραφία 6-10: Μεμονωμένες κατοικίες νότια του ΠΕ σε απόσταση 300 m περίπου

Φωτογραφία 6-11:Μεμονωμένες κατοικίες και θερμοκήπια νότια του ΠΕ σε ακτίνα
μικρότερη του 1 km
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5. CYFIELD ASPHALT LTD

6. K. KYTHREOTIS
HOLD. PUBL. LTD

1.CYFIELD
QUARRIES LTD

2. SKYRAMONT
QUARRIES LTD

3. TOPBLUE

4. ATHINODOROU &
POULLAS BETON LTD

Εικόνα 6-9: Χωρική κατανομή των μονάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης [Πηγή: Google Earth 2019]
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Μεμονωμένη
Κατοικία

Μεμονωμένες
κατοικίες

Θερμοκήπια

Εικόνα 6-10: Πλησιέστερες κατοικίες του ΠΕ [Πηγή: Google Earth 2019]
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6.3.6 Πληθυσμιακά Δεδομένα
Το ΠΕ χωροθετείται σε απόσταση περίπου 4 km βορειοδυτικά της οικιστικής περιοχής
της Κοινότητας Παρεκκλησιάς, σε απόσταση 5 km περίπου βορειοδυτικά της οικιστικής
περιοχής της Κοινότητας Πύργου και σε απόσταση 6 km βορειοδυτικά της οικιστικής
περιοχής της Κοινότητας Μονή.
Τα πληθυσμιακά δεδομένα των πιο πάνω Κοινοτήτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-7.
Πίνακας 6-7: Πληθυσμιακά Δεδομένα Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
Περιοχή

Κατοικίες

Πληθυσμός (κάτοικοι)

Κοινότητα Παρεκκλησιάς

1.377

2.738

Κοινότητα Πύργου

1.477

2.361

Κοινότητα Μονή

336

622

Σύνολο

3.190

5.721

[Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού, 2011, Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών] [5]

6.3.7 Οικονομικές Δραστηριότητες
Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες της ΑΠΜ και ΕΠΜ παρουσιάζονται στον Πίνακα
6–8. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν από το Αρχείο Απογραφής Επιχειρήσεων 2017.
Οι οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής μελέτης και των γειτονικών κοινοτήτων
επικεντρώνονται κυρίως στις δραστηριότητες που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα στον
Πίνακα 6-8.
Πίνακας 6-8: Απασχόληση σε υποστατικά κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς
Κοινότητα
Παρεκκλησιάς

Πύργος

Μονή

Γεωργία, Δασοκομία και αλιεία

49

14

4

Ορυχεία και λατομεία

3

0

0

Μεταποίηση

14

12

4

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού

1

0

1

Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας
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Κοινότητα
Παρεκκλησιάς

Πύργος

Μονή

Παροχή νερού, επεξεργασίας λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγιάνσεως

0

0

2

Κατασκευές

19

17

3

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσικλετών

36

23

8

Μεταφορά και αποθήκευση

14

6

5

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστιάσεως

20

11

3

Ενημέρωση και επικοινωνία

0

6

1

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
δραστηριότητες

1

1

0

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

2

5

1

Επαγγελματικές επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες

13

17

0

Διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες

16

13

7

Δημόσια διοίκηση και άμυνα –
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

2

3

2

Εκπαίδευση

12

6

3

Δραστηριότητες σχετικά με την
ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα

3

3

2

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

9

6

1

Άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών

15

13

3

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως
εργοδοτών – μη διαφοροποιημένες
δραστηριότητες νοικοκυριών που
αφορούν την παραγωγή αγαθών και
υπηρεσιών για ίδια χρήση

74

76

13

Δραστηριότητες εξωχωρίων οργανισμών
και φορέων

0

0

0

Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας
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Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας

Κοινότητα
Παρεκκλησιάς

Πύργος

Μονή

Σύνολο

303

232

63

[Πηγή: Αρχείο Απογραφής Επιχειρήσεων 2017, Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών] [6]

6.3.8 Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά και Χρήσεις Γης
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής της Επαρχίας Λεμεσού – Χωροταξική
Περιοχή ΙΧ (Νοέμβριος 2017), το τμήμα του τεμαχίου που θα φιλοξενήσει τη Μονάδα
εμπίπτει σε Γεωργική Ζώνη (Γ3) και το οποίο εφάπτεται με Λατομική Ζώνη (βλέπε Χάρτη
6-30 και Χάρτη 6-31). Στην ΕΠΜ υφίστανται Λατομική Ζώνη (ΛΖ), Ζώνη Προστασίας (Ζ3)
και Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Ζ4-ΠΦ).
Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της υπό μελέτης περιοχής παρουσιάζονται στο Χάρτη
6-30, στο Χάρτη 6-31 και στον Πίνακα 6-9.
Στο Χάρτη 6-32, παρουσιάζονται οι χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης, όπως
κατηγοριοποιούνται από το Corine Land Cover 2018 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος.

ΑΠΜ

Χάρτης 6-30: Πολεοδομικός Χάρτης ΑΠΜ [Πηγή: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
Νοέμβριος 2017, Δήλωση Πολιτικής Επαρχίας Λεμεσού] [7]
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Πίνακας 6-8: Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της υπό μελέτη περιοχής

Ζώνη

Ανώτατος
Συντελεστής
Δόμησης

Ανώτατος
Αριθμός
Ορόφων

Ανώτατο Ύψος
(m)

Ανώτατο
Ποσοστό
Κάλυψης

Γ3

0,10:1

2

8,30

0,10:1

Ζ3

0,01:1

1

5

0,01:1

Ζ4-ΠΦ

0,005:1

1

5

0,005:1

ΛΖ

Περιοχή όπου επιτρέπεται σε Λατομική Ανάπτυξη

Χάρτης 6-31: Πολεοδομικές Ζώνες ΑΠΜ
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Περιοχή εξόρυξης
ορυκτών πόρων

Δάσος Κωνοφόρων
Δέντρων

Περιοχή
Μελέτης

Γεωργική γη με σημαντικές
περιοχές φυσικής βλάστησης

Χάρτης 6-32: Χρήσεις γης της ΑΠΜ και ΕΠΜ
[Πηγή: EEA Corine Land Cover, 2018]

6.3.9 Αρχαιότητες και Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το ΠΕ θα κατασκευαστεί εντός του χώρου υφιστάμενου λατομείου, όπου δεν εντοπίζονται
αρχαιότητες και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
6.3.10 Δημόσια Υποδομή και Πρόσβαση στο ΠΕ
Η Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης είναι ανεπτυγμένη και διαθέτει όλες τις αναγκαίες
υποδομές, όπως οδικό δίκτυο, δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.
Το οδικό δίκτυο πρόσβασης στο ΠΕ είναι η υφιστάμενη οδός Γρηγόρη Αυξεντίου - Ε109.
(Βλέπε Εικόνα 6-11)
Σημειώνεται ότι για τη σύνδεση του ΠΕ με το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης, ο
Εργοδότης έχει υποβάλει σχετική αίτηση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η
προτεινόμενη όδευση της γραμμής σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης της ΑΗΚ
υποδεικνύεται στην Εικόνα 6-12.
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Δρόμος
Πρόσβασης προς
το ΠΕ

Εικόνα 6-11: Δρόμος Πρόσβασης στο ΠΕ – Οδός Γρηγόρη Αυξεντίου – Ε109
(υποδεικνύεται με μαύρο χρώμα) [Πηγή: Google Earth 2019]

Προτεινόμενο
δίκτυο

ΑΠΜ

Υφιστάμενο
δίκτυο

Εικόνα 6-12: Προτεινόμενη όδευση γραμμής σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης (η
όδευση υποδεικνύεται με κόκκινα γράμματα και με μαύρα γράμματα η υφιστάμενη
όδευση του δικτύου σύνδεσης)
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7 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
7.1 Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον
Οι επιπτώσεις που εξετάζονται στο Κεφάλαιο αυτό αφορούν όλα τα στοιχεία της φύσης
που μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά
το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ. Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό
περιβάλλον λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΠΕ, καθώς και
οι υφιστάμενες συνθήκες και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος τα οποία περιγράφονται
στο Κεφάλαιο 6.
7.1.1 Επιπτώσεις στα Μορφολογικά / Τοπογραφικά Χαρακτηριστικά
Η τοπογραφία και η μορφολογία του εδάφους μιας περιοχής επηρεάζεται ως συνήθως,
από τις χωματουργικές εργασίες που πραγματοποιούνται κατά το κατασκευαστικό στάδιο
ενός έργου.
Τα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της ΑΠΜ δε θα επηρεαστούν σύμφωνα
με τα υφιστάμενα δεδομένα της περιοχής μελέτης, καθώς και των τεχνικών
χαρακτηριστικών του ΠΕ.
➢ Φάση Κατασκευής
Όπως προαναφέρεται στο Κεφάλαιο 6.2.1, η υπό μελέτη περιοχή χαρακτηρίζεται ως
ημιορεινή με υψόμετρο 297 m περίπου πάνω από τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας. Το
τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 58 με Φ/ΣΧ: 54/6, όπου θα κατασκευαστεί η Μονάδα
Ασφαλτικού Σκυροδέματος βρίσκεται εντός του χώρου της σκυροθραυστικής μονάδας
της Εταιρείας CYFIELD QUARRIES LTD. Η μορφολογία του εδάφους της ΑΠΜ έχει
διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική της κατάσταση, λόγω των λατομικών
εργασιών που διεξάγονται εντός της εδώ και δεκαετίες.
Οι μικρού μεγέθους χωματουργικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την
τοποθέτηση των βάσεων στήριξης του εξοπλισμού της Μονάδας του ασφαλτικού
σκυροδέματος, καθώς και για την κατασκευή των βοηθητικών υποδομών της (π.χ
δωμάτιο ΑΗΚ) δε θα επιφέρουν οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη μορφολογία του
εδάφους της ΑΠΜ, καθώς επίσης και στην υφιστάμενη τοπογραφία της περιοχής
μελέτης. Το εμβαδόν που θα καλύπτουν οι βάσεις στήριξης της Μονάδας θα είναι 300 m2
περίπου. Ο όγκος των εκσκαφέντων υλικών υπολογίζεται στα 150 m3 περίπου. Τα
εκσκαφέντα υλικά δε θα απορριφθούν αλλά θα επαναχρησιμοποιηθούν για την μετέπειτα
αποκατάσταση του λατομείου.
➢ Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του ΠΕ δεν αναμένεται να προκαλέσει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις
στα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της ΕΠΜ.
7.1.1.1 Συναθροιστικές
Χαρακτηριστικά

Επιπτώσεις

στα

Μορφολογικά/

Τοπογραφικά

Λόγω της φύσης λειτουργίας του έργου και λόγω των υφιστάμενων συνθηκών που
επικρατούν εντός της ΑΠΜ δεν αναμένεται η παρουσία συναθροιστικών επιπτώσεων στα
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μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και
κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ.
7.1.2 Επιπτώσεις στο Έδαφος
Η ποιότητα του εδάφους χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να συντηρεί τη φυτική και
ζωική δραστηριότητα, να διατηρεί ή και να βελτιώνει την ποιότητα του νερού και του αέρα
και παράλληλα να διασφαλίζει την ανθρώπινη υγεία. Το μέγεθος των επιπτώσεων στο
έδαφος αποτελεί παράγοντα του βαθμού επηρεασμού της περιοχής και της υφιστάμενης
ποιότητας του εδάφους.
➢ Φάση Κατασκευής
Οι επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ, οι οποίες σχετίζονται με την
ποιότητα του εδάφους είναι κυρίως:
•

H συμπίεση του εδάφους, λόγω της χρήσης βαρέων οχημάτων ή εξοπλισμού.

•

Η πιθανή ρύπανση του εδάφους με επιβλαβής ουσίες, π.χ. μηχανέλαια, καύσιμα
κτλ.

