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1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.1

Εισαγωγή

Η Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και η Μελέτη Δέουσας
Εκτίμησης (ΜΔΕ) που παρουσιάζει αυτό το έγγραφο, αποτελεί μέρος των παραδοτέων του
Δημόσιου Διαγωνισμού με αριθμό ΚΠΣ/5/2018(Α), που προκηρύχτηκε από το Τμήμα
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Αντικείμενο της τρέχουσας Σύμβασης αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών
Συμβούλων Μελετητών για την «Παροχή Υπηρεσιών για Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση
της Μελέτης του Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου, Επικαιροποίηση της Μελέτης
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και εκπόνηση Μελέτης Δέουσας
Εκτίμησης (ΜΔΕ) Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/5/2018(Α)). Ανάδοχος του Διαγωνισμού αυτού
είναι η κοινοπραξία των Νομικών Προσώπων Ευπάλινος Μελετητική ΕΠΕ και Π.
Νικολαΐδης & Συνεργάτες ΕΠΕ.
Η Κυπριακή Κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να διευκολύνει τη διακίνηση των κατοίκων
ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Λευκωσίας, να αυξήσει την οδική ασφάλεια, να
διατηρήσει και να προωθήσει την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη τους και να προσφέρει
ταχεία προσπέλαση από και προς την Λευκωσία, προωθεί την κατασκευή αυτοκινητόδρομου
τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας από τον Αστρομερίτη προς την Ευρύχου. Συγκεκριμένα το
Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
(Εργοδότης) προγραμματίζει το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία αυτοκινητόδρομου
τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας μήκους 12,9 χιλιομέτρων περίπου (Προτεινόμενο Έργο), ο
οποίος θα ξεκινά από σημείο του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου νοτιοδυτικά
της κοινότητας Αστρομερίτη μετά τη διασταύρωση προς Ποτάμι – Βυζακιά και θα
τερματίζεται στη συμβολή του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου με το δρόμο
προς τις κοινότητες Λινού-Καλοπαναγιώτη-Κύκκου.
Πρωταρχικός στόχος της ΜΕΕΠ και της ΜΔΕ είναι η βιώσιμη περιβαλλοντική ένταξη του
Προτεινόμενου Έργου στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ΕΠΜ), με κύριο μέλημα το Έργο
να συνάδει με τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες. Ο χαρακτήρας του Έργου θα πρέπει να
συμβαδίζει με τις ανάγκες των κατοίκων και χρηστών της περιοχής όδευσης, ενώ παράλληλα
απαιτείται ο σεβασμός στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, οι
μελετητές εξέτασαν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας του Έργου, τα οποία
περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.
Το έγγραφο αυτό αποτελεί την Τελική ΜΕΕΠ και ΜΔΕ, με σκοπό την ολοκληρωμένη
αξιολόγηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής του Έργου, οι
οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη στο στάδιο του τελικού σχεδιασμού του.
Το περιεχόμενο της Μελέτης έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της
ισχύουσας Νομοθεσίας Ν127(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.
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1.2

Περιγραφή της Όδευσης του ΠΕ

Το ΠΕ θα αποτελείται από τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και θα έχει μήκος 12,9 χιλιόμετρα
περίπου και πλάτος 28 μέτρα. Θα αποτελεί συνέχεια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη από το σημείο που τερματίζει η Φάση Γ προς το Τρόοδος. Η
αφετηρία του ΠΕ καθορίστηκε από τον Εργοδότη και είναι νότια της κοινότητας του
Αστρομερίτη μετά τη διασταύρωση προς την κοινότητα της Βυζακιάς Χ.Θ. 0+000 (βλέπε
Εικόνα 4-3 και Φωτογραφία 4-1). Από αυτό το σημείο το ΠΕ ακολουθεί νότια πορεία
κατεύθυνσης με πορεία παράλληλη στα δεξιά (δυτικά) του για ικανοποίηση των γεωμετρικών
προτύπων αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας.
Μέχρι τη Χ.Θ. 0+400, η πορεία χάραξης είναι η ίδια με τον υφιστάμενο δρόμο. Από το
σημείο αυτό και μέχρι το σημείο Χ.Θ 6+400 το ΠΕ ξεφεύγει από τον υφιστάμενο δρόμο για
να αποφύγει το οδικά επικίνδυνο σημείο του υφιστάμενου δρόμου και λόγω γεωργικής
δραστηριότητας στην περιοχή Κουτραφά (βλέπε Εικόνα 4-4 και Φωτογραφία 4-2). Στην
Χ.Θ. 6+400 πλησιάζει τον υφιστάμενο δρόμο για μερικές εκατοντάδες μέτρα.
Από την Χ.Θ. 6+800 μέχρι την Χ.Θ. 11+349 ακολουθεί σχεδόν πορεία παράλληλη αλλά στα
δυτικά ξεφεύγει του υφιστάμενου δρόμου για να μπορούν να ικανοποιηθούν τα γεωμετρικά
πρότυπα και να αυξηθεί η οδική ασφάλεια. Στην Χ.Θ. 11+349 προτείνεται κόμβος για την
απρόσκοπτη συνέχιση της κυκλοφορίας, τόσο προς την Ευρύχου όσο και προς τις κοινότητες
της Μαραθάσας (βλέπε Εικόνα 4-5).
Η όδευση του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου που εξετάζει αυτή η έκθεση θα
έχει ως τερματικό σημείο τον κόμβο Κύκκου (Χ.Θ.11+349).
Επιπρόσθετα, με την υλοποίηση της όδευσης του ΠΕ επιτυγχάνονται τα πιο κάτω:
• Αποφυγή αποκοπής σημαντικού αριθμού πεύκων,
• Αποφυγή υλοποίησης σημαντικών χωματουργικών έργων τα οποία επιβάλλονται λόγω
της τοπογραφίας της περιοχής.
1.3

Εναλλακτική Όδευση

Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων, την 23η Δεκεμβρίου 2019, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα
ΙI, δεν είναι απαραίτητη η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων. Έχει ληφθεί πολιτική απόφαση
για κατασκευή αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας χωρίς τη μείωση
οποιωνδήποτε γεωμετρικών ή άλλων χαρακτηριστικών του Προτεινόμενου Έργου.
1.4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του ΠΕ

Ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη - Ευρύχου θα αποτελείται από τέσσερις λωρίδες
κυκλοφορίας, κεντρική νησίδα, τα αναγκαία ερείσματα και τα αυλάκια συλλογής ομβρίων.
Αυτός ο τύπος αυτοκινητόδρομου υπολογίζεται σύμφωνα με τα Πρότυπα του Τμήματος
Δημοσίων Έργων να έχει πρακτική χωρητικότητα μέχρι και 41.000 οχήματα την ημέρα. Η
ταχύτητα μελέτης καθορίζεται στα 120 χιλιόμετρα/ ώρα.
Η τυπική διατομή του δρόμου θα είναι 3,5 μέτρα ανά λωρίδα κυκλοφορίας με 5,0 μέτρα
κεντρική διαχωριστική νησίδα, 3,0 μέτρα έρεισμα και 1,0 μέτρο για κατασκευή ανοικτού
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συστήματος αποχέτευσης ομβρίων καθώς και άλλων υπηρεσιών. Επομένως, το πλάτος του
καταστρώματος του δρόμου θα ανέρχεται στα 28,0 μέτρα (βλέπε Εικόνα 4-6).
1.5