•

Η αφαίρεση εδάφους για την κατασκευή των βάσεων στήριξης της μονάδας

•

Η επικάλυψη του εδάφους με σκυρόδεμα και άλλου είδους αδιαπέρατες επιφάνειες

Οι επιπτώσεις στο έδαφος από τις κατασκευαστικές εργασίες θα είναι ασήμαντες. Το
έδαφος της ΑΠΜ είναι ήδη επηρεασμένο από τις λατομικές εργασίες που διεξάγονται εδώ
και δεκαετίες. Οι δραστηριότητες που διεξάγονται στην περιοχή μελέτης δεν επιτρέπουν
την αυτοφυή βλάστηση και διατήρηση σημαντικών ειδών χλωρίδας.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του εδάφους
έχει διαφανεί ότι σε ορισμένα σημεία του εδάφους που έχουν πραγματοποιηθεί οι
δειγματοληψίες (Σ2, Σ6 και Σ5) (βλέπε Κεφάλαιο 6.2.7.4) έχουν βρεθεί πολύ μικρές
ποσότητες πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (TPH C6-C24), βενζο(g,h,i)περυλένιο και
ινδενο(1,2,3-c-d) πυρένιο.
Σημειώνεται ότι, δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στα γεωλογικά χαρακτηριστικά
της περιοχής. Ο κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές
(σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές) είναι
σχεδόν απίθανος, με την τήρηση των απαραίτητων τεχνικών μέτρων που έχουν ληφθεί
ήδη υπόψη κατά τη φάση του σχεδιασμού του ΠΕ.
➢ Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του ΠΕ δεν αναμένεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του
εδάφους. Η Μονάδα που θα κατασκευαστεί θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και
αναμένεται ότι θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή διαρροών
επιβλαβών ουσιών/υλικών (υγρά καύσιμα, πίσσα κλπ) στο έδαφος (βλέπε Κεφάλαιο
5.6).
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7.1.2.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στο Έδαφος
Λόγω της φύσης λειτουργίας του έργου και λόγω των υφιστάμενων συνθηκών που
επικρατούν εντός της ΑΠΜ δεν αναμένεται η παρουσία συναθροιστικών επιπτώσεων στο
έδαφος, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ.
7.1.3 Επιπτώσεις στην Υδρολογία και στους Υδάτινους Πόρους
Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τους υδάτινους
πόρους της περιοχής αφορούν επιπτώσεις στην ποιότητα και στην κίνηση των
επιφανειακών νερών, αλλά και επιπτώσεις στα υδάτινα σώματα, όπου μπορεί να
προκύψουν κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του ΠΕ.
➢ Φάση Κατασκευής
Δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στην υδρολογία της
περιοχής μελέτης. Οι κατασκευαστικές εργασίες αφορούν τη συναρμολόγηση μεταλλικής
κατασκευής, όπου δε θα χρησιμοποιηθούν χημικές ουσίες και δε θα παραχθούν υγρά
απόβλητα (επικίνδυνα και μη). Επίσης, τα εκσκαφέντα υλικά που θα παραχθούν θα
συγκεντρωθούν σε υφιστάμενους σωρούς του λατομείου και θα επαναχρησιμοποιηθούν
για αποκατάσταση του λατομείου.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν επιφανειακές πηγές ύδατος (ποταμός,
υδατορέματα) που να γειτνιάζουν ή να εφάπτονται του ΠΕ.
➢ Φάση Λειτουργίας
Δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υδρολογία της περιοχής
μελέτης. Όπως προαναφέρεται η Μονάδα που θα κατασκευαστεί θα είναι τελευταίας
τεχνολογίας και αναμένεται ότι θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή
διαρροών ουσιών/υλικών (υγρά καύσιμα, πίσσα κλπ) και κατά συνέπεια δεν θα υπάρχει
επηρεασμός των υπόγειων ή επιφανειακών νερών.
Όσον αφορά την κατανάλωση του νερού, αναμένεται ότι αυτό θα προέρχεται από την
αδειούχα γεώτρηση της περιοχής (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και να καταναλώνεται μια
ποσότητα των 10m3 περίπου ημερησίως. Η ποσότητα αυτή θα καταναλώνεται για τη
διαβροχή των δρόμων και των χώρων αποθήκευσης των αδρανών υλικών.
7.1.3.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στην Υδρολογία και στους Υδάτινους Πόρους
Λόγω της φύσης λειτουργίας του έργου και λόγω των υφιστάμενων συνθηκών που
επικρατούν εντός της ΑΠΜ δεν αναμένεται η παρουσία συναθροιστικών επιπτώσεων στην
υδρολογία και τους Υδάτινους Πόρους της περιοχής μελέτης, τόσο κατά το στάδιο
κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ.
7.1.4 Επιπτώσεις στην Ποιότητα της Ατμόσφαιρας
Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένας ευρύς όρος, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει
την ύπαρξη στην ατμόσφαιρα διαφόρων παραγόντων (χημικών, φυσικών, βιολογικών ή
άλλων), που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους έμβιους οργανισμούς και το περιβάλλον.
Οι παράγοντες αυτοί ονομάζονται γενικά ρύποι, αλλοιώνουν τα φυσικά χαρακτηριστικά
της ατμόσφαιρας και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η ατμοσφαιρική
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ρύπανση επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο, και
επιπλέον θεωρείται υπεύθυνη για διάφορα αναπνευστικά και άλλα προβλήματα υγείας,
καθώς και για τη μείωση του προσδόκιμου ζωής αλλά και για πρόωρους θανάτους. Ο
καθορισμός ορίων ποιότητας αέρα (δηλαδή ανώτερων τιμών επιτρεπτών
συγκεντρώσεων ρύπων και αριθμού των υπερβάσεών τους ανά έτος), έχει συμβάλλει στη
μείωση των αρνητικών επιδράσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη βελτίωση της
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
Τα οχήματα εκπέμπουν διάφορους ρύπους στην ατμόσφαιρα, όπως μονοξείδιο του
άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NOx), οργανικές πτητικές ενώσεις (VOCs) και
αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ). Επιπρόσθετα, η χημική αντίδραση των οξειδίων του αζώτου
με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας (O2) με ταυτόχρονη παρουσία πτητικών οργανικών
ενώσεων και μονοξειδίου του άνθρακα, αλλά και με την επίδραση του ηλιακού φωτός,
οδηγεί στην παραγωγή όζοντος (O3), που χαρακτηρίζεται ως δευτερογενής ρύπος. Το
όζον εμφανίζει συνήθως υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης μακριά από τα κέντρα των
πόλεων, διότι εντός πόλεων “καταστρέφεται” με τη χημική του αντίδραση κυρίως με το
μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ). [8]
➢ Φάση Κατασκευής
Η αέρια ρύπανση αποτελεί μια σημαντική παράμετρο κατά την αξιολόγηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η χρήση μηχανημάτων και οχημάτων κυρίως, κατά το
κατασκευαστικό στάδιο αποτελεί πηγή εκπομπής αέριων ρύπων (π.χ. μηχανές
εσωτερικής καύσης, σκόνη από χωματουργικές εργασίες, φόρτωση – εκφόρτωση και
μεταφορά υλικών).
Η δημιουργία καυσαερίων από τη λειτουργία των μηχανημάτων στο εργοτάξιο είναι ως
επί το πλείστον αμελητέα και δεν επηρεάζει σημαντικά τη γενική ποιότητα της
ατμόσφαιρας. Όμως η διακίνηση βαρέων οχημάτων εκτιμάται ως πηγή εκπομπής
υψηλών επιπέδων καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Οι εκπομπές αυτές είναι τοπικές
και περιορίζονται στα σημεία εκπομπής τους.
Σημαντικό ρόλο στην τοπική επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας διαδραματίζει
και η σκόνη που δημιουργείται, τόσο από τις χωματουργικές εργασίες, όσο και από τη
διακίνηση των οχημάτων μεταφοράς υλικών και προσωπικού. Ο χρόνος παραμονής των
αιωρούμενων σωματιδίων (Particulate Matters - PM) στην ατμόσφαιρα καθορίζεται από
το μέγεθος τους, το ειδικό τους βάρος, την υγρασία της ατμόσφαιρας και την ένταση του
ανέμου. Με βάση αυτή τους τη συμπεριφορά μπορεί να διαχωριστούν σε τρεις
κατηγορίες:
•

Τα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 0,1 μm που είναι γνωστά σαν πυρήνες
Aitken και δεν προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα γιατί παρασύρονται
εύκολα από τους ανέμους σε μεγάλα ύψη και μετά με τη βροχή στη γη,

•

Τα σωματίδια με διάμετρο από 0,1 – 1,0 μm που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα,
δεν καθιζάνουν εύκολα και θεωρούνται τα πιο επιβλαβή για την υγεία του
ανθρώπου,

•

Τα σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη από 1,0 μm που λόγω βαρύτητας
καθιζάνουν στο έδαφος γρήγορα και σε μικρές αποστάσεις από το σημείο
εκπομπής τους.
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Σύμφωνα με την εμπειρία που υπάρχει σε εργοτάξια, το φαινόμενο διασποράς της
σκόνης περιορίζεται κατά κύριο λόγω εντός τους εργοταξίου. Η διασπορά σκόνης
παρατηρείται κυρίως, σε απόσταση 300 m περίπου από τις πηγές εκπομπής της, ενώ
απομακρύνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από το χώρο και η επίδραση της εξασθενεί.
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι ποσότητες σκόνης
που θα δημιουργηθούν στο εργοτάξιο, λόγω των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν
τη δημιουργία και διασπορά της. Τέτοιοι παράγοντες είναι η μέθοδος που θα
χρησιμοποιηθεί για τις χωματουργικές εργασίες, ο τρόπος λειτουργίας των μηχανημάτων
από τους χειριστές τους, οι κλιματολογικές συνθήκες κατά την περίοδο των εργασιών, η
υγρασία του εδάφους και η θέση που θα γίνεται η φόρτωση και εκφόρτωση των υλικών.
Παρόλα αυτά οι επιπτώσεις από τη διασπορά της σκόνης στην ατμόσφαιρα εκτιμώνται
χαμηλές με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων περιορισμού της. Τα μέτρα αυτά
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8.1.3. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι οι υφιστάμενες
ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή είναι έντονες (π.χ. λατομείο) και υπάρχει
σημαντική δημιουργία σκόνης από αυτές τις δραστηριότητες.
✓ Φάση Λειτουργίας
Για την αξιολόγηση του βαθμού επίπτωσης στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής
μελέτης από τη λειτουργία της μονάδας, αξιολογήθηκαν στοιχεία που δόθηκαν από τον
κατασκευαστή όσον αφορά τα όρια εκπομπής σημαντικών ρύπων από το φουγάρο του
καυστήρα του φούρνου-ξηραντηρίου, καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία της
καμινάδας. Τα στοιχεία αυτά επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι.
Η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών έγινε μέσω του λογισμικού μοντέλου ΙΜΜΙ για την
παρουσίαση της έκτασης που θα καλύψει η διασπορά υψηλών συγκεντρώσεων αέριων
ρύπων στην ΕΠΜ. Τα αποτελέσματα διασποράς των αέριων ρύπων παρουσιάζονται στα
Σχεδιαγράμματα 7-1 – 7-4. Οι ρύποι που εξετάζονται και για τους οποίους υπήρχαν
δεδομένα για τα όρια εκπομπής τους από τον κατασκευαστή είναι Μονοξείδιο του
Άνθρακα (CO), Διοξείδιο του Άνθρακα (SO2), Οξείδια του Αζώτου (NOX) και Στερεά
Σωματίδια (PM10).
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Σχεδιάγραμμα 7-1: Διασπορά CO στην ΕΠΜ από την καμινάδα του ΠΕ

Από τα αποτελέσματα του Σχεδιαγράμματος 7-1 διαφαίνεται ότι υψηλές συγκεντρώσεις
CO > 8.0 -16.0 μg/m3 παρατηρούνται σε απόσταση 150 m περίπου βόρεια της μονάδας
και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις CO > 16.0 -19.3 μg/m3 παρατηρούνται νότια σε
απόσταση μέχρι 150 m περίπου.
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Σχεδιάγραμμα 7-2: Διασπορά SO2 στην ΕΠΜ από την καμινάδα του ΠΕ

Από τα αποτελέσματα του Σχεδιαγράμματος 7-2 διαφαίνεται ότι υψηλές συγκεντρώσεις
SO2 > 4.0 -8.0 μg/m3 παρατηρούνται σε απόσταση 150 m περίπου βόρεια της μονάδας
και σε απόσταση 150m περίπου νότια της ΑΠΜ παρατηρούνται συγκεντρώσεις SO2 > 8.0
-9.6 μg/m3.
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Σχεδιάγραμμα 7-3: Διασπορά NOx στην ΕΠΜ από την καμινάδα του ΠΕ

Από τα αποτελέσματα του Σχεδιαγράμματος 7-3 διαφαίνεται ότι υψηλές συγκεντρώσεις
ΝΟΧ > 4.0 -8.0 μg/m3 παρατηρούνται σε απόσταση 50 m περίπου βόρεια της μονάδας και
σε απόσταση 30 m περίπου νότια της ΑΠΜ παρατηρούνται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
ΝΟΧ > 8.0 -8.7 μg/m3.
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Σχεδιάγραμμα 7-4: Διασπορά PM10 στην ΕΠΜ από την καμινάδα του ΠΕ

Από τα αποτελέσματα του Σχεδιαγράμματος 7-4 διαφαίνεται ότι υψηλές συγκεντρώσεις
PM10> 0.25 -0.50 μg/m3 παρατηρούνται σε ακτίνα 150 m περίπου νότια της μονάδας και
βόρεια του μονάδας παρατηρούνται συγκεντρώσεις PM10> 0.13 -0.25 μg/m3 σε
απόσταση μέχρι 200 m περίπου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Σχεδιαγραμμάτων 7-1 – 7-4 η ΕΠΜ δε θα
επιβαρύνεται από υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις που
παρατηρούνται και οι οποίες δε θα υπερβαίνουν τα όρια της ποιότητας της ατμόσφαιρας
για την ανθρώπινη υγεία υπολογίζεται να παρουσιάζονται σε αποστάσεις της τάξης των
30m - 200m από την ΑΠΜ. Τα πιο κοντινά οικοδομήματα στην ΕΠΜ εντοπίζονται σε
απόσταση 300 - 400 m νότια του ΠΕ.
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Για καλύτερη αξιολόγηση των συγκεντρώσεων των εκπομπών που θα δημιουργούνται
από την καμινάδα της μονάδας μελετήθηκαν στοιχεία μετρήσεων από αντίστοιχη μονάδα
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Στο Παράρτημα VI επισυνάπτονται τα
αποτελέσματα των μετρήσεων της μονάδας αυτής.
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην έκθεση των μετρήσεων των εκπομπών
δεν παρατηρούνται σημαντικές υπερβάσεις των ορίων στα SPM (αιωρούμενα στερεά).
Σημειώνεται ότι στη νέα μονάδα θα χρησιμοποιείται υψηλότερων προδιαγραφών
καυστήρας και εξοπλισμός συγκριτικά με τη υφιστάμενη μονάδα στην οποία
πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. Επίσης, θα χρησιμοποιείται καύσιμο με χαμηλή
περιεκτικότητα σε θείο (LFO). Επιπρόσθετα πριν την έξοδο των αερίων από το φουγάρο
θα εισέρχονται σε φίλτρο (βλέπε Κεφάλαιο 5.2). Η απόδοση του φίλτρου σύμφωνα με
τον κατασκευαστή του είναι 99,9%. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φίλτρου
επισυνάπτονται στο Παράρτημα IV.
Η δημιουργία καυσαερίων από τη λειτουργία των μηχανημάτων στο εργοτάξιο είναι ως
επί το πλείστον αμελητέα και δεν επηρεάζει σημαντικά τη γενική ποιότητα της
ατμόσφαιρας.
Η διακίνηση βαρέων οχημάτων που θα χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του ΠΕ είναι
μία πηγή εκπομπής καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα. Οι εκπομπές αυτές είναι μικρές
και οι επιπτώσεις τους θα είναι τοπικές και περιορίζονται στα σημεία εκπομπής τους.
7.1.4.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στην Ποιότητα της Ατμόσφαιρας
Οι συναθροιστικές επιπτώσεις τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά τη
λειτουργία του ΠΕ κρίνονται χαμηλές. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της
διασποράς των ρύπων κατά τη λειτουργία του ΠΕ διαφαίνεται ότι οι υψηλότερες
συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων θα παρουσιάζονται μόνο σε μικρές περιοχές και δε θα
εκτείνονται σε γειτονικές κατοικημένες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη την συνήθη
κατεύθυνση του ανέμου στην περιοχή μελέτης (βλέπε Διάγραμμα 6-1) και τα
αποτελέσματα των Σχεδιαγραμμάτων 7-1—74, οι αέριοι ρύποι θα διασπείρονται προς τη
νότια και βόρεια κατεύθυνση. Συνεπώς δε θα παρουσιαστούν σημαντικές συναθροιστικές
επιπτώσεις όσον αφορά τη συγκέντρωση αέριων ρύπων σε συνάρτηση με τη λειτουργία
των πλησιέστερων υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων, λόγω της θέσης τους (δυτικά
του ΠΕ) και της απόστασης τους από το ΠΕ.
7.1.5 Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Θορύβου
Ως επίπτωση από το θόρυβο θεωρείται η αύξηση των επιπέδων θορύβου, λόγω των
δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην περιοχή μελέτης. Τα αυξημένα επίπεδα
καθορίζονται σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα όρια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
και από άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Η υπέρβαση των αποδεκτών ορίων μπορεί να
επηρεάσει σημαντικά την ανθρώπινη υγεία αλλά και τους οικότοπους μιας περιοχής.
➢ Φάση κατασκευής
Τα επίπεδα θορύβου σε ένα εργοτάξιο, επηρεάζονται από το είδος των εργασιών (π.χ.
χωματουργικά, άντληση σκυροδέματος κλπ.), το γενικότερο προγραμματισμό στη
διεξαγωγή των εργασιών, την κατάσταση των μηχανημάτων στο εργοτάξιο, την ταχύτητα
κίνησης των φορτηγών που μεταφέρουν υλικά κλπ.
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Οι χωματουργικές εργασίες μπορεί να αποτελέσουν πηγή εκπομπής υψηλών επιπέδων
θορύβου, ενώ κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων σταδίων κατασκευής τα επίπεδα
θορύβου εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένα.
Οι κυριότερες διεργασίες που αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση των επιπέδων
θορύβου στην ΕΠΜ είναι:
•

Η διακίνηση βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν διάφορα φορτία, όπως υλικά
εκσκαφών εντός ή εκτός του εργοταξίου

•

Η λειτουργία διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων π.χ. μηχανήματα εκσκαφής,
φόρτωσης προϊόντων εκσκαφής κλπ.

•

Η χρήση ηλεκτρολογικών εργαλείων

Για σκοπούς αυτής της μελέτης, έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό IMMI 5.3.1, με τη
βοήθεια του οποίου έχουν υπολογιστεί ενδεικτικές τιμές των επιπέδων του θορύβου που
αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών του ΠΕ.
Οι εκπομπές θορύβου των μηχανημάτων που έχουν εισαχθεί στο λογισμικό είναι
σύμφωνα με το BSI British Standards (BS5228:2009 Part 1) [12]. Στα αποτελέσματα
παρουσιάζεται η στάθμη του θορύβου που θα δημιουργηθεί από την ταυτόχρονη
λειτουργία των 5 διαφορετικών οχημάτων/μηχανημάτων (φορτωτή, εκσκαφέα,
αναμικτήρα, αντλία σκυροδέματος, φορτηγό). (βλέπε Σχεδιάγραμμα 7-5)
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Σχεδιάγραμμα 7-5: Αποτελέσματα Διάχυσης Θορύβου στην ΕΠΜ κατά το
κατασκευαστικό στάδιο

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα 7-5, διαφαίνεται ότι κατά
την ταυτόχρονη λειτουργία των 5 διαφορετικών μηχανημάτων τα επίπεδα θορύβου
αναμένεται να είναι υψηλότερα στην πηγή εκπομπής του.
Αυξημένα επίπεδα θορύβου θα παρατηρηθούν κυρίως σε απόσταση 150 m περίπου από
την πηγή εκπομπής του θορύβου. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 m τα επίπεδα
θορύβου μειώνονται μέχρι και 45 dB(A). Συγκεκριμένα σε απόσταση των 400 m περίπου
νότια του ΠΕ όπου βρίσκονται μεμονωμένες κατοικίες τα επίπεδα μειώνονται στα 50
dB(A).
Ο θόρυβος που θα εκπέμπεται κατά το στάδιο της κατασκευής δε θα προκαλέσει μόνιμες
συνθήκες όχλησης. Οι οχληρές συνθήκες που θα δημιουργηθούν θα είναι
βραχυπρόθεσμες, αντιστρέψιμες και θα περιορίζονται εντός του χώρου του εργοταξίου.
➢ Φάση Λειτουργίας
Σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει σε παρόμοιες μονάδες, αλλά και από τις τεχνικές
προδιαγραφές των μηχανημάτων, εκτιμάται ότι ο θόρυβος στην περιοχή λειτουργίας των
μηχανημάτων θα κυμαίνεται από 65 dB(A) – 70dB(A). Τα επίπεδα αυτά του θορύβου θα
περιορίζονται σε ακτίνα 150 μέτρων περίπου από τις πηγές ηχορύπανσης.
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Για καλύτερη επεξήγηση και παρουσίαση του βαθμού επηρεασμού της ΕΠΜ από τη
διάχυση του θορύβου κατά τη λειτουργία της μονάδας έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό
IMMI 5.3.1, με τη βοήθεια του οποίου έχουν υπολογιστεί τιμές των επιπέδων του θορύβου
που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΠΕ, σύμφωνα με
στοιχεία του κατασκευαστή. Οι εκπομπές θορύβου των μηχανημάτων που έχουν εισαχθεί
στο λογισμικό είναι σύμφωνα με το BSI British Standards (BS5228:2009 Part 1). Στα
αποτελέσματα παρουσιάζεται η στάθμη του θορύβου που θα δημιουργηθεί από την
ταυτόχρονη λειτουργία της σκυροθραυστικής μονάδας με τα μηχανήματα της Μονάδας
του Ασφαλτικού Σκυροδέματος.
Στο Σχεδιάγραμμα 7-6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα διάχυσης του θορύβου στην
ΕΠΜ από το εν λόγω λογισμικό.

Σχεδιάγραμμα 7-6: Αποτελέσματα Διάχυσης Θορύβου στην ΕΠΜ κατά τη λειτουργία του
ΠΕ

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω Σχεδιαγράμματος διαφαίνεται ότι αυξημένα επίπεδα
θορύβου θα παρατηρηθούν κυρίως σε απόσταση 150 m περίπου από την πηγή
εκπομπής του θορύβου. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 450 m τα επίπεδα θορύβου
μειώνονται μέχρι και 50 dB(A). Συγκεκριμένα σε απόσταση των 400 m νότια του ΠΕ όπου
βρίσκονται μεμονωμένες κατοικίες τα επίπεδα μειώνονται στα 53 dB(A).
Στο Παράρτημα Ι επισυνάπτεται τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή με την πρόγνωση
των εκπομπών θορύβου από τα μηχανήματα της μονάδας. Τα στοιχεία αυτά
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της στάθμης του θορύβου στο λογισμικό ΙΜΜΙ.
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7.1.5.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Θορύβου
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα πιο πάνω Σχεδιαγράμματα 7-5
και 7-6, αυξημένα επίπεδα θορύβου με την ταυτόχρονη λειτουργία των μηχανημάτων θα
περιορίζονται σε ακτίνα των 150 m περίπου από την πηγή εκπομπής του θορύβου. Σε
αποστάσεις της τάξης των 400 m όπου υπάρχουν μεμονωμένες κατοικίες τα επίπεδα του
θορύβου μειώνονται αισθητά. Τα επίπεδα αυτά κυμαίνονται γύρω στα 50 dB(A). Συνεπώς,
τα υψηλά επίπεδα του θορύβου που θα δημιουργούνται από την ταυτόχρονη λειτουργία
μηχανημάτων της μονάδας, καθώς και από άλλες γειτονικές εγκαταστάσεις που
βρίσκονται πλησίον του ΠΕ θα περιορίζονται σε μικρή ακτίνα 150 - 200 m περίπου από
την πηγή του θορύβου. Οι κατοικίες που βρίσκονται στην ΕΠΜ δε θα επηρεάζονται
σημαντικά από την ηχορύπανση που θα δημιουργείται από το ΠΕ.
7.1.6 Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Οσμών
Η οσμή αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό υλικών σωμάτων, που δημιουργούνται
από μία ή περισσότερες πτητικές χημικές ενώσεις, και που γίνεται αντιληπτό με την
αίσθηση της όσφρησης κατά τρόπο ευχάριστο ή δυσάρεστο.
➢ Φάση Κατασκευής
Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών δε θα δημιουργούνται δυσάρεστες
οσμές, οι οποίες να προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.
Εξαίρεση όμως, αποτελούν οι οσμές από τη πιθανή μη περισυλλογή αστικών
αποβλήτων, οι οποίες κρίνονται αμελητέες γιατί μπορούν να αντιμετωπισθούν εύκολα και
άμεσα.
➢ Φάση Λειτουργίας
Η κύρια πηγή δημιουργίας οσμών από τη λειτουργία μιας μονάδας ασφαλτικού
σκυροδέματος είναι η πίσσα ασφάλτου. Συγκεκριμένα κατά το γέμισμα των δεξαμενών
αποθήκευσης θερμαινόμενης πίσσας ασφάλτου όταν αυτές είναι τελείως κενές, θα
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα πτητικές οργανικές ενώσεις (οσμές). Η εργασία αυτή θα
γίνεται μία φορά κάθε μερικές εβδομάδες, αναλόγως της ζήτησης της αγοράς για
ασφαλτικό υλικό.
Οι απώλειες εκκένωσης αναφέρονται στη διαδικασία εισροής ατμοσφαιρικού αέρα στη
δεξαμενή, η οποία είναι κορεσμένη με αέρια, με αποτέλεσμα ποσότητα αερίων (τα οποία
περιέχουν μεταξύ άλλων και VOCs) να επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. Απώλειες αερίων
από τις δεξαμενές παρατηρούνται επίσης λόγω μεταβολών θερμοκρασίας και πίεσης2.
[9] Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών θα είναι 7.000 m3 περίπου. Επομένως,
αναμένεται να εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα 7.000 m3 αερίων κατά το γέμισμα των
δεξαμενών αποθήκευσης πίσσας ασφάλτου σε διάρκεια πέραν των 100 ωρών. Σύμφωνα
με το Bitumen Safety Code του Energy Institute, London, September 2005, 4th edition,
[10] δεν απαιτείται η εφαρμογή συστήματος ανάκτησης ατμών ή συστήματος εξαερισμού
στις δεξαμενές αποθήκευσης πίσσας ασφάλτου. Σημειώνεται ότι για τον περιορισμό των
εκπομπών ρύπων από τις δεξαμενές όταν δεν γίνεται οποιαδήποτε φόρτωση ή