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής και Λειτουργίας του ΠΕ

Ο χρόνος υλοποίησης και τελικής παράδοσης στην κυκλοφορία του Προτεινόμενου Έργου
εξαρτάται στον τρόπο ανάθεσης των Συμβολαίων, από το είδος των κατασκευαστικών
εργασιών που θα ακολουθηθούν και την πιθανή ταυτόχρονη διαίρεση του σε πολλαπλές
φάσεις βάση κατασκευαστικού συμβολαίου του Τμήματος Δημοσίων Έργων.
Στις περιοχές όπου η όδευση θα περάσει πλησίον οικιστικών περιοχών η πρόοδος της
οδοποιίας εξαρτάται από την υφιστάμενη θέση και ανάγκες μετακίνησης των δικτύων
δημόσιας υποδομής (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Υδατοπρομήθεια) και των δικτύων αποχέτευσης
όμβριων.
Ο ολικός χρόνος αποπεράτωσης του Προτεινόμενου Έργου θα μειωθεί σημαντικά στην
περίπτωση όπου εκτελούνται ταυτόχρονα κατασκευαστικές εργασίες διάφορων τμημάτων της
όδευσης, νοουμένου ότι υπάρχουν οι κατάλληλες πιστώσεις, ο προσωρινός αντίκτυπος στην
κυκλοφορία βρίσκεται εντός αποδεκτών πλαισίων, και υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό,
υλικά και εξοπλισμός για την υλοποίηση των σχεδίων.
Προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή του
αυτοκινητόδρομου, θα κυμαίνεται μεταξύ δύο με τριών χρόνων.
Ο σχεδιασμός του Προτεινόμενου Έργου στα πλαίσια αυτής της μελέτης γίνεται για χρονική
διάρκεια 20 χρόνων όσον αφορά τα οδοστρώματα / κυκλοφοριακούς φόρτους. Γενικά, όσον
αφορά τη διάρκεια ζωής που δίνουν τα διάφορα τμήματα μιας οδού ποικίλει αρκετά. (βλέπε
Πίνακα 4-2)
1.6

Περιγραφή Φυσικού Περιβάλλοντος του ΠΕ

Η περιοχή της αφετηρίας του Προτεινόμενου Αυτοκινητόδορμου που βρίσκεται κοντά στον
Αστρομερίτη είναι πεδινή (Φωτογραφίες 5-1 και 5-2). Στο πρώτο μέρος της η όδευση
(διαδρομή Αστρομερίτη - Κάτω Κουτραφά) χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολύ ήπιου
τοπογραφικού ανάγλυφου, το οποίο παρουσιάζει τους πρώτους μεμονωμένους λοφίσκους και
τις πρώτες αβαθείς χαράδρες στην περιοχή του Κάτω Κουτραφά.
Στο δεύτερο μισό η όδευση (Κάτω Κουτραφά – Κόμβο Κύκκου) χαρακτηρίζεται ως
ημιορεινή – ορεινή λόγω παρουσίας λόφων που δημιουργούν αβαθείς και μη απότομες
χαράδρες οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω διάβρωσης από τα όμβρια ύδατα.
Τα υψόμετρα του ΠΕ κυμαίνονται μεταξύ 160m (περιοχή Αστρομερίτη) και 300m (περιοχή
Κόμβου Κύκκου). Οι μέσες κλίσεις του υφιστάμενου δρόμου για τα πρώτα 4 χιλιόμετρα είναι
κάτω από 2,4%. Μέχρι τη διασταύρωση προς την κοιλάδα της Μαραθάσας δηλαδή τον κόμβο
Κύκκου (απόσταση 3,5 χιλιομέτρων περίπου) οι μέσες κλίσεις αυξάνονται σε ποσοστό 5%.
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποστραγγίζεται κυρίως από τέσσερα ποτάμια συστήματα. Του
Καρυώτη (ρέει βόρεια - νότια κατά μήκος των χωριών Άγιος Γεώργιος, Κατύδατα και
Ευρύχου), του Ατσά (με βόρεια βορειοδυτική - νότια νοτιοανατολική κατεύθυνση), της Ελιάς
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(ρέει βορειοδυτικά - νοτιοανατολικά κατά μήκος των χωριών Αγγολέμι και Κάτω
Κουτραφάς) και της Περιστερώνας (με βόρεια - νότια κατεύθυνση).
Με βάση τη Δήλωση Πολιτικής - Πολιτική για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης
και την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ύπαιθρο και στα Χωριά, η Προτεινόμενη
Όδευση δεν εμπίπτει σε περιοχές αυξημένης αισθητικής αξίας.
Σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής για την ευρύτερη περιοχή σημαντικό Γεωμόρφωμα είναι
ο λόφος Κορωνίδα (Κορωνιάς) που βρίσκεται στα δυτικά του υφιστάμενου δρόμου. Με την
υλοποίηση του Προτεινόμενου αυτοκινητόδρομου δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε
υποβάθμιση ή επηρεασμός της εν λόγω περιοχής. Το πλάτος του καταστρώματος του δρόμου
θα ανέρχεται στα 28,0 μέτρα (βλέπε Κεφάλαιο 4.5.1 και Παράρτημα Ι). Στο Χάρτη 5-1
υποδεικνύονται οι αποστάσεις του ΠΕ από την Περιοχή «Κορωνιά».
Επιπρόσθετα σημαντικό ενδιαφέρον στην περιοχή μελέτης για την πανίδα και χλωρίδα είναι
η περιοχή Προστασίας της Φύσης 2000 ΖΕΠ «Aτσά – Άγιος Θεόδωρος». Τμήμα του ΠΕ
διέρχεται της περιοχής αυτής (βλέπε Εικόνα 7-1) και για το λόγο αυτό εκπονήθηκε Μελέτη
Δέουσας Εκτίμησης (η οποία έχει ενσωματωθεί στο παρόν έγγραφο) για την αξιολόγηση των
επιπτώσεων του ΠΕ στους οικότοπους της ΖΕΠ, τόσο κατά τη φάση κατασκευής του, όσο και
κατά τη φάση λειτουργίας του.
Δέκα επιτόπιες επισκέψεις στο πεδίο διενεργήθηκαν την περίοδο Μάϊου με Ιουνίου 2020 για
την ολοκλήρωση της Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης (ΜΔΕ). Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των
επιτόπιων επισκέψεων ήταν 8/5/2020, 10/5/2020, 13/5/2020, 15/5/2020, 17/5/2020,
19/5/2020, 27/5/2020, 30/5/2020, 3/6/2020 και 5/6/2020. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να
εξακριβωθούν τα ακόλουθα:
α. Ο αριθμός των ειδών και οι πληθυσμοί τους που χρησιμοποιούν τα ενδιαιτήματα της
περιοχής του Έργου ως χώρους φωλιάσματος / τροφοληψίας.
β. Εάν η περιοχή του Έργου χρησιμοποιείται από μεταναστευτικά είδη (ιδιαίτερα τα είδη
χαρακτηρισμού) ως μεταναστευτικός διάδρομος ή και χώρος ξεκούρασης.
Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν σε ακτίνα 150 μέτρων από το κέντρο της προτεινόμενης
όδευσης, δηλαδή μία λωρίδα καταγραφής 300 μέτρων πλάτους και 10 χιλιομέτρων μήκους.
Πραγματοποιήθηκαν καταγραφές για τα φωλεάζοντα είδη, όπως επίσης και για τα διερχόμενα
μεταναστευτικά είδη της περιοχής.
Επίσης έγινε ειδική έρευνα για το φυτό Ranunculus isthmicus στις περιοχές Κάτω Κουτραφά
και δάση «Κορωνιάς».
Η μελέτη της υφιστάμενης βιολογικής κατάστασης της περιοχής του Έργου κατέδειξε ότι ο
συγκεκριμένος χώρος λόγω της μακροχρόνιας υποβάθμισης του από ανθρωπογενείς
επιδράσεις έχει μεταλλαχθεί πλήρως σε ανθρωπογενές περιβάλλον καλλιεργειών με την
ανάλογη πτηνοπανίδα να κυριαρχεί στην περιοχή. Παρόλα αυτά οι μικρές νησίδες
εναπομεινάντων θάμνων /φρύγανων συντηρούν ένα καλό πληθυσμό δύο σημαντικών ειδών,
της Κράγκας και το Κοτσινοφτέρι.
Όλη η παραπλήσια και γειτνιάζουσα περιοχή της τοποθεσίας «Μαζόκαμπος» και «Κορωνιά»
Κάτω Κουτραφά εντάσσεται εντός της ΖΕΠ Natura 2000 «Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» CY
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2000014 και προστατεύεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους
Habitat Directives 92/43/EEC.
Οι ακόλουθες πέντε ιθαγενείς φυτοκοινωνίες καταλαμβάνουν την περιοχή μελέτης και
ακτογραμμή περιοχής ΖΕΠ:
α. 5420 – Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto – Micromerietea).
β. 5330 – θερμό-Μεσογειακοί και Προ-στεππικοί Θαμνώνες.
γ. 5220* Θαμνώνες με Παλλούρες Ziziphus spp.
δ. 92DO – Παραποτάμιες Στοές και Συστάδες (Nerio – Tamaricerea) του Νότου.
ε. 9540 – Μεσογειακά Πευκοδάση με ενδημικά είδη Πεύκης της Μεσογείου.
Και οι πέντε οικότοποι της περιοχής έχουν υποβαθμιστεί σχεδόν πλήρως και φύονται στην
περιοχή μόνο σε σποραδική και διάσπαρτη μορφή. Ο τύπος 5220* Θαμνώνες με Παλλούρες
Ziziphus spp είναι ο μοναδικός οικότοπος προτεραιότητας για την περιοχή μελέτης αλλά δεν
είναι σημαντικός λόγω της διαχρονικής συρρίκνωσης που υπέστη από ανθρώπινες ενέργειες
(γεωργία).
Κανένα είδος του Κόκκινου Βιβλίου της Κυπριακής Χλωρίδας, περιλαμβανομένου και του
είδους Ranunculus isthmicus, δεν εντοπίστηκε στην Περιοχή Μελέτης.
Από το σύνολο των 35 καταγεγραμμένων ειδών πτηνών είναι όλα καταχωρημένα στο
Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Πτηνών Birds Directive 2009/147/ΕΚ με
εξαίρεση δεκατρία είδη.
Πέντε είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ «Ατσά – Αγίου Θεόδωρου» καταγράφηκαν στην
περιοχή μελέτης. Αυτά είναι: Κράγκα Coracias garrulus (ΜΦ με 4 ζεύγη), Δακκαννούρα
Lanius nubicus (ΜΦ με ένα ζεύγος), Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca (ΜΦ με 5 ζεύγη),
Τρυπομάζης Sylvia melanothorax (ΜΚ με 3 ζεύγη) και Σιταροπούλι Emberiza caesia (ΜΦ με
6 ζεύγη). Σημαντικότερο είδος από όλα τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ είναι η Κράγκα
Coracias garrulus με ένα αναπαραγωγικό πληθυσμό των 4 ζευγών να χρησιμοποιεί τους
οικότοπους παράλληλα της προτεινόμενης όδευσης του μελλοντικού αυτοκινητόδρομου.
Τρία είδη /υποείδη ενδημικών πουλιών καταγράφηκαν στην περιοχή του Προτεινόμενου
Έργου: Θουπί Otus scops cyprius (2 ζεύγη), Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca (5 ζεύγη) και
Τρυπομάζης Sylvia melanothorax (3 ζεύγη). Όλα απαντώνται σε μικρούς πληθυσμούς.
Τα αποτελέσματα των καταγραφών
παρουσιάζονται στο Παράρτημα IV.
1.7