2

Emission Estimation Technique Manual for Hot Mix Asphalt Manufacturing, National Pollutant Inventory,
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εκφόρτωση θα παρακολουθείται και θα πρέπει να ελέγχεται η θερμοκρασία των
δεξαμενών έτσι ώστε να παραμένει σταθερή.
Όσον αφορά τις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων δε θα εκπέμπονται αέριες, τόσο κατά
την τροφοδοσία του καυσίμου όσο και κατά την αποθήκευση του.
Τα βυτιοφόρα οχήματα που θα μεταφέρουν και θα τροφοδοτούν με καύσιμο τη δεξαμενή
θα πρέπει να είναι αδειούχα και να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των Κανονιστικών
Διατάξεων Κ.Δ.Π 47/2016. Στα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιείται τεχνολογία ανάκτησης
ατμών.
Όσον αφορά τις οσμές που θα δημιουργούνται από τη φόρτωση των φορτηγών με
ασφαλτικό σκυρόδεμα και τη μεταφορά του η όχληση θα είναι τοπική και
βραχυπρόθεσμη. Νοείται ότι τα φορτηγά οχήματα θα πρέπει να σκεπάζονται κατά τη
μεταφορά του υλικού.
7.1.6.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Οσμών
Σύμφωνα με τις πιο πάνω περιγραφές και την παρουσία των υφιστάμενων
δραστηριοτήτων στην περιοχή μελέτης δεν αναμένεται να παρουσιαστούν σημαντικές
συναθροιστικές επιπτώσεις όσον αφορά τη δημιουργία των οσμών. Αναμένεται ότι με την
εφαρμογή όλων των μέτρων που αναφέρονται πιο πάνω, οι οσμές θα περιορίζονται τοπικά
στην πηγή της διεργασίας.
7.1.7 Επιπτώσεις από την Δημιουργία Στερεών Αποβλήτων
Η δημιουργία στερεών αποβλήτων αποτελεί μία σημαντική παράμετρο, η οποία χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής για το λόγο ότι, η ανεξέλεγκτη και άναρχη διάθεση τους μπορεί να
έχει επιπτώσεις, τόσο στην αισθητική, όσο και στην ποιότητα του περιβάλλοντος.
➢ Φάση Κατασκευής
Όπως προαναφέρεται θα αφαιρεθεί μικρή ποσότητα εδάφους κατά τις χωματουργικές
εργασίες περίπου 150m3, η οποία θα επαναχρησιμοποιηθεί στο χώρο του λατομείου.
Μικρές ποσότητες στερεών αποβλήτων θα δημιουργηθούν από τις κατασκευαστικές
εργασίες, όπως είναι χρησιμοποιημένα υλικά εργοταξίου (π.χ. χρησιμοποιημένοι
ξυλότυποι κ.α.), περίσσεια σκυροδέματος, κ.α.
Επίσης, θα δημιουργείται ένας μικρός όγκος στερεών αποβλήτων από τους
εργαζόμενους του εργοταξίου. Οι ποσότητες των απορριμμάτων των εργαζομένων
υπολογίζονται περίπου σε 0,5 kg/ημέρα/άτομο. Υπολογίζεται ότι οι εργαζόμενοι του
εργοταξίου δε θα ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 10 άτομα. Συνεπώς, υπολογίζεται ότι θα
παράγονται 5 kg περίπου στερεών αποβλήτων την ημέρα. Η μη ορθολογική διαχείριση
των απορριμμάτων στο εργοτάξιο μπορεί να προκαλέσει αισθητική / οπτική ρύπανση της
περιοχής περιμετρικά του εργοταξίου και σε γειτονικούς χώρους, καθώς και εστίες
συγκέντρωσης τρωκτικών και εντόμων.
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➢ Φάση Λειτουργίας
Κατά τη λειτουργία του ΠΕ αναμένεται να παράγονται 0-5 m3/ημέρα στερεά απόβλητα
άμμου από τους εργαστηριακούς ελέγχους της άμμου. Με βάση τα εργαστηριακούς
ελέγχους της άμμου από το λατομείο που θα γίνεται η προμήθεια των αδρανών υλικών,
η περιεκτικότητα σε παιπάλη κυμαίνεται από 7-13%. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε
πληρωτικό υλικό στο ασφαλτικό μίγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση τις
προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων Έργων είναι 9%. Το 7% από αυτό θα είναι
παιπάλη από τη θραύση του υλικού. Αν για μια ημερήσια παραγωγή γίνεται χρήση 800
tn υλικού (εκ των οποίων οι 400 tn είναι άμμος), τότε κατά μέσο όρο θα παράγονται 40
tn παιπάλης, ποσότητα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο μίγμα.
Απόβλητα θα παράγονται σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στη διαδικασία
παραγωγής της ασφαλτικής άμμου από τη σκυροθραυστική μονάδα και περιέχει παιπάλη
πέραν του 15% ή στην περίπτωση που απαιτούνται πολύ μικρότερες ποσότητες
παιπάλης στο μίγμα.
Η απομάκρυνση της παιπάλης γίνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία:
•

Τα καυσαέρια εντός του περιστρεφόμενου φούρνου συμπαρασύρουν λόγω της
υποπίεσης που εφαρμόζεται από τον απορροφητήρα (exhaust fan) και της πίεσης
του φυσητήρα του καυστήρα (combustion air) τα πολύ λεπτόκοκκα υλικά των -75 pm
και μικρότερα (παιπάλη) που με την ξήρανση αποχωρίζονται από τα πιο
χονδρόκοκκα υλικά. Τα υλικά αυτά μεταφέρονται στο σιλό.

•

Από το σιλό μέρος της παιπάλης χρησιμοποιείται κατά τη φάση της ανάμιξης και το
υπόλοιπο μέρος της παραμένει στο σιλό. Στη συνέχεια φορτώνεται στα φορτηγά και
μεταφέρεται σε αδειοδοτημένους χώρους παραλαβής τέτοιων υλικών. Τα φορτηγά
κατά τη μεταφορά της παιπάλης καλύπτονται με ειδικό κάλυμμα για την αποφυγή της
ρύπανσης και πρόκλησης ατυχήματος από τη διαφυγή του υλικού στο περιβάλλον.

Άλλου τύπου απόβλητα στερεά απόβλητα που θα παράγονται στη μονάδα αφορούν τα
οικιακού τύπου απόβλητα, των οποίων οι ποσότητες κρίνονται αμελητέες. Τα οικιακά
απορρίμματα θα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της Κοινότητας.
7.1.7.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Στερεών Αποβλήτων
Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, δεν εντοπίζονται συναθροιστικές επιπτώσεις από τη
δημιουργία των στερεών αποβλήτων κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, καθώς και
κατά το στάδιο λειτουργίας του.
7.1.8 Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Υγρών Αποβλήτων
Με τον όρο υγρά απόβλητα εννοούμε το νερό (υγρό), το οποίο προέρχεται από αστικές
και βιομηχανικές δραστηριότητες, το οποίο πρώτα έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα
εφαρμογών με αποτέλεσμα την αλλαγή της σύστασης του σε ρυπογόνα ουσία. Τα υγρά
απόβλητα χρειάζονται άμεση απομάκρυνση από το σημείο προέλευσης τους και κατόπιν
να τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας και διαχείρισης προκειμένου να προστατευθεί η
δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ δεν
αναμένεται να παράγονται ποσότητες υγρών αποβλήτων από την παραγωγική
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διαδικασία. Μικρές ποσότητες υγρών απόβλητων (μηχανέλαια) αναμένεται να
παράγονται από τις συντηρήσεις του εξοπλισμού και από το προσωπικό (αστικού τύπου
υγρά απόβλητα).
➢ Φάση Κατασκευής
Αναμένεται ότι για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών του ΠΕ στο
εργοτάξιο θα απασχολούνται κατά μέσο όρο 10 άτομα. Υπολογίζεται ότι σε εργοτάξια
αυτού του είδους, η μέγιστη παραγωγή αστικών υγρών αποβλήτων ανέρχεται στα 40
λίτρα/εργαζόμενο/ημέρα. Σύμφωνα με την παραπάνω παραδοχή, εκτιμάται ότι η μέγιστη
παραγόμενη ποσότητα υγρών αποβλήτων στο εργοτάξιο θα ανέρχεται σε 0,4 m3/ημέρα.
Επιπρόσθετα, υπάρχει πιθανότητα να παράγονται υγρά απόβλητα από μικρές
ποσότητες λιπαντικών και μηχανέλαιων, από τη συντήρηση των μηχανημάτων /
οχημάτων, τα οποία θα βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου.
Βάσει των πιο πάνω στοιχείων εκτιμάται ότι η ποσότητα των αστικών λυμάτων και των
μηχανέλαιων κατά τη φάση κατασκευής, θεωρείται πολύ μικρή για να επιφέρει
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Παρόλα αυτά στα πλαίσια της
διαχείρισης του εργοταξίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα, η οποία να
αδειάζει από βυτιοφόρο όχημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, θα πρέπει να
γίνεται συλλογή των μηχανέλαιων σε ειδικά δοχεία ασφαλείας, τα οποία να διατίθενται σε
αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης τους.
➢ Φάση Λειτουργίας
Ο μεγαλύτερος όγκος υγρών αποβλήτων αφορά αστικά λύματα, που θα δημιουργούνται
κατά τη λειτουργία του ΠΕ, τα οποία θα συλλέγονται σε απορροφητικό λάκκο των
υφιστάμενων υποδομών της Εταιρείας CYFIELD QUARRIES LTD.
Στη μονάδα θα απασχολούνται συνολικά 2 άτομα ημερησίως, συνεπώς η μέγιστη
παραγόμενη ποσότητα υγρών αστικών λυμάτων θα ανέρχεται σε 0,06 m3/ημέρα.
7.1.8.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Υγρών Αποβλήτων
Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, δεν εντοπίζονται σημαντικές συναθροιστικές
επιπτώσεις από τη δημιουργία των αστικών υγρών αποβλήτων στην ΑΠΜ και στην ΕΠΜ.
7.1.9 Επιπτώσεις στην Αισθητική
Χωροθέτησης του ΠΕ