της

πτηνοπανίδας

των

συμπεριφορών

της

Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον κατά το Στάδιο Κατασκευαστικών
Εργασιών του ΠΕ

Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες δε θα επηρεαστούν οποιεσδήποτε δασικές εκτάσεις ή
βιότοποι αυξημένης οικολογικής σημασίας.
Η παρουσία εργοταξίου και βαρέων μηχανημάτων στην περιοχή θα έχει τοπικές αρνητικές
επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον της περιοχής, με αποτέλεσμα η πανίδα να εγκαταλείψει
τουλάχιστον την άμεση περιοχή, και η βλάστηση να ποδοπατηθεί ή τραυματιστεί. Οι
επιπτώσεις είναι σοβαρότερες κατά τη διάρκεια της άνοιξης (Μάρτιο / Ιούνιο) όπου τα
περισσότερα πτηνά φωλιάζουν και τα ετήσια φυτά διανύουν βλαστητική περίοδο. Οι
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επιπτώσεις αυτές είναι προσωρινές και με την αποπεράτωση του έργου αναμένεται να
επανέλθει η οικολογική ισορροπία στην περιοχή.
Η σκόνη που θα δημιουργηθεί κατά τις χωματουργικές εργασίες υλοποίησης του
Προτεινόμενου Έργου θα επικαλύψει τα φυτά που βρίσκονται στη γειτνιάζουσα περιοχή με
δυσμενείς συνέπειες για την επιβίωση τους, ενώ πηγές μόλυνσης θα δημιουργήσουν οι τυχόν
διαρροές μηχανέλαιων από βαρέα μηχανήματα.
Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες και αργότερα με την τοπιοτέχνηση δίδεται η ευκαιρία
αποκατάστασης της βλάστησης που είναι σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένη, και βελτίωσης
των υφιστάμενων βιοτόπων για την πανίδα. Με τη σωστή επιλογή των φυτικών ειδών που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την τοπιοτέχνηση, καθώς επίσης και την κατάλληλη μείξη τους
προσφέρεται μία μοναδική ευκαιρία αποκατάστασης του τοπίου.
1.8

Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον κατά το Στάδιο Λειτουργίας του ΠΕ

Η παρουσία θορύβου δεν αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο βιολογικό
περιβάλλον της περιοχής.
Κατά τη λειτουργία του δρόμου εκτιμάται όμως ότι θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες
επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον:
•

Αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και
εντόμων καθώς αυτά διασταυρώνουν το δρόμο λόγω της αύξησης της τροχαίας κίνησης,
και της ταχύτητας των οχημάτων.

•

Επηρεασμός του βιολογικού περιβάλλοντος από την περαιτέρω πιθανή οικιστική
ανάπτυξη στην ιδιωτική γη που γειτνιάζει με το Προτεινόμενο Έργο.

Οι πιο πάνω επιπτώσεις δε θεωρούνται αποτρεπτικές για την κατασκευή του Προτεινόμενου
Έργου. Η εφαρμογή των μέτρων που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.1.4 θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων, καθώς και στην όσο το δυνατό γίνεται
επαναφορά του βιολογικού περιβάλλοντος στη φυσική του κατάσταση.
1.9

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά τη φάση
κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας 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. 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. 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.

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος
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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.
Η κλίμακα που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
παρουσιάζεται στον Πίνακα 6-1.
Στον Πίνακα1-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα εκτίμησης
των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής του ΠΕ.
Πίνακας 1-1: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον κατά τη Κατασκευής του ΠΕ

Κεφ.

6.2.1

Περιβαλλοντική
πτυχή

Δημιουργία
θορύβου

Πιθανή
Επίπτωση

Οχλήσεις στον
πληθυσμό της
περιοχής, στην
πανίδα και
στους
εργαζομένους
του εργοταξίου.

Αύξηση των
συγκεντρώσεων
των αέριων
ρύπων στην
ατμόσφαιρα.
6.2.2

Ποιότητα της
Ατμόσφαιρας

Εκπομπή
σκόνης

6.2.3

Ποιότητα εδάφους
και επιφανειακών
και υπόγειων
νερών
Αισθητική του
τοπίου

Ρύπανση
εδάφους και
υδάτων
Ανεξέλεγκτη
απόρριψη
αποβλήτων

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Πιθανή αιτία

Χρήση μηχανημάτων
κατά τις χωματουργικές
και κατασκευαστικές
εργασίες και διακίνηση
οχημάτων (βαρέου
τύπου και ΙΧ) από και
προς το εργοτάξιο
Εκπομπές αερίων ρύπων
(καυσαερίων) από τα
μηχανήματα κατά τις
χωματουργικές εργασίες
και κατά τη διακίνηση
των οχημάτων από και
προς το εργοτάξιο,
καθώς και από τη
λειτουργία του
εξοπλισμού των
κατασκευαστικών
έργων
Από τις χωματουργικές
εργασίες (εκσκαφές,
εξομάλυνση του
εδάφους, αποθήκευση
αδρανών) και διακίνηση
οχημάτων (βαρέου
τύπου και ΙΧ)
Πιθανές διαρροές
μηχανέλαιων και άλλων
αποβλήτων
1) Μη ορθολογική
διαχείριση αποβλήτων.

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 8

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

4

3

12

3

2

6

3

2

6

2

2

4

4

3

12

3

2

6

3

2

6

2

1

2

3

2

6

2

1

2
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Κεφ.

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή
Επίπτωση

υγρών και
στερεών
αποβλήτων

6.2.4

Δονήσεις

6.2.5

Αρχαιότητες

6.2.6

Εργατικά
ατυχήματα και
παρουσία
περιστατικών
έκτακτης ανάγκης

6.2.7

Χλωρίδα και
Πανίδα περιοχής
μελέτης

6.2.8

Έδαφος

6.2.9

Γεωλογία

6.2.10

Τοπογραφία

6.2.11

Επιφανειακές και
Υπόγειες πηγές
υδάτων

Επηρεασμός
κτιρίων και
όχληση ενοίκων

Πιθανή αιτία

2) Παραμονή των
αποβλήτων στο
εργοτάξιο για μεγάλα
χρονικά διαστήματα
Χρήση μηχανημάτων
που προκαλούν
δονήσεις (όπως
δονητικός
οδοστρωτήρας)

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 8

Π

Σ

Σύνολο

Π

1

1

1

Σ

Σύνολο

Ν/Α

Δεν υπάρχουν Αρχαιότητες στην Περιοχή του ΠΕ
Καταστροφή
φυσικού
περιβάλλοντος
της περιοχής
του έργου και
σοβαρά
ατυχήματα/
θανατηφόρο
συμβάν στους
εργαζομένους
Οχλήσεις στην
πανίδα και
απομάκρυνση
της από την
περιοχή
μελέτης, καθώς
και υποβάθμιση
της χλωρίδας
στην ΑΠΜ
Πρόκληση
κατολισθήσεων,
καθιζήσεων και
πλημμύρων.
Αλλοίωση των
γεωλογικών
χαρακτηριστικώ
ν της περιοχής
του ΠΕ
Πρόκληση
κατολισθήσεων
Ρύπανση των
επιφανειακών
και υπόγειων
υδάτων.
Επηρεασμός
της ροής και
της κοίτης του
Ποταμού.

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Μη ορθή οργάνωση και
λήψη προληπτικών
μέτρων για την αποφυγή
ατυχημάτων και
περιστατικών έκτακτης
ανάγκης στο εργοτάξιο.

3

5

15

2

2

4

Εκτέλεση των
κατασκευαστικών
εργασιών. Απουσία
λήψης μέτρων
προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής.

5

3

15

3

3

9

Ασταθή πρανή και
μετατόπιση υλικών από
σωρούς

2

3

6

1

1

1

Σχεδιασμός του έργου

1

1

1

Δημιουργία πρανών

2

2

4

1

1

1

Απουσία Σχεδίου
Διαχείρισης των
αποβλήτων του
εργοταξίου και
ενημέρωσης του
προσωπικού.

2

2

4

1

1

1

Ν/Α
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Κεφ.

Περιβαλλοντική
πτυχή

6.2.12

Αισθητική του
τοπίου

6.2.13

Οδικό δίκτυο και
Δημόσια Υποδομή

Πιθανή
Επίπτωση

Οπτική
ρύπανση
Επηρεασμός
της λειτουργίας
της δημόσιας
υποδομής και
κωλύματα στην
κυκλοφορία

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 8

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

Χωματουργικές
εργασίες

4

3

12

3

2

6

Κατασκευαστικές
εργασίες του ΠΕ

4

3

12

3

2

6

Πιθανή αιτία

Στον Πίνακα1-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα εκτίμησης
των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας του ΠΕ.
Πίνακας 1-2:Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας του ΠΕ

Κεφ.

6.3.1

Περιβαλλοντική
πτυχή

Επιφανειακές και
Υπόγειες πηγές
υδάτων

6.3.2

Γεωλογία

6.3.3

Δημιουργία
θορύβου

6.3.4

Ποιότητα της
Ατμόσφαιρας

Πιθανή
Επίπτωση

Ρύπανση των
επιφανειακών
και υπόγειων
υδάτων.
Επηρεασμός
της ροής και
της κοίτης του
Ποταμού.
Μείωση
ρυθμών
αποστράγγισης
των υπόγειων
και
επιφανειακών
νερών
Κατολισθήσεις
Οχλήσεις στον
πληθυσμό της
περιοχής, στην
πανίδα.
Αύξηση των
συγκεντρώσεων
των αέριων
ρύπων στην

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 8

Π

Σ

Σύνολο

Π

Απουσία
αποτελεσματικού
σχεδιασμού του έργου

2

2

4

N/A

Απουσία λειτουργικού
αποχετευτικού
συστήματος

2

2

4

N/A

Απουσία έργων
αντιστήριξης

1

1

1

N/A

Κυκλοφοριακός φόρτος

4

3

12

Εκπομπές αερίων ρύπων
(καυσαερίων) από τα
διερχόμενα οχήματα

3

3

9

Πιθανή αιτία

3

Σ

Σύνολο

2

6

N/A
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Κεφ.

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή
Επίπτωση

Πιθανή αιτία

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο 8

Π

Σ

Σύνολο

Π

2

2

4

Ν/Α

Σ

Σύνολο

ατμόσφαιρα.

6.3.5

Ποιότητα εδάφους
και επιφανειακών
και υπόγειων
νερών
Αισθητική του
τοπίου

6.3.6

6.3.7
&
6.3.8
6.3.9

Χλωρίδα και
Πανίδα περιοχής
μελέτης

Ανάπτυξη και
Δημόσια Υποδομή
και Αξία Γης
Πανίδα περιοχής
μελέτης

6.3.10

Κυκλοφορία

6.3.11

Δονήσεις

Ρύπανση
εδάφους και
υδάτων

Πιθανές διαρροές
μηχανέλαιων και άλλων
αποβλήτων

Ανεξέλεγκτη
απόρριψη
αποβλήτων
υγρών και
στερεών
αποβλήτων
Οχλήσεις στην
πανίδα και
απομάκρυνση
της από την
περιοχή
μελέτης, καθώς
και υποβάθμιση
της χλωρίδας
στην ΑΠΜ

Από διερχόμενους
οδηγούς

3

3

9

Αυστηρή τήρηση
της νομοθεσίας
και ανάπτυξη
περιβαλλοντικής
κουλτούρας

Διερχόμενα οχήματα

5

3

15

3

3

9

Θετικές επιπτώσεις από τη δημιουργία άνετης και ασφαλέστερης πρόσβασης προς
την επαρχία. Δίνονται κίνητρα αποκέντρωσης.
Οχλήσεις στην
πανίδα

Διερχόμενα οχήματα

2

3

6

2

2

4

Θετικές επιπτώσεις λόγω της διαπλάτυνσης του δρόμου
Επηρεασμός
κτιρίων και
όχληση ενοίκων