του

Φυσικού

Τοπίου

της

Περιοχής

Η παρουσία της μονάδας δεν αναμένεται να επιφέρει επιπρόσθετες σημαντικές
επιπτώσεις στην αισθητική του φυσικού τοπίου της περιοχής χωροθέτησης του ΠΕ. Η
αισθητική του φυσικού τοπίου της περιοχής του ΠΕ είναι σοβαρά υποβαθμισμένη, λόγω
των λατομικών δραστηριοτήτων και άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων που
διεξάγονται στην περιοχή εδώ και αρκετές δεκαετίες. (βλέπε Κεφάλαιο 6.3.5)
7.1.9.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στην Αισθητική του Φυσικού Τοπίου της ΑΠΜ
και ΕΠΜ
Δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες συναθροιστικές επιπτώσεις στην αισθητική
του φυσικού τοπίου της ΑΠΜ για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.
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7.2 Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον
Στο Κεφάλαιο 6.3 παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες για την κατάσταση του
βιολογικού περιβάλλοντος της ΑΠΜ. Ο χώρος του ΠΕ έχει αποψιλωθεί προ πολλών ετών
λόγω των λατομικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην περιοχή. Συνεπώς, η
παρουσία του έργου δε θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον,
τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του.
7.2.1.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον
Δεν αναμένεται να παρουσιαστούν επιπρόσθετες συναθροιστικές επιπτώσεις στο
βιολογικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες της μονάδας θα περιορίζονται εντός της ΑΠΜ
και δε θα γίνει οποιαδήποτε επέκταση των δραστηριοτήτων του ΠΕ εκτός την περιοχής.
Επίσης, αναμένεται ότι στο προβλεπτό μέλλον ο αριθμός και το είδος των υφιστάμενων
δραστηριοτήτων της περιοχής θα παραμείνει ως έχει.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα
πρόληψης και περιορισμού των επιπτώσεων από τη διασπορά σκόνης και εκπομπής
αέριων ρύπων που δύνανται να επηρεάσουν τη φυσική κατάσταση της χλωρίδας της ΕΠΜ.
Περισσότερες πληροφορίες για την αέρια ρύπανση και την έκταση διασποράς των ρύπων
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7.1.4.

7.3 Ανθρωπογενές Περιβάλλον
7.3.1 Επιπτώσεις στα Πολεοδομικά και Κοινωνικοοικονομικά Χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής της Επαρχίας Λεμεσού – Χωροταξική
Περιοχή ΙΧ (Νοέμβριος 2017), η ΑΠΜ εμπίπτει σε πολεοδομική ζώνη Γ3 (βλέπε Χάρτη
6-30). Στην ΕΠΜ υφίστανται Λατομική Ζώνη (ΛΖ), Ζώνη Προστασίας (Ζ3) και Ζώνη
Προστασίας της Φύσης (Ζ4-ΠΦ).
Ο χαρακτήρας της ΑΠΜ έχει υποστεί αλλαγές εδώ και πολλές δεκαετίες λόγω των
λατομικών και άλλων δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην περιοχή και ουδόλως
πραγματοποιούνται στην περιοχή γεωργικές δραστηριότητες. Στο τμήμα του τεμαχίου
όπου θα ανεγερθεί το ΠΕ διεξάγονται λατομικές δραστηριότητες, δηλαδή υπάρχει ένα
καθεστώς ψηλής οχληρίας. Συνεπώς, η παρουσία του ΠΕ δε θα επιφέρει επιπρόσθετες
επιπτώσεις στις πολεοδομικές τάσεις της ΑΠΜ, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και
κατά το στάδιο λειτουργίας του.
Όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, το ΠΕ θα επιφέρει θετικές
επιπτώσεις δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την οικονομία με την
παραγωγή ασφαλτικών υλικών εγχώρια.
7.3.1.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στα Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τα πιο πάνω η παρουσία της μονάδας δε θα επιφέρει οποιεσδήποτε
σημαντικές επιπρόσθετες αρνητικές συναθροιστικές επιπτώσεις στις πολεοδομικές
τάσεις της περιοχής μελέτης, λόγω των σημαντικών οχληρών διεργασιών που ήδη
πραγματοποιούνται στην περιοχή.
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7.3.2 Επιπτώσεις στις Χρήσεις Γης
Σύμφωνα με το Corine Land Cover του 2018 (βλέπε Κεφάλαιο 6.3.8) η ΑΠΜ εμπίπτει σε
γεωργική γη με σημαντικές περιοχές φυσικής βλάστησης και συνορεύει με περιοχή
εξόρυξης ορυκτών πόρων. Όμως λόγω των πολυετών ανθρώπινων παρεμβάσεων στην
περιοχή και των λατομικών δραστηριοτήτων, ο χώρος υλοποίησης του ΠΕ έχει
αποψιλωθεί. Επίσης, η χλωρίδα της περιοχής έχει υποβαθμιστεί σημαντικά και δεν
εντοπίζονται οποιαδήποτε σημαντικά ή σπάνια είδη χλωρίδας.
➢ Φάση Κατασκευής
Κατά το στάδιο κατασκευής του ΠΕ, οι εργασίες θα περιορίζονται εντός του χώρου του
εργοταξίου και συνεπώς δε θα υπάρξει οποιοσδήποτε επηρεασμός στις γειτονικές
χρήσεις γης. Όπως προαναφέρεται η χρήση γης της περιοχής έχει ήδη αλλάξει προ
πολλών ετών λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων, συνεπώς οι κατασκευαστικές
εργασίες δε θα επιφέρουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στη χρήση γης της ΑΠΜ.
➢ Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του ΠΕ θα περιορίζεται εντός του χώρου της ΑΠΜ. Λόγω των υφιστάμενων
δραστηριοτήτων της ΑΠΜ δε θα υπάρξει οποιοσδήποτε επιπρόσθετος επηρεασμός της
ΑΠΜ ή της ΕΠΜ.
7.3.2.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στις Χρήσεις Γης
Η παρουσία της μονάδας στην περιοχή μελέτης δε θα επιφέρει οποιεσδήποτε αρνητικές
συναθροιστικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης, λόγω της υφιστάμενης ανθρώπινης
δραστηριότητας που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες στην περιοχή αυτή (βλέπε Κεφάλαιο
6.3.5) και λόγω της χωροθέτησης της μονάδας.
7.3.3 Επιπτώσεις στη Δημόσια Υποδομή (Οδικό Δίκτυο)
Όπως προαναφέρεται στο Κεφάλαιο 6.3.10, η πρόσβαση στο ΠΕ θα γίνεται από την
υφιστάμενη οδό Γρηγόρη Αυξεντίου – Ε109.
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων που αφορούν την ετήσια
απογραφή τροχαίας κίνησης στα διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου Ε109, διαφαίνεται
ότι η μέση ημερήσια κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από την Παρεκκλησιά προς τα
εργοτάξια είναι σχετικά υψηλή. (βλέπε Πίνακα 7-2)
Πίνακας 7-1: Μέγεθος Τροχαίας Κυκλοφορίας – Ετήσια Απογραφή Τροχαίας Κίνησης

[Πηγή: Τμήμα Δημοσίων Έργων]
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➢ Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του ΠΕ θα χρησιμοποιηθούν ανυψωτικά μηχανήματα, αντλία
σκυροδέματος, μπετονιέρα, πλατφόρμα μεταφοράς του εξοπλισμού, εκσκαφέας και
φορτηγά. Ορισμένα από τα μηχανήματα αυτά (εκσκαφέας, φορτηγά, ανυψωτικό
μηχάνημα, αντλία σκυροδέματος, μπουλντόζα κ.α) θα βρίσκονται συνεχώς εντός του
χώρου του εργοταξίου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Συνεπώς, δε θα επιβαρύνεται
το οδικό δίκτυο από τη διακίνηση και χρήση αυτών των μηχανημάτων.
Σημειώνεται ότι θα απαιτηθούν 2-4 ημέρες περίπου για τη μεταφορά του εξοπλισμού της
μονάδας. Ο εξοπλισμός θα μεταφερθεί με τη βοήθεια πλατφόρμας συρόμενης από
φορτηγό. Η εργασία αυτή θα είναι βραχυπρόθεσμη και δεν αναμένεται να επιβαρύνει
σημαντικά την οδική κυκλοφορία της περιοχής μελέτης.
Επιπρόσθετα, ο μέσος ημερήσιος αριθμός των ιδιωτικών οχημάτων προς και από το
εργοτάξιο υπολογίζεται να ανέρχεται σε 10 οχήματα. Δηλαδή μια αύξηση στη μέση
ημερήσια κυκλοφορία της περιοχής μελέτης της τάξεως του 1%, συγκριτικά με τα στοιχεία
του Πίνακα 7-1. Η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών του ΠΕ θα είναι 4 μήνες
περίπου, συνεπώς η αύξηση αυτή της κυκλοφορίας θα είναι βραχυπρόθεσμη και
αντιστρέψιμη.
➢ Φάση Λειτουργίας
Όπως προαναφέρεται στο Κεφάλαιο 6.3.5, η λειτουργία της μονάδας παραγωγής
ασφαλτικού σκυροδέματος της Εταιρείας Cyfield Asphalt Ltd που βρίσκεται εντός την
λατομικής ζώνης βόρεια του ΠΕ, σε απόσταση περίπου 1 km από την ΑΠΜ θα
τερματιστεί. Η μονάδα αυτή θα αντικατασταθεί με το ΠΕ, συνεπώς τα οχήματα που
σήμερα διακινούνται προς την υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτικού θα
κατευθύνονται προς τη νέα μονάδα. Συνεπώς, δε θα παρατηρηθεί αύξηση των
διερχόμενων οχημάτων στην περιοχή μελέτης.
Η μέση ετήσια παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος στη νέα μονάδα θα ανέρχεται στις
200.000 tn. Η παραγωγή αυτή αντιπροσωπεύει την παραγωγή της υφιστάμενης μονάδας
ασφαλτικού που θα τερματιστεί. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία από Παρεκκλησιά προς
Εργοτάξια θα ανέρχεται σε 24 οχήματα περίπου (3 οχήματα περίπου ανά εργάσιμη ώρα).
Η λειτουργία του ΠΕ θα είναι επί 8ώρου βάσεως ημερησίως. Νοείται ότι ο μέγιστος
αριθμός των ημερήσιων διακινήσεων των βαρέων οχημάτων εξαρτάται από τη ζήτηση σε
ασφαλτικό υλικό.
Στη μονάδα θα εργάζονται 2 άτομα ημερησίως επομένως η διακίνηση των οχημάτων του
προσωπικού και επισκεπτών στο τοπικό οδικό δίκτυο είναι αμελητέα.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η μεταφορά αδρανών υλικών από το λατομείο της
εταιρείας Cyfield Quarries Ltd προς την ασφαλτική μονάδα δε θα επιβαρύνει το τοπικό
οδικό δίκτυο αφού οι δύο αυτές αναπτύξεις θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
7.3.3.1 Συναθροιστικές Επιπτώσεις στη Δημόσια Υποδομή (Οδικό Δίκτυο)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πιο πάνω παραγράφων, οι συναθροιστικές
επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο κατά το κατασκευαστικό στάδιο του ΠΕ εκτιμώνται χαμηλές,
βραχυπρόθεσμες και αντιστρέψιμες.
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Όσον αφορά τη λειτουργία της μονάδας, οι συναθροιστικές επιπτώσεις εκτιμώνται
χαμηλές διότι δε θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην οδική κυκλοφορία της
περιοχής μελέτης. Η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη μονάδα της εταιρείας
Cyfield Asphalt Ltd.
7.3.4 Επιπτώσεις στις Αρχαιότητες και το Πολιτιστικό Περιβάλλον
Στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται αρχαιότητες ή άλλου πολιτιστικού ενδιαφέροντος
αναπτύξεις.
7.3.5 Επιπτώσεις στην Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π 173/2002 «Περί Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία» και Κ.Δ.Π 410/2015 «Περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)» απαιτείται η λήψη μέτρων για την
πρόληψη και προστασίας της υγείας των εργαζομένων καθώς, και τρίτων προσώπων
που βρίσκονται στο χώρο ή που επηρεάζονται από αυτόν. Είναι απαραίτητο κατά τη
φάση της κατασκευής του ΠΕ να καταρτιστεί Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας Εργοταξίου και
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο θα αναθεωρείται αναλόγως της εξέλιξης των
εργασιών στο εργοτάξιο. Η τελική του έκδοση θα αφορά τις συνθήκες της τελικής
διαμόρφωσης του χώρου και θα φυλάσσεται στο αρχείο του Έργου ως στοιχείο
ιχνηλασιμότητας, στην περίπτωση παρουσίας οποιουδήποτε μελλοντικού περιστατικού.
Η εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας είναι υποχρέωση να γίνει από πρόσωπο,
το οποίο να διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στον Κ.Δ.Π 410/2015.
Κατά τη φάση κατασκευής, εκτιμάται ότι η κύρια πηγή παρουσίας των επικίνδυνων
καταστάσεων για την Α&Υ των εργαζομένων, πιθανόν να είναι η κακή οργάνωση και η
ανθρώπινη αμέλεια. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται όλα τα
απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και τεχνικές καλής πρακτικής για την
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
Στο παρόν στάδιο, δεν είναι εφικτό να αξιολογηθεί με ακρίβεια ο βαθμός επικινδυνότητας
των εκτελούμενων εργασιών, αφού η αξιολόγηση της εξαρτάται κυρίως, από τις συνθήκες
οργάνωσης και από τους χειρισμούς των εργαζομένων. Η επικινδυνότητα θα αξιολογηθεί
αναλυτικά στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου.
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8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ/
ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμοστούν ώστε, να
περιοριστούν ή και να εξαλειφτούν οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά το στάδιο
κατασκευής και λειτουργίας του ΠΕ.