Διερχόμενα οχήματα

1

1

1

Ν/
Α

1.10 Προτεινόμενα Μέτρα Ελαχιστοποίησης και Περιορισμού των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων στο Βιολογικό Περιβάλλον
Για την προστασία του βιολογικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να
ληφθούν διορθωτικά μέτρα ανάπλασης και επαναφοράς της βλάστησης, ιδιαίτερα στις
περιοχές όπου θα γίνουν έντονα χωματουργικά έργα και εκσκαφές. Η λήψη μέτρων κρίνεται
αναγκαία για την ανάπλαση της χλωρίδας και πανίδας της ευρύτερης περιοχής στην οποία θα
κατασκευαστεί το ΠΕ.
Μέσω σωστής επιλογής ειδών φύτευσης είναι δυνατό να μειωθεί η ρύπανση της
ατμόσφαιρας, καθώς και η ηχορύπανση. Η παρουσία πρασίνου μπορεί να προστατεύσει τον
οδηγό μέσω της παροχής ενδιαφέροντος κατά την οδήγηση μειώνοντας τον κίνδυνο υπνηλίας.
Κατάλληλη φύτευση στο κέντρο του δρόμου μειώνει την ένταση των φώτων αυτοκινήτων
από απέναντι χωρίς να είναι αναγκαία η λήψη άλλων προστατευτικών μέτρων. Όταν η
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φύτευση γίνεται κατόπιν σωστής μελέτης τότε η τοπιοτέχνηση του ΠΕ μπορεί να
αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον και ακόμη να αυξήσει την οικολογική και αισθητική
αξία της περιοχής.
Θα πρέπει να αποτελεί κοινή πρακτική, όπου είναι εφικτό, να διατηρούνται τα φυσικά
χαρακτηριστικά (δέντρα, γεωμορφώματα, βράχοι) που υπάρχουν παραπλεύρως του δρόμου
στην έκταση που επηρεάζονται από τις εργασίες (χωματουργικές και άλλες) κατά την
υλοποίηση του ΠΕ. Τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να είναι η βάση στην οποία θα
εξαρτηθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός. Όπου είναι εφικτό, τα δέντρα άνω των 20 ετών θα
πρέπει να διατηρούνται. Αυτά πρέπει να προστατευτούν κατά τη διάρκεια των εργασιών
μέσω περίφραξης σε διάμετρο ανάλογη του ριζικού τους συστήματος που συνήθως είναι και
η διάμετρος της φυλλωσιάς τους. (βλέπε Εικόνα 8-1)
Η χρήση αειθαλών θάμνων στην κεντρική νησίδα και εδαφοκαλυπτικών φυτών σε
περιπτώσεις με μεγάλη κλίση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να ακολουθηθεί. Παρόμοιου
τύπου τοπιοτεχνήσεις είχαν πολύ καλά αποτελέσματα και βελτίωσαν, τόσο την ασφάλεια των
διερχομένων, όσο και ποιότητα του Τοπίου.
Η διαχείριση προγραμμάτων φύτευσης θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών
το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα που άπτονται με την επιβίωση των δενδρυλλίων και
την ανάπτυξη των βιοτόπων.
Ο Πίνακας 8-1 παρουσιάζει κάποια ενδεικτικά είδη δέντρων και θάμνων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επαναφοράς της βλάστησης. Κάποια από τα προτεινόμενα
φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φρακτικά κατά μήκος των δρόμων.
Επιπρόσθετα, για λόγους ασφάλειας συστήνεται να εγκατασταθούν συστήματα αυτόματου
ποτίσματος με σύστημα drip irrigation (βλέπε Εικόνα 8-2) στον αυτοκινητόδρομο και σε
ψηλά απότομα πρανή ούτως ώστε να αποφεύγεται η προσέλευση προσωπικού συντήρησης
της βλάστησης στους χώρους αυτούς.
Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, θα παρουσιαστούν οχληρές συνθήκες στο
οπτικό και βιολογικό περιβάλλον, οι οποίες θα προέρχονται από την υλοποίηση των
χωματουργικών έργων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται όπως υιοθετηθούν κάποια μέτρα για
αποκατάσταση του τοπίου τόσο για λόγους αισθητικής, όσο και για την αποφυγή διάβρωσης
του εδάφους. Στο Σχεδιάγραμμα 8-1 παρουσιάζεται η συγκριτική διαμόρφωση μιας τυπικής
επηρεαζόμενης περιοχής πριν και μετά την αποκατάσταση τοπίου στις θέσεις που έχουν γίνει
χωματουργικά έργα, ενώ στο Σχεδιάγραμμα 8-2 παρουσιάζεται η μακροχρόνια κατάσταση
μετά από την επέμβαση για την αποκατάσταση πρανούς στις περιπτώσεις όπου διαπλατύνεται
η οδός.
Για σκοπούς τοπιοτέχνησης σε περιοχές που είναι λοφώδεις, προτείνεται όπως στις θέσεις
εκτενών χωματουργικών εργασιών να αποφεύγεται όσον είναι δυνατόν η συνήθης τακτική
που παρατηρείται στο κυπριακό οδικό δίκτυο με τις εκτεταμένες επιχωματώσεις στις πλαγιές
(Σχεδιάγραμμα 8-3 - Α), αλλά όπως ακολουθηθεί η τακτική η οποία παρουσιάζεται στο
Σχεδιάγραμμα 8-3 - Β), κατά την οποία η οδός διαμορφώνεται με βάση τη φυσική
διαρρύθμιση του λόφου.
Στο Σχεδιάγραμμα 8-4 παρουσιάζονται επίσης, προτεινόμενες τακτικές κατασκευής και
διαμόρφωσης της περιοχής στην οποία εκτελούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες και
τακτικές οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγονται για μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων. Για
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σκοπούς σωστής τοπιοτέχνησης, προτείνεται επίσης στα σημεία όπου θα υπάρχουν οχετοί
ομβρίων να τοποθετούνται περιμετρικά των σημείων εισόδου και εξόδου του νερού υλικά τα
οποία είναι συμβατά με το φυσικό περιβάλλον, όπως φυσική πέτρα, η οποία μειώνει την
ταχύτητα του νερού που εισέρχεται και εξέρχεται των αγωγών και μειώνει την πιθανότητα
δημιουργίας διάβρωσης και αυλακώσεων στο έδαφος. Στο Σχεδιάγραμμα 8-5 παρουσιάζεται
η Προτεινόμενη μέθοδος για σωστή τοπιοτέχνηση των εισόδων και εξόδων αγωγών ομβρίων
Επιπρόσθετα, οι οχετοί που θα κατασκευαστούν στα διάφορα σημεία του ΠΕ θα μπορούν να
λειτουργήσουν ως υπόγειες διαβάσεις μικρών ζώων. Οι διαβάσεις αυτές αποτελούνται από
κυκλικές ή ορθογώνιες διατομές αγωγών με διάμετρο 0,4 – 2m. Επίσης, σε περιοχές του ΠΕ
όπου εντοπίζονται σημαντικά είδη πανίδας, μπορούν να κατασκευαστούν οι υπόγειες
διαβάσεις πανίδας χωρίς την παρουσία των οχετών. Οι συγκεκριμένες διαβάσεις πανίδας
μπορούν επίσης να κατασκευαστούν εκεί που έχει διαπιστωθεί υψηλή θνησιμότητα των
συγκεκριμένων ειδών. οι διαστάσεις των διαβάσεων αυτών κυμαίνονται σε διάμετρο 1,5 m
για τους κυκλικούς, ή 1-1,5 m μήκος για τις ορθογώνιες σήραγγες. Μία διάμετρος 0,3-0,5 m
μπορεί να είναι κατάλληλη για τους ασβούς, αλλά όχι για όλα τα είδη μικρής πανίδας.
Επιπλέον, η συντήρηση είναι δυσκολότερη για μικρότερης διαμέτρου σήραγγας. Οι
ορθογώνιες σήραγγες είναι προτιμότερες για τα αμφίβια, και ενδεχομένως άλλα είδη, επειδή
οι κάθετοι τοίχοι παρέχουν καλύτερη καθοδήγηση. Τα υλικά που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είναι σωλήνες σκυροδέματος ή μετάλλων, αλλά οι επιφάνειες των
μετάλλων αποφεύγονται από μερικά είδη, π.χ κουνέλια. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί, η
ελάχιστη κλίση ώστε να μην πλημμυρίζει η υπόγεια διάβαση είναι 1%, ενώ η μέγιστη κλίση
είναι 1:2. Η πρόσβαση για τα ζώα στην υπόγεια διάβαση θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη. Η
τοπιοτέχνηση της υπόγειας διάβασης θα πρέπει να προσομοιώνει το περιβάλλον διαβίωσης
της πανίδας της περιοχής μελέτης ώστε να προσελκύεται από αυτό, καθώς επίσης να
διακινείται με ασφάλεια. Η συντήρηση της υπόγειας διάβασης και των εισόδων είναι
απαραίτητο να γίνεται για τα πρώτα 2-10 χρόνια ετησίως, ανάλογα με την κατάσταση της,
αφού γενικά η ρίψη απορριμμάτων στην είσοδο της διάβασης αποτελεί σύνηθες πρόβλημα.
Στην Εικόνα 8-3 παρουσιάζεται συνδυασμένο σύστημα οχετού με διάβαση πανίδας. Στις
Εικόνες 8-4 – 8-6 παρουσιάζονται παραδείγματα υπόγειων διαβάσεων πανίδας σε
ευρωπαϊκούς δρόμους.
Συστήνεται όπως κατασκευαστούν υπόγειες διαβάσεις πανίδας 1 ανά 500 m κατά μήκος του
αυτοκινητόδρομου.
Όσον αφορά τη διατήρηση της πτηνοπανίδας της περιοχής συστήνεται να τοποθετηθούν 50
φωλιές για το είδος Κράγκα Coracias garrulu. Η τοποθέτηση των φωλιών να γίνει σε
ανοικτές περιοχές εντός της ΖΕΠ. Οι στύλοι των φωλιών να είναι ύψους 2.5 μέτρα. Στην
κορυφή των στύλων θα εγκατασταθούν τα μεγάλα κουτιά/φωλιές για τα πτηνά. Στο ύψος
ενός μέτρου κατά μήκος του μεταλλικού σωλήνα του εκάστοτε στύλου να τοποθετηθεί μικρή
φωλιά/κουτί για το είδος Σκαλιφούρτα.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η περιοχή όπου θα πραγματοποιούνται οι κατασκευαστικές
εργασίες της κοιλαδογέφυρας θα πρέπει να οριοθετηθεί με σχετικές σημάνσεις με σκοπό να
αποφεύγονται επιπρόσθετες παρεμβάσεις. Θα πρέπει να αποφεύγονται εργασίες αναχωμάτων
στα πρανή του ποταμού για την έδραση του δρόμου. Με το πέρας των κατασκευαστικών
εργασιών θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης της χλωρίδας του ποταμού.
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1.11 Πρόγραμμα Παρακολούθησης/Διαχείρισης
Κατά την κατασκευή του ΠΕ σημαντική είναι η επίπτωση που υφίστανται οι τοποθεσίες με
ιδιαίτερο περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αφού υπάρχει κίνδυνος δυσμενούς διαφοροποίησης της
αισθητικής ποιότητας και ελκυστικότητας των περιοχών. Για την αποφυγή των επιπτώσεων
αυτών είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ Εργοδότη, Μηχανικού Οδοποιίας,
Κατασκευαστή, Μηχανικού Περιβάλλοντος / Περιβαλλοντολόγου, Τοπιοτέχνη, και των
υπόλοιπων ειδικοτήτων τα οποία εμπλέκονται στη μελέτη κατασκευής ενός οδικού έργου.
Πρέπει να υπάρχει ευχέρεια και ευελιξία στην τροποποίηση των σχεδίων στην περίπτωση
όπου παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών επί του πεδίου
συνθήκες απρόβλεπτες ή ιδιάζουσες. Γενικά, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το έργο να
εξετάζεται προσεκτικά, έτσι ώστε τα οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα να εξαλείφονται κατά
το στάδιο της μελέτης και όχι κατά τη διάρκεια κατασκευής του. Προτείνεται όπως κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου εξασφαλιστούν οι υπηρεσίες επίβλεψης Μηχανικού
Περιβάλλοντος, καθώς και περιοδικά βιολόγου για να χειρίζονται και να καταθέτουν
εισηγήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές που θα προκύπτουν κατά τις
κατασκευαστικές εργασίες.
Συνοπτικά το Πρόγραμμα Παρακολούθησης θα περιλαμβάνει τόσο κατά την κατασκευή, όσο
και κατά τη λειτουργία τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση / διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Παρακολούθηση/διαχείριση της ηχορύπανσης
Παρακολούθηση/διαχείριση του βιολογικού περιβάλλοντος
Πρόγραμμα και σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
Παρακολούθηση επιπτώσεων στο κοινωνικό σύνολο
Παρακολούθηση οδικής κυκλοφορίας

1.12 Δημόσια Διαβούλευση και Δημόσια Παρουσίαση
Σύμφωνα με το Νόμο (127(Ι)/2018), προτού κατατεθεί η ΜΕΕΠ στην Αρμόδια Αρχή, ο
ιδιοκτήτης του έργου πρέπει να προβεί σε δημόσια διαβούλευση και δημόσια παρουσίαση.
Στα πλαίσια εκπόνησης αυτής της μελέτης έχουν γίνει οι πιο κάτω ενέργειες για την
ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού και για την εξασφάλιση απόψεων σχετικά με τα
θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά το
στάδιο λειτουργίας του ΠΕ:
•

Έχουν ζητηθεί εγγράφως την 27η Ιανουαρίου 2020, οι απόψεις των Κοινοτικών
Συμβουλίων του Αστρομερίτη, Ευρύχου και Κουτραφά, του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος
Θήρας και Πανίδας και του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η κοινότητα Ευρύχου και το
Τμήμα Δασών έχουν αποστείλει σχετικά σχόλια στους Συμβούλους.

Τα αποδεικτικά στοιχεία για τα πιο πάνω επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙI.
Τα αποτελέσματα της δημόσιας παρουσίασης θα υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος μετά
την έγγραφη τεκμηρίωση τους και την αποστολή τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη προς τους
Συμβούλους. Επίσης, στην περίπτωση που υπάρξουν σχόλια / απόψεις από το ενδιαφερόμενο
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κοινό σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα του έργου, αυτά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και
όπου κρίνεται αναγκαίο θα ενσωματωθούν στη μελέτη αυτή.
1.13 Συμπέρασμα
Η σοβαρότητα και το εύρος των αρνητικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία
του Προτεινόμενου Έργου εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη μέθοδο των
κατασκευαστικών εργασιών, τις τυχόν επιβαρύνσεις στο ακουστικό περιβάλλον, τις οπτικές
επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν από τις κατασκευαστικές εργασίες και τις εκπομπές
αέριων ρύπων. Η εύκολη πρόσβαση στην πρωτεύουσα και στις ορεινές περιοχές του
Τροόδους που θα παρέχει το προτεινόμενο Έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση και
περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Σημαντική θα είναι επίσης η βελτίωση
της κυκλοφοριακής ασφάλειας της περιοχής.
Το γενικό πόρισμα αυτής της μελέτης είναι ότι η υλοποίηση του Προτεινόμενου Έργου όπως
παρουσιάζεται στα κατασκευαστικά Σχέδια Παράρτημα Ι είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή
και βιώσιμη. και γνωρίζοντας τις καταστάσεις που συνθέτουν την ολοκλήρωση του
Προτεινόμενου Έργου και τις ποικίλες επιπτώσεις που θα έχει στους διάφορους τομείς, η
εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 θα διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στο μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και
λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου.
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2 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η ΜΕΕΠ και ΜΔΕ ετοιμάστηκε από τoν 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. Ρένα Ξάνθου-Μουσκαλλή: Υπεύθυνη Σύνταξης Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Πολιτικός Μηχανικός

B.Eng., 1994, City College of the City University of New York,
New York, USA.