8.1 Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού / Εξάλειψης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων κατά το Στάδιο Κατασκευής
8.1.1 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία θορύβου
•

Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του
εργοταξίου.

•

Οι κατασκευαστικές εργασίες να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε
ώρες εργάσιμες.

•

Να γίνεται χρήση ωτοασπίδων από τους εργαζόμενους, όπου κρίνεται αναγκαίο.

•

Να γίνεται χρήση ηχοπετασμάτων σε πηγές σταθερού θορύβου και περιμετρικά
των χωματουργικών εργασιών που δημιουργούν υψηλά επίπεδα θορύβου (όπου
είναι εφικτό)

•

Να τηρείται αυστηρώς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών.

•

Να γίνεται χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να
αποφεύγεται η χρήση εξοπλισμού που λειτουργεί με μηχανές εσωτερική καύσης.

•

Να γίνονται εβδομαδιαίες μετρήσεις του θορύβου στα όρια του τεμαχίου.

8.1.2 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία σκόνης και την
εκπομπή αέριων ρύπων
•

Τα οχήματα και τα βαρέου τύπου μηχανήματα να διακινούνται στο χώρο σύμφωνα
με το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

•

Να αποφεύγεται η εκτέλεση εργασιών σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται ισχυροί
άνεμοι στην περιοχή.

•

Τα οχήματα να μη διακινούνται άσκοπα στην περιοχή κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών εργασιών.

•

Να γίνεται τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που θα
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του ΠΕ.

•

Να γίνεται συχνή διαβροχή των οδών πρόσβασης και του χώρου ανέγερσης του
ΠΕ.

8.1.3 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία αποβλήτων (στερεών
και υγρών)
•

Να ετοιμαστεί Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων πριν την έναρξη των εργασιών, στο
οποίο θα πρέπει να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του εργοταξίου
(περιλαμβανομένης και της συλλογής και διάθεσης / απόρριψης στερεών και
υγρών αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, αποβλήτων
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από εκσκαφές, κλπ.), υποδεικνύονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης
αποβλήτων, οι προδιαγραφές των εν λόγω χώρων, καθώς επίσης και ο τρόπος
συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων.
•

Τα ανακυκλώσιμα υλικά να διαχωρίζονται
αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων.

•

Να γίνεται χρήση σκίπ κλειστού τύπου για τα αστικά στερεά απόβλητα που θα
δημιουργούνται από τους εργαζόμενους.

•

Οι χώροι απόρριψης των αποβλήτων στο εργοτάξιο να είναι προσωρινοί. Τα
απόβλητα να περισυλλέγονται αυθημερόν.

•

Να γίνεται επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπου είναι εφικτό, π.χ. για την κατασκευή
των καλουπιών ή για την κατασκευή προσωρινών χώρων εντός του εργοταξίου.

•

Η περίσσεια εκσκαφθέντων υλικών να επαναχρησιμοποιηθεί στο χώρο του
λατομείου για αποκατάσταση του.

•

Ποσότητες μηχανέλαιων που θα προκύπτουν από τυχόν διαρροές ή από τη
συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων να περισυλλέγονται σε κλειστά δοχεία και
να αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι την παραλαβή τους από αδειοδοτημένο
φορέα, σε χώρο στον οποίο δε μπορούν να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα
άτομα.

και

να

προωθούνται

σε

8.1.4 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων στην οδική κυκλοφορία
•

Τα δρομολόγια των βαρέων οχημάτων να γίνονται σύμφωνα με προκαθορισμένο
πρόγραμμα και σε ώρες που δεν παρατηρείται έντονη κινητικότητα στο οδικό
δίκτυο της περιοχής. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη διακίνησης
οχημάτων σε ώρες αιχμής ο εργολάβος του Έργου πρέπει να αναλάβει να ρυθμίζει
με ασφάλεια την κυκλοφορία.

8.1.5 Αποφυγή / περιορισμός ατυχηματικών διαρροών
•

Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του
εργοταξίου.

•

Να τηρείται σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχηματικών διαρροών.

•

Τα υλικά χημικής σύστασης (μπογιές, πετρέλαιο, λιπαντικά κ.α.) να αποθηκεύονται
σε βάση από αδιαπέρατο υλικό (πχ τσιμέντο ή πλαστική μεμβράνη). Επίσης, όλες
οι εργασίες ανεφοδιασμού ή η συντήρηση μηχανημάτων να γίνονται πάνω σε
αδιαπέραστη πλαστική μεμβράνη. Συστήνεται οι συντηρήσεις των οχημάτων/
μηχανημάτων να γίνονται σε εξωτερικά συνεργεία.

•

Στο εργοτάξιο να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε
επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε
περίπτωση διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να
συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένο διαχειριστή.

•

Να είναι διαθέσιμα στο εργοτάξιο τα δεδομένα ασφαλείας των υλικών (SDS).
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8.1.6 Μείωση της πιθανότητας εργατικών ατυχημάτων και περιστατικών έκτακτης
ανάγκης
•

Να γίνεται χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ανάλογα με τις ανάγκες της
κάθε θέσης εργασίας.

•

Να γίνεται χρήση μέσων πυρόσβεσης και κουτιών πρώτων βοηθειών.

•

Να τοποθετούνται υποχρεωτικές, ενημερωτικές και απαγορευτικές σημάνσεις στο
εργοτάξιο.

•

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας
πρόκλησης φωτιάς /έκρηξης.

•

Να καταρτίζεται τεκμηριωμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου.

•

Να καταρτίζεται τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης αντιμετώπισης και πρόληψης
περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

8.2 Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού / Εξάλειψης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων κατά το Στάδιο Λειτουργίας του ΠΕ
8.2.1 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία θορύβου
•

Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων της
μονάδας.

•

Οι κατασκευαστικές εργασίες να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε
ώρες εργάσιμες.

•

Να γίνεται χρήση ωτοασπίδων από τους εργαζόμενους, όπου κρίνεται αναγκαίο.

•

Να γίνεται χρήση ηχοπετασμάτων σε πηγές σταθερού θορύβου και περιμετρικά
των χωματουργικών εργασιών που δημιουργούν υψηλά επίπεδα θορύβου (όπου
είναι εφικτό)

•

Να καθοριστεί πρόγραμμα μετρήσεων του θορύβου στα όρια του τεμαχίου.

8.2.2 Αποφυγή / περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία σκόνης, την εκπομπή
αέριων ρύπων και την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο
της περιοχής μελέτης
•

Να λαμβάνονται τα πιο κάτω μέτρα για τον έλεγχο των παραγόμενων αερίων:

✓ Μονοξείδιο του άνθρακα: να ελέγχεται στον καυστήρα που βρίσκεται στον
ξηραντήρα. Το τύμπανο του καυστήρα να έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές,
ούτως ώστε να μην εισέρχονται σκύρα μέσα στη φλόγα πριν επιτελεστεί πλήρης
καύση, με αποτέλεσμα την παραγωγή CO. Το σύστημα που θα εφαρμόζεται έχει
σαν αποτέλεσμα τη μείωση παραγωγής CO κάτω από 100 ppm. Σημαντικό όμως
είναι να ολοκληρώνεται πλήρως η καύση και μετά να τερματίζεται η λειτουργία του
συστήματος.
✓ Διοξείδιο του Άνθρακα: η εκπομπή του CO2 περιορίζεται σε χαμηλά επίπεδα
όταν γίνεται ορθή καύση. Αυτό θα επιτυγχάνεται με την αποφυγή χρήσης
υπερβολικού αέρα κατά τη διάρκεια της καύσης, μόνωση του συστήματος ώστε να
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μειώνεται η θερμότητα/ενέργεια που διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα, μείωση της
διαρροής αέρα (χωρίς την αύξηση εσωτερικών θερμοκρασιών).
✓ Οξείδια του αζώτου: ελαττώνονται αφού μειωθεί η θερμοκρασία της φλόγας με
την επαναχρησιμοποίηση των παγιδευμένων αερίων
✓ Διοξείδιο του θείου: ο καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο SO2 είναι η χρήση
καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, και η επικάλυψη των φίλτρων με
ασβέστη για απορρόφηση κάποιων ποσοτήτων SO2.
•

Να εφαρμόζονται μέτρα που να διασφαλίζουν την καλή κατάσταση του
εξοπλισμού, τα οποία να περιλαμβάνουν ετήσια βαθμονόμηση του εξοπλισμού του
καυστήρα, συντήρηση του συστήματος συλλογής σκόνης και συστηματική
συντήρηση των μηχανημάτων.

•

Η συντήρηση του εξοπλισμού να γίνεται από προσοντούχα πρόσωπα.

•

Να γίνεται χρήση καυσίμων με χαμηλή ποσότητα σε άζωτο και θείο.

•

Να γίνεται συστηματική διαβροχή των χωμάτινων οδικών προσβάσεων και των
αποθηκευτικών χώρων, αλλά και κάποιων χώρων από τα υλικά θα βρίσκονται σε
σωρούς σε αραιά διαστήματα του χειμώνα (όταν χρειάζεται) και καθημερινά
(τουλαχιστόν 3 φορές την ημέρα) τους καλοκαιρινούς μήνες.

•

Να εφαρμόζεται τακτική συντήρηση των συστημάτων καύσης και συγκράτησης
σκόνης. Στην περίπτωση των φίλτρων αποκονίωσης να γίνεται τακτική αλλαγή των
σάκων αποκονίωσης με καινούργια και όπου είναι εφικτό αντικατάσταση τους με
φίλτρα χαμηλότερης διαπερατότητας (air permeability) για καλύτερη συγκράτηση
των σωματιδίων σκόνης.

•

Να καταρτίζεται πρόγραμμα δρομολογίων των οχημάτων. Σε περίπτωση που
παρουσιάζονται προβλήματα στην οδική κυκλοφορία, πρέπει να ορίζεται άτομο
που θα ρυθμίζει με ασφάλεια τη διακίνηση των οχημάτων.

•

Να τηρείται αυστηρώς ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς.

•

Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των οχημάτων.

•

Τα φορτηγά οχήματα κατά τη διάρκεια μεταφοράς των υλικών να καλύπτονται.

•

Η εναπόθεση των υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστος ύψος
έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.

8.2.3 Προστασία του Εδάφους
•

Οι πρώτες ύλες όπως καύσιμα, λιπαντικά, χημικά και λοιπά, να αποθηκεύονται σε
κατάλληλα δοχεία σε χώρους στους οποίους θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση
και οι οποίοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με αδιαπέραστες
επιφάνειες και προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες.
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•

Να διεξάγεται τακτική συλλογή και διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων
(οικιακών και λυμάτων).

•

Τα απόβλητα από τις συντηρήσεις του εξοπλισμού της μονάδας να διατίθενται σε
αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων.

•

Να παρακολουθείται η καλή κατάσταση των δεξαμενών ασφαλείας της φύλαξης
των καυσίμων και της πίσσας ασφάλτου.

•

Στο χώρο της μονάδας να υπάρχει σχέδιο δράσης σε περίπτωση παρουσίας
διαρροών καυσίμων και μηχανέλαιων. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα
μέσα για την καταστολή τέτοιου περιστατικού.