Μηχανικός
Περιβάλλοντος

M.Eng., 1996, City College of the City University of New
York, 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
University of Cyprus
στην Εργασία
3. Μιχάλης Μιλτιάδους: Βοηθός Σύνταξης

Βιολόγος

BA Pre-Med Biology, Macalester College, Minnesota, USA
1984
MSc Ecology, Aberdeen University, UK 1987

5. 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 του Προσχέδιου της
Τελικής Έκθεσης ΜΕΕΠ και ΜΔΕ (Μάϊος – Ιούνιος 2020).
Στην Έκθεση ΜΕΕΠ και ΜΔΕ παρουσιάζονται οι τεκμηριωμένες απόψεις των Σύμβουλων
σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του
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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 Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και η Μελέτη Δέουσας
Εκτίμησης (ΜΔΕ) που παρουσιάζει αυτό το έγγραφο, αποτελεί μέρος των παραδοτέων του
Δημόσιου Διαγωνισμού με αριθμό ΚΠΣ/5/2018(Α), που προκηρύχτηκε από το Τμήμα
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Αντικείμενο της τρέχουσας Σύμβασης αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών
Συμβούλων Μελετητών για την «Παροχή Υπηρεσιών για Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση
της Μελέτης του Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου, Επικαιροποίηση της Μελέτης
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και εκπόνηση Μελέτης Δέουσας
Εκτίμησης (ΜΔΕ) Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/5/2018(Α)). Ανάδοχος του Διαγωνισμού αυτού
είναι η κοινοπραξία των Νομικών Προσώπων Ευπάλινος Μελετητική ΕΠΕ και Π.
Νικολαΐδης & Συνεργάτες ΕΠΕ.
Η Κυπριακή Κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να διευκολύνει τη διακίνηση των κατοίκων
ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Λευκωσίας, να αυξήσει την οδική ασφάλεια, να
διατηρήσει και να προωθήσει την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη τους και να προσφέρει
ταχεία προσπέλαση από και προς την Λευκωσία, προωθεί την κατασκευή αυτοκινητόδρομου
τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας από τον Αστρομερίτη προς την Ευρύχου. Συγκεκριμένα το
Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
(Εργοδότης) προγραμματίζει το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία αυτοκινητόδρομου
τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας μήκους 12,9 χιλιομέτρων περίπου (Προτεινόμενο Έργο), ο
οποίος θα ξεκινά από σημείο του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου νοτιοδυτικά
της κοινότητας Αστρομερίτη μετά τη διασταύρωση προς Ποτάμι – Βυζακιά και θα
τερματίζεται στη συμβολή του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου με το δρόμο
προς τις κοινότητες Λινού-Καλοπαναγιώτη-Κύκκου.
Πρωταρχικός στόχος της ΜΕΕΠ και της ΜΔΕ είναι η βιώσιμη περιβαλλοντική ένταξη του
Προτεινόμενου Έργου στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ΕΠΜ), με κύριο μέλημα το Έργο
να συνάδει με τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες. Ο χαρακτήρας του Έργου θα πρέπει να
συμβαδίζει με τις ανάγκες των κατοίκων και χρηστών της περιοχής όδευσης, ενώ παράλληλα
απαιτείται ο σεβασμός στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, οι
μελετητές εξέτασαν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας του Έργου, τα οποία
περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.
Το έγγραφο αυτό αποτελεί το Προσχέδιο της Τελικής ΜΕΕΠ και ΜΔΕ, με σκοπό την
ολοκληρωμένη αξιολόγηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής
του Έργου, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη στο στάδιο του τελικού σχεδιασμού του.
Το περιεχόμενο της Μελέτης έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της
ισχύουσας Νομοθεσίας Ν127(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 υποενότητες του παρόντος κεφαλαίου περιγράφονται:
•
•

Η δομή σύνταξης της ΜΕΕΠ και της ΜΔΕ
Το νομοθετικό πλαίσιο
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•
3.1

Η μεθοδολογία εκπόνησης της ΜΕΕΠ και της ΜΔΕ
Δομή Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Η Μελέτη αυτή έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας
Νομοθεσίας Ν127(Ι)/2018 «περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα
Έργα Νόμος» και τη διεθνή πρακτική που διέπει την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών.
Στον Πίνακα 3-1 παρουσιάζονται τα κύρια κεφάλαια της μελέτης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Μη τεχνική περίληψη

2. Ομάδα Μελέτης

3. Εισαγωγή

Πίνακας 3-1: Κύρια Κεφάλαια ΜΕΕΠ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
• Περιγραφή της όδευση του ΠΕ
• Εναλλακτική όδευση
• Τεχνικά χαρακτηριστικά του ΠΕ
• Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής και Λειτουργίας του ΠΕ
• Περιγραφή Φυσικού Περιβάλλοντος του ΠΕ
• Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον κατά το Στάδιο
Κατασκευαστικών Εργασιών του ΠΕ
• Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον κατά το Στάδιο
Λειτουργίας του ΠΕ
• Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Εκτίμησης των Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον
• Προτεινόμενα μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων
• Πρόγραμμα Παρακολούθησης/Διαχείρισης
• Δημόσια Διαβούλευση και Δημόσια Παρουσίαση
• Συμπέρασμα

•

Παρουσίαση των μελετητών και των προσόντων τους

•
•
•

Δομή της ΜΕΕΠ
Νομοθετικό Πλαίσιο
Μεθοδολογία εκπόνησης ΜΕΕΠ

•

Σκοπός του ΠΕ
Ορισμός Περιοχής Μελέτης του ΠΕ
Περιγραφή της Όδευσης του ΠΕ
Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΠΕ
Εναλλακτική όδευση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά του ΠΕ
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής και λειτουργίας του ΠΕ

•
•
4. Περιγραφή Προτεινόμενου
Έργου (ΠΕ)

•
•
•

•
5. Περιγραφή και ανάλυση
υφιστάμενου περιβάλλοντος
6. Εκτίμηση και Αξιολόγηση
των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
κατά τη φάση κατασκευής

•

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

•

Παρουσίαση των πορισμάτων των Μελετητών που αφορούν
επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο
κατασκευής και λειτουργίας του ΠΕ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
και λειτουργίας του ΠΕ

7. Μελέτη Δέουσας
Εκτίμησης

8. Προτεινόμενα Μέτρα
Ελαχιστοποίησης και
Περιορισμού των
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
9. Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης/
Διαχείρισης
10. Δημόσια Διαβούλευση
και Δημόσια Παρουσίαση
11. Συμπέρασμα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

•

Σκοπός της Εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

•

Αποτελέσματα των επιτόπιων παρατηρήσεων
καταγραφών χλωρίδας και πανίδας της ΑΠΜ

•

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

•

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

•

Εισηγήσεις
Προγράμματος
Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης/ Διαχείρισης κατά την κατασκευή και
λειτουργία του ΠΕ

και

• Αναφορά στα σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών μετά από
την πραγματοποίηση δημόσιας διαβούλευσης και παρουσίασης
• Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου

Νομοθετικό Πλαίσιο

3.2

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).
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Το ΠΕ εμπίπτει σε κατηγορία του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου και πιο συγκεκριμένα
στην κατηγορία «Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας»,
όπου για την εξασφάλιση περιβαλλοντικής έγκρισης απαιτείται η ετοιμασία ΜΕΕΠ.
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 ΠΕ ενδέχεται να
προκαλέσει στο περιβάλλον.
(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.
ii.

Περιγραφή της χωροθέτησης του έργου.
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.
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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).
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
Ψηφιακό αρχείο των γεωγραφικών δεδομένων της έκτασης του έργου.

iii.

iv.

v.
•

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 ΠΕ 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.
ii.
iii.
iv.
v.