8.2.4 Αποφυγή παρουσίας περιστατικών έκτακτης ανάγκης στη μονάδα
•

Να καταρτιστεί Σχέδιο Πρόληψης και Δράσης για την αντιμετώπιση περιστατικών
έκτακτης ανάγκης (όπως πυρκαγιά, έκρηξη κ.α).

•

Να υπάρχει αποθήκη στο χώρο της μονάδας με εφεδρικά εξαρτήματα εξοπλισμού,
ώστε να λαμβάνεται άμεσα δράση σε περίπτωση παρουσίας βλάβης.
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9 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΥ
9.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ποσοτική εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να παρουσιαστούν στην ΕΠΜ και ΑΠΜ
του Έργου. Οι επιπτώσεις αυτές αναφέρονται κυρίως, σε χωροταξικούς παράγοντες, σε
παράγοντες που διαμορφώνουν το τοπικό περιβάλλον στην εξεταζόμενη θέση
(περιβάλλον, θόρυβος, αισθητική, κλπ.), καθώς και στα κοινωνικό-οικονομικά
χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής της θέσης του ΠΕ.
Τα αποτελέσματα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρουσιάζονται υπό
μορφή πίνακα. Στον Πίνακα 9-1 παρουσιάζεται ο βαθμός σοβαρότητας της κάθε
επίπτωσης (θετική ή αρνητική), καθώς και ο βαθμός της πιθανότητας εμφάνισης της. Το
γινόμενο των δυο αυτών παραμέτρων αποτελεί το αποτέλεσμα του βαθμού της
εκτιμώμενης περιβαλλοντικής επίπτωσης (Ασήμαντη, Χαμηλή, Μέτρια, Σοβαρή, Πολύ
Υψηλή).
Πίνακας 9-1: Κλίμακα αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Σοβαρότητα Επίπτωσης (Σ)
Σ *Π= Βαθμός Επίπτωσης

Πιθανότητα
Εμφάνισης
Επίπτωσης (Π)

1–
Ασήμαντη

2–
Χαμηλή

3–
Μέτρια

4–
Σοβαρή

5 – Πολύ
Σοβαρή

5 – Σχεδόν
Βέβαιο

5

10

15

20

25

4 – Πιθανό

4

8

12

16

20

3 – Δυνατό

3

6

9

12

15

2 – Σπάνιο

2

4

6

8

10

1 – Απίθανο

1

2

3

4

5

Κωδικοί:

Αμελητέα
Χαμηλή
Μέτρια
Υψηλή
Επίπτωση Επίπτωση Επίπτωση Επίπτωση

Για τον εντοπισμό των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις εργασίες
αποκατάστασης του ΠΕ, εφαρμόστηκε η μέθοδος Scoping Phase. Μέσα από τη μέθοδο
αυτή, μελετώνται και αναλύονται όλες οι περιβαλλοντικές πτυχές του ΠΕ, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα πιθανά σενάρια πρόκλησης ρύπανσης. Σημειώνεται ότι κατά την εκτίμηση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και τα σχόλια δημόσιας
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΠΕ. Οι απόψεις και τα σχόλια αυτά
ενσωματώνονται σε κάποιο βαθμό στα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης / περιορισμού των
επιπτώσεων. Βέβαια, οι απόψεις αυτές δε διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις
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εισηγήσεις των μέτρων. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ισχύουσα νομοθεσία και ο
βαθμός επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής εξάγεται το συμπέρασμα ότι το ΠΕ
μπορεί να ταυτιστεί με μέτριες έως ασήμαντες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες
μπορούν να εξαλειφθούν με την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στην παρούσα
μελέτη και άλλων μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις διεθνείς καλές
πρακτικές, καθώς και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Στα παρακάτω υποκεφάλαια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής εκτίμησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του ΠΕ στην
περιοχή μελέτης.

9.2 Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά τη φάση
κατασκευής του ΠΕ
Στον Πίνακα 9-2 αναλύονται και αξιολογούνται οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
που μπορούν να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής του ΠΕ. Οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις συσχετίζονται και αναλύονται για κάθε περιβαλλοντική πτυχή που εκτιμάται
ότι επηρεάζεται ή επηρεάζει το περιβάλλον από τις διεργασίες κατασκευής του ΠΕ.
Επίσης, στον εν λόγω Πίνακα παρουσιάζεται η διαβάθμιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων μετά την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στο Κεφάλαιο 8.1.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ο βαθμός επίπτωσης εκτιμηθεί ασήμαντος, δε
σημαίνει χαλάρωση των μέτρων αλλά τήρηση των μέτρων, συνεχής εφαρμογή τους και
παρακολούθηση τους.
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Πίνακας 9-2: Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής του ΠΕ

Α/Α

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή Επίπτωση

Αύξηση των συγκεντρώσεων των
αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Πιθανή αιτία

1) Εκπομπές αερίων (καυσαερίων) από τα
μηχανήματα κατά τις χωματουργικές
εργασίες και κατά τη διακίνηση των
οχημάτων από και προς το εργοτάξιο

Βαθμολόγηση των
Επιπτώσεων μετά
την εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων

Π

Σ

ΔΕ

Π

Σ

ΔΕ

3

3

9

3

2

6

3

3

9

3

2

2

2

4

1

1

1

2

3

6

2

2

4

1) Χωματουργικές εργασίες
1

Ποιότητα της
ατμόσφαιρας

Εκπομπή σκόνης

2) Διακίνηση οχημάτων (βαρέου τύπου και
ΙΧ)

6

1) Ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων
στερεών και υγρών αποβλήτων
Δημιουργία οσμών
2) Παραμονή των αποβλήτων στο
εργοτάξιο για αρκετά χρονικά διαστήματα.

2

Δημιουργία θορύβου

Οχλήσεις στον πληθυσμό της
περιοχής και στους
εργαζομένους του εργοταξίου.

1)Χρήση μηχανημάτων κατά τις
χωματουργικές και κατασκευαστικές
εργασίες, και διακίνηση οχημάτων
(βαρέου τύπου και ΙΧ) από και προς το
εργοτάξιο.
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Α/Α

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή Επίπτωση

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Πιθανή αιτία

Βαθμολόγηση των
Επιπτώσεων μετά
την εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων

Π

Σ

ΔΕ

Π

Σ

ΔΕ

3

2

6

2

2

4

2

2

4

1

1

1

1) Χωματουργικές εργασίες
Εκπομπή σκόνης σε μεγάλες
συγκεντρώσεις
3

2) Ακατάλληλη αποθήκευση αδρανών
υλικών

Αισθητική του τοπίου
Ανεξέλεγκτη απόρριψη
αποβλήτων υγρών και στερεών
αποβλήτων

1) Μη ορθολογική διαχείριση αποβλήτων
2) Παραμονή των αποβλήτων στο
εργοτάξιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Χρήση Χημικών υλικών
(μπογιές, πετρέλαια, μηχανέλαια
κτλ.)

1)Ατύχημα - Μη ορθολογική αποθήκευση
ή χρήση τους
2)Ανεφοδιασμός
3) Εργασίες συντήρησης

2

3

6

2

1

1

Ανεξέλεγκτη απόρριψη
αποβλήτων υγρών και στερεών
αποβλήτων

1) Εργασίες συντήρησης και κατασκευής
2) Ανεξέλεγκτη διάθεση
3)Αραιή χρονικά συλλογή των αποβλήτων

2

3

6

2

1

2

5

Οδική κυκλοφορία Δημοσία υποδομή.

Αύξηση της οδικής κυκλοφορίας
στην ΕΠΜ.

1) Μη προγραμματισμένη διακίνηση
βαρέων οχημάτων και οχημάτων σε ώρες
αιχμής

3

3

9

2

3

6

6

Ασφάλεια και υγεία

Τραυματισμοί - ατυχήματα

2

2

4

4

Ποιότητα εδάφους και
επιφανειακών και
υπόγειων νερών

1) Κακή οργάνωση – ανθρώπινη αμέλεια
– παράβλεψη του σχεδίου ασφάλειας και
υγείας

Δε μπορεί να εκτιμηθεί
στο παρόν στάδιο
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9.3 Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά τη φάση
λειτουργίας του ΠΕ
Στον Πίνακα 9-3 αναλύονται και αξιολογούνται οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
που μπορούν να προκύψουν κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ. Οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις συσχετίζονται και αναλύονται για κάθε περιβαλλοντική πτυχή που εκτιμάται
ότι επηρεάζεται ή επηρεάζει το περιβάλλον από τις διεργασίες λειτουργίας του ΠΕ. Στον
εν λόγω Πίνακα παρουσιάζονται τα σημαντικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για
περιορισμό / εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ο βαθμός των
επιπτώσεων μετά την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται. Αναλυτική περιγραφή
των προτεινόμενων μέτρων γίνεται στο Κεφάλαιο 8.2.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ο βαθμός επίπτωσης εκτιμηθεί ασήμαντος, δε
σημαίνει χαλάρωση των μέτρων αλλά τήρηση των μέτρων, συνεχής εφαρμογή τους και
παρακολούθηση τους.
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Πίνακας 9-3: Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας του ΠΕ

Α/Α

1

Περιβαλλοντική
πτυχή

Δημιουργία
θορύβου

Πιθανή Επίπτωση

Αύξηση των επιπέδων θορύβου
στην περιοχή μελέτης

Υπέρβαση των ορίων εκπομπής
αέριων αποβλήτων από το
φουγάρου του φούρνουξηραντήριου
2

3

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Πιθανή αιτία

Λειτουργία εξοπλισμού μονάδας και
διακίνηση οχημάτων

1) Κακή συντήρηση εξοπλισμού
2) Απουσία προγράμματος
παρακολούθησης της διεργασίας
καύσης

Βαθμολόγηση των
Επιπτώσεων μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων μέτρων
που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 9

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

3

2

6

2

2

4

3

3

9

3

2

6

Ποιότητα της
Ατμόσφαιρας

Κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας

Έμμεση επίπτωση – αύξηση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα από τις μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας

2

1

2

1

1

1

Επίπτωση στα αποθέματα των
φυσικών πόρων

Απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας

2

1

2

1

1

1

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

149

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«CYFIELD QUARRIES LTD»

Α/Α

4

Περιβαλλοντική
πτυχή

Ποιότητα εδάφους
και επιφανειακών
και υπόγειων νερών

Πιθανή Επίπτωση

Ρύπανση του εδάφους και των
επιφανειακών και υπόγειων νερών

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Πιθανή αιτία

Βαθμολόγηση των
Επιπτώσεων μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων μέτρων
που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 9

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

Ατυχηματικές διαρροές υλικών

2

3

6

2

2

4

Ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων

2

3

6

2

2

4

3

3

9

2

3

6

2

3

6

2

1

2

Ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων

5

Οδική κυκλοφορία Δημοσία υποδομή.

Αύξηση της οδικής κυκλοφορίας
στην ΕΠΜ και ατυχήματα

Μη προγραμματισμένη διακίνηση
βαρέων οχημάτων και οχημάτων σε
ώρες αιχμής

6

Παραγωγή
επικίνδυνων υγρών
αποβλήτων

Ρύπανση του εδάφους και των
υπόγειων νερών

Ατυχηματικές διαρροές υλικών
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10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
10.1 Εισαγωγή
Η συνεχής παρακολούθηση των μέτρων που καθορίζονται κατά το στάδιο της μελέτης,
αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός Έργου
κυρίως, κατά το στάδιο της λειτουργίας του. Η παρακολούθηση και η βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων επιτυγχάνεται μέσω καθορισμένου προγράμματος. Το
πρόγραμμα αυτό περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται και τους δείκτες που
πρέπει να παρακολουθούνται (όπου εφαρμόζεται) για τον αποτελεσματικό έλεγχο της
περιβαλλοντική επίδοσης του Έργου.
Ως περιβαλλοντική επίδοση ορίζονται τα αποτελέσματα της διαχείρισης των
περιβαλλοντικών πτυχών του Έργου.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης των
περιβαλλοντικών πτυχών του ΠΕ.

10.2 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Κατασκευής του ΠΕ

Παρακολούθησης

κατά

το

Στάδιο

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά το στάδιο κατασκευής του Έργου
προτείνεται να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
•

Τεκμηριωμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εργοταξίου, το οποίο
εκπονείται από τον Εργολάβο του Έργου.

•

Τεκμηριωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο θα εκπονείται και θα
εφαρμόζεται από τον Εργολάβο του Έργου.

•

Πρόγραμμα επιτήρησης και παρακολούθησης της εφαρμογής των απαραίτητων
μέτρων ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως αναφέρονται σε
αυτή τη μελέτη καθώς, και των όρων που θα τεθούν στους όρους εντολής του
Εργολάβου από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες.

•

Τεκμηρίωση των μέτρων που εφαρμόζονται και του προγράμματος επιτήρησης.

•

Τεκμηριωμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας εργοταξίου.

•

Συντονισμός των κατασκευαστικών εργασιών και ενημέρωση φακέλου ασφάλειας
και υγείας.

10.2.1 Διαχείριση Αποβλήτων
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του ΠΕ, ή αντιπρόσωπος του, θα πρέπει να επιβλέπει
ημερησίως, τις διαδικασίες συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και τελικής
απόθεσης των στερεών και υγρών αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, πρέπει να ελέγχονται τα εξής:
•

Προώθηση της ιεραρχικής πυραμίδας διαχείρισης αποβλήτων.

•

Απόθεση σε κατάλληλους χώρους.

•

Τοποθέτηση κάδων σε κατάλληλα σημεία.
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•

Διαχωρισμός των αποβλήτων σε επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα.

•

Λήψη μέτρων περιορισμού πιθανών διαρροών από μηχανήματα και οχήματα.

•

Ορθή σήμανση χώρων.

•

Λήψη μέτρων ασφάλειας.

10.3 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Λειτουργίας του ΠΕ

Παρακολούθησης

κατά

το

Στάδιο

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ
προτείνεται να περιλαμβάνει τα εξής:
•

Διεξαγωγή μετρήσεων αέριων ρύπων στο φουγάρο του καυστήρα ανά εξάμηνο.
Οι μετρήσεις να διεξάγονται για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10, τους ολικούς
υδρογονάνθρακές (THCs), τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), τους
πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), ΝΟ2, SO2, ΑΣ10, ΑΣ2,5, Μόλυβδο,
Αρσενικό, Κάδμιο, Νικέλιο, Βενζόλιο, Υδροχλώριο, Υδροφθόριο, Διοξίνες. Σε
περίπτωση υπέρβασης των ορίων των αέριων εκπομπών να διερευνούνται τα
αίτια και να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικές ενέργειες.

•

Παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους μια φορά το χρόνο, καθώς και του
νερού της γεώτρησης.

•

Παρακολούθηση και καταγραφή των καταναλώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας και
των καυσίμων.

•

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατανάλωσης νερού.

•

Πρόγραμμα συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

•

Διαχείριση των απορριμμάτων που προκύπτουν από συντηρήσεις της Μονάδας
και διάθεση τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων.

•

Πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπέδων θορύβου (μετρήσεις τουλάχιστο μία
φορά το χρόνο).

•

Παρακολούθηση και έλεγχος των μέτρων για την αντιμετώπιση περιστατικών
έκτακτης ανάγκης.

Για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής
παρακολούθησης προτείνεται να αναπτυχθεί τεκμηριωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, το οποίο να καλύπτει κατά προτίμηση, τις απαιτήσεις του ISO 14001 : 2015
ή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS.
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11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διαδικασία της αποξήλωσης του ΠΕ θα περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση και
απομάκρυνση του εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων από την ΑΠΜ.
Κατά τη διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν βαρέα οχήματα και ανυψωτικά μηχανήματα
για τη φόρτωση και μεταφορά των υλικών που θα αποξηλωθούν. Τα απόβλητα του
εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να διαχωριστούν και να
διατεθούν ανά είδος για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες μονάδες. Επίσης, μηχανολογικός
εξοπλισμός ο οποίος θα είναι σε καλή κατάσταση να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλες
μονάδες του ίδιου τύπου.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όπου είναι εφικτό ο εξοπλισμός θα καθαριστεί και μετά
θα αποξηλωθεί. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές πίσσας ασφάλτου και αποθήκευσης
καυσίμων πριν την αποξήλωση τους να εκκενωθούν και το περιεχόμενο τους να
μεταγγιστεί σε άλλες δεξαμενές. Στη συνέχεια οι δεξαμενές να καθαριστούν με προσοχή
εντός της δεξαμενής ασφαλείας, προς αποφυγή διαρροής αποβλήτων στο έδαφος. Τα
υγρά απόβλητα από τον καθαρισμό των δεξαμενών να συλλεχθούν και να διατεθούν σε
αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης τους.
Ο εξοπλισμός, ο οποίος δε θα μπορεί να καθαριστεί θα πρέπει να μεταφέρεται με προσοχή
στις μονάδες διαχείρισης του.
Οι επιπτώσεις από τις εργασίες αποξήλωσης θα είναι ασήμαντες και αντιστρέψιμες λόγω
της διάρκειας τους (μέγιστη διάρκεια 30 μέρες εργάσιμες).
Συγκεκριμένα οι επιπτώσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν και οι οποίες θα είναι
βραχυπρόθεσμες είναι:
•
•
•

Δημιουργία θορύβου και αέριων εκπομπών λόγω της διακίνησης των οχημάτων και
λειτουργίας των μηχανημάτων
Αισθητική όχληση λόγω της δημιουργίας του προσωρινού εργοταξιακού χώρου
Δημιουργία όγκου στερεών αποβλήτων

Τα μέτρα που προτείνονται για μετριασμό των επιπτώσεων είναι τα ακόλουθα:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Τοποθέτηση προειδοποιητικών/ ενημερωτικών σημάνσεων στο εργοτάξιο
Συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία του εξοπλισμού για την ασφαλή
αποξήλωση του εξοπλισμού
Ενημέρωση των Αρμόδιων Αρχών και της Τοπικής Αρχής μέσω γραπτού σχεδίου
αποξήλωσης της μονάδας. Διαβούλευση με τις Αρμόδιες Αρχές και την Τοπική
Αρχή για την επιλογή της ασφαλέστερης μεθόδου αποξήλωσης της μονάδας
Διαβροχή των οδών διακίνησης των οχημάτων και των σημείων εκτέλεσης των
εργασιών για αποφυγή εκπομπής σκόνης στην ατμόσφαιρα
Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών
Συντονισμός των δρομολογίων των οχημάτων και μηχανημάτων
Εκτέλεση των εργασιών σε εργάσιμες ώρες μόνο
Τα οχήματα και τα μηχανήματα να είναι καλά συντηρημένα και οι οδηγοί να
διαθέτουν επαγγελματική άδεια εν ισχύ (όπου εφαρμόζεται)
Τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
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•
•
•

Διαχωρισμός των στερεών αποβλήτων σε ξεχωριστούς κάδους (skip) και διάθεση
τους σε αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων
Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας και υγείας και σχεδίου έκτακτης
ανάγκης σε περίπτωση διαρροής υλικών στο περιβάλλον
Οι εργασίες να περιορίζονται αυστηρώς εντός του εργοταξίου

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αποξήλωσης της μονάδας θα πρέπει να γίνει
έρευνα υποβάθρου της ποιότητας του εδάφους. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της
ποιοτικής σύστασης του εδάφους θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε συνεργασία με τις
Αρμόδιες Αρχές για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος ή για την επιλογή άλλων
δραστηριοτήτων εντός της ΑΠΜ.
Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα περιλαμβάνει κυρίως την ανάπλαση του φυσικού
τοπίου με τη φύτευση χλωρίδας.
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12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πτυχών
του ΠΕ, οι επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής, εκτιμάται
ότι θα είναι μέτριες έως ασήμαντες. Επίσης, λόγω των προληπτικών μέτρων που
προγραμματίζονται να εφαρμοστούν, οι πλείστες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα
είναι αναστρέψιμες και βραχυπρόθεσμες. Τονίζεται επίσης ότι οι επιπτώσεις κατά το
στάδιο κατασκευής δεν είναι της ίδιας έντασης και σοβαρότητας σε όλα τα στάδια της
κατασκευής. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν την αύξηση των επιπέδων της
σκόνης και του θορύβου κυρίως κατά τις κατασκευαστικές εργασίες. Οι επιπτώσεις αυτές
μπορούν εύκολα να μετριαστούν με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.
Όσον αφορά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ, οι περιβαλλοντικές πτυχές που μπορεί να
επηρεαστούν αρνητικά αφορούν κυρίως την ποιότητα της ατμόσφαιρας, του εδάφους και
τον κυκλοφοριακό φόρτο του τοπικού οδικού δικτύου.
Από την αξιολόγηση που έγινε στη μελέτη αυτή για τις εκπομπές αέριων ρύπων από τη
λειτουργία της μονάδας, διαφάνηκε ότι οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας θα
μπορούν να ελαχιστοποιηθούν σημαντικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων
και της σύγχρονης τεχνολογίας που θα εφαρμοστεί. Δεν αναμένονται υπερβάσεις των
αποδεκτών ορίων εκπομπών της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η ποιοτική σύσταση του εδάφους διαφάνηκε ότι δεν είναι επιβαρυμένη σημαντικά. Οι
πολύ μικρές συγκεντρώσεις πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (TPH C6-C24),
βενζο(g,h,i)περυλένιο και ινδενο(1,2,3-c-d) πυρένιο που έχουν εντοπιστεί σε κάποια
σημεία της ΑΠΜ δεν παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο επιμόλυνσης του εδάφους. Είναι
σημαντικό να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή, προς αποφυγή ρύπανσης / επιμόλυνσης του
εδάφους στις διεργασίες λειτουργίας της μονάδας όπου χρησιμοποιούνται λιπαντικά,
καύσιμα και πιθανόν άλλα χημικά υλικά. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων που
αναφέρονται στη μελέτη αυτή θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού.
Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής μελέτης.
Ο κυκλοφοριακός φόρτος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, λόγω του τερματισμού της
υφιστάμενης μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος που βρίσκεται στην περιοχή μελέτης και
αντικατάστασης της με το ΠΕ.
Για τον αποδοτικότερο έλεγχο και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της
μονάδας, με στόχο την εξάλειψη/περιορισμό στο μέγιστο δυνατό βαθμό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συστήνεται η εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο να καλύπτει κατά προτίμηση, τις απαιτήσεις του
ISO 14001 : 2015 ή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS.
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13 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο (127(Ι)/2018), προτού κατατεθεί η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον στην Αρμόδια Αρχή, ο ιδιοκτήτης του Έργου πρέπει να προβεί σε
δημόσια διαβούλευση και δημόσια παρουσίαση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου.
Μέχρι στιγμής, η ομάδα μελέτης σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του Έργου έχει ζητήσει
εγγράφως τις απόψεις του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου της Παρεκκλησιάς της
επαρχίας Λεμεσού (βλέπε Παράρτημα VΙΙ). Οι απόψεις του Πρόεδρου του Κοινοτικού
Συμβουλίου θα υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος μετά την έγγραφη τεκμηρίωση
τους και την αποστολή τους προς τους Συμβούλους.
Οι ενέργειες που προγραμματίζονται για τη διενέργεια δημόσιας παρουσίασης είναι οι
εξής:
•

Ανάρτηση της ΜΕΕΠ και σχετικής ανακοίνωσης για υποβολή σχολίων και
εισηγήσεων από το ενδιαφερόμενο κοινό στην ιστοσελίδα των Συμβούλων και του
Εργοδότη.

•

Ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης για το έργο και πληροφορίες για υποβολή
σχολίων και εισηγήσεων από το ενδιαφερόμενο κοινό σε δυο ημερήσιες
εφημερίδες.

•

Ανάρτηση ανακοίνωσης για υποβολή σχολίων και εισηγήσεων και κοινοποίηση της
ΜΕΕΠ στο Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς και στην ιστοσελίδα του Κοινοτικού
Συμβουλίου.

Στην περίπτωση που υπάρξουν σχόλια / απόψεις από το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά
με τα περιβαλλοντικά θέματα του ΠΕ, αυτά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και όπου κρίνεται
αναγκαίο θα ενσωματωθούν στη μελέτη αυτή.
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15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΆΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LFO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΜ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΡΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕ
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Σχέδιο 1: Χωροταξικό Σχέδιο του εξοπλισμού της Μονάδας
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Σχέδιο 2: Τεχνικό Σχέδιο της Μονάδας Ασφαλτικού Σκυροδέματος
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Σχέδιο 3: Τεχνικό Σχέδιο Φουγάρου Καυστήρα
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