Την κατασκευή και την ύπαρξη του έργου, περιλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των εργασιών κατεδάφισης.
Τη χρήση φυσικών πόρων, ιδιαίτερα της γης, του εδάφους, των νερών και της
βιοποικιλότητας, ανάλογα με την αειφόρο διαθεσιμότητα αυτών των πόρων.
Την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας,
την πρόκληση οχλήσεων και τη διάθεση και ανάκτηση αποβλήτων.
Τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το
περιβάλλον (για παράδειγμα λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών).
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.
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vi.

vii.

Τις επιπτώσεις του έργου στο κλίμα (για παράδειγμα φύση και μέγεθος των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και την ευπάθεια του έργου στην
κλιματική αλλαγή.
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 Περιεχόμενα Δέουσας Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων (ΜΔΕ)
Η ΜΔΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Τμήματος Περιβάλλοντος και
τις κατευθυντήριες γραμμές (επεξηγηματικές οδηγίες) του Άρθρου 6 της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ. Στον Πίνακα 3-2, παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος
Περιβάλλοντος για την Εκπόνηση Δέουσας Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων, οι οποίες
λήφθηκαν υπόψη για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης.
Πίνακας 3-2: Πληροφορίες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στη Μελέτη Δέουσας
Εκτίμησης που ετοιμάζεται για έργα ή σχέδια που εμπίπτουν ή γειτνιάζουν με περιοχές του
Δικτύου Natura 2000

Πληροφορίες για το Σχέδιο ή Έργο
1

Χαρακτηριστικά του σχεδίου ή έργου που ενδέχεται να επηρεάσουν την ευρύτερη
περιοχή

2

Συνολική έκταση που θα καταλάβει το έργο

3

Μέγεθος και άλλες προδιαγραφές του έργου

4

Χαρακτηριστικά υφιστάμενων, προτεινόμενων ή άλλων εγκεκριμένων σχεδίων ή
έργων, που πιθανόν να προκαλέσουν διαδραστικές ή συσσωρευτικές επιπτώσεις μαζί
με το έργο που εξετάζεται και πιθανός να επηρεάσουν την περιοχή

5

Προγραμματισμένες ή προβλεπόμενες πρωτοβουλίες (μέτρα, δράσεις) διατήρησης
της φύσης που ίσως επηρεάσουν το καθεστώς της περιοχής στο μέλλον

6

Αποτύπωση σε χάρτη (χωροθέτηση) της σχέσης (π.χ. απόσταση κτλ.) μεταξύ του
έργου ή του σχεδίου και της περιοχής του Δικτύου Natura 2000

Πληροφορίες για την περιοχή Natura 2000
7

Οι λόγοι για το χαρακτηρισμό της περιοχής Natura 2000 (είδη και οικότοποι)

8

Οι στόχοι διατήρησης και προστασίας της περιοχής και οι παράγοντες που
συμβάλλουν στην αξία διατήρησης της περιοχής

9

Το υφιστάμενο καθεστώς διατήρησης της περιοχής

10

Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής (οικότοποι, είδη, τοπίο και συνεκτικότητα
της περιοχής)

11

Τα βασικά χαρακτηριστικά των οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα
πουλιά (2009/147/ΕΚ)

12

Η οικολογία (λειτουργία και δομή) των ειδών και οικοτόπων και γενικά του
οικοσυστήματος

13

Οι οικολογικές απαιτήσεις και πτυχές της περιοχής που κρίνονται ευάλωτες στις
αλλαγές και στην αλλαγή χρήσης γης

14

Τα βασικά στοιχεία δομής και λειτουργίας του οικοσυστήματος που δημιουργούν και
διατηρούν την ακεραιότητα της περιοχής (στοιχεία τοπίου)

15

Οι ανθρωπογενείς και εποχιακές επιδράσεις (βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες) σε
κύριους οικότοπους του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της
Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) και του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα
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Πουλιά (2009/147/ΕΚ)
16

Άλλα θέματα διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας που σχετίζονται με την
περιοχή, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μελλοντικών φυσικών αλλαγών,
λαμβάνοντας υπόψη και τον ανθρωπογενή παράγοντα

Πληροφορίες σχετικά με τους στόχους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής σε
σχέση με το σχέδιο ή έργο
17

Σχέση έργου/σχεδίου με τη διαχείριση της περιοχής

18

Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου/σχεδίου στους στόχους διατήρησης της
περιοχής (οικότοπους και είδη) και στα στοιχεία του τοπίου

19

Πιθανότητα πρόκλησης καθυστερήσεων στην επίτευξη των στόχων διατήρησης της
περιοχής

20

Πιθανότητα επηρεασμού της προόδου για επίτευξη των στόχων διατήρησης της
περιοχής

21

Πιθανότητα διατάραξης των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων που διατηρούν την
ευνοϊκή κατάσταση της περιοχής

Άλλοι στόχοι: Πληροφορίες κατά πόσον το σχέδιο ή έργο έχει τη δυνατότητα να:
22

Προκαλέσει αλλαγές σε ζωτικής σημασίας πτυχές (π.χ ποσοστά εδαφοκάλυψης και
βλάστησης, εκτροπή αργακιών και ποταμών, θρεπτικό ισοζύγιο, ισοζύγιο νερού) που
καθορίζουν τη δομή και λειτουργία του οικοσυστήματος

23

Αλλάξει τη δυναμική των σχέσεων (μεταξύ για παράδειγμα του εδάφους και του
νερού ή των φυτών και των ζώων) που καθορίζουν τη δομή και/ή τη λειτουργία
οικοσυστήματος

24

Παρέμβει σε προβλεφθείσες ή αναμενόμενες φυσικές αλλαγές της περιοχής, όπως να
επηρεάσει τη δυναμική του νερού ή τη χημική σύνθεση

25

Προκαλέσει μείωση της έκτασης των οικοτόπων της περιοχής και της
συνεκτικότητας του Δικτύου Natura 2000

26

Προκαλέσει μείωση του πληθυσμού των ειδών χλωρίδας και πανίδας

27

Αλλάξει την ισορροπία μεταξύ των ειδών χλωρίδας και πανίδας

28

Μειώσει τη βιοποικιλότητα της περιοχής

29

Προκαλέσει διαταραχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μέγεθος του
πληθυσμού ή την πυκνότητα ή την ισορροπία μεταξύ των ειδών

30

Προκαλέσει κατακερματισμό των οικοτόπων

Άλλες πληροφορίες
31

Έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις

32

Συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την υλοποίηση του έργου
/σχεδίου

33

Προτείνονται αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα μετριασμού
[Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος]
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3.2.3 Κανονισμοί, Νομοθεσίες και Οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των
περιβαλλοντικών πλευρών του ΠΕ
Οι Κανονισμοί, Νομοθεσίες και Οδηγίες 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. [Αρ.153(Ι)/2003] και ο Τροποποιητικός Νόμος Ν. [Αρ. 131 (Ι)/2006] – Νόμος για
την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής

•

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

•

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

•

Ν. 179(I)/2013 - περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης
Νόμος (Τροποποιητικός και Καταργητικός) του 2013

•

Κ.Δ.Π 772/2003 - περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών
Λυμάτων), Κανονισμούς του 2003,

•

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

•

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
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Αζώτου, Σωματιδίων, Μόλυβδου, Μονοξειδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος
στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010 και του 2017.
Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθιερώνει Κοινοτικές Οδηγίες πλαίσια για την
προστασία και τη διαχείριση των επιφανειακών υδάτων με σκοπό τα κράτη μέλη, μεταξύ των
οποίων και η Κύπρος, οφείλουν να εναρμονιστούν. Παρακάτω παρατίθενται οι
σημαντικότερες Κοινοτικές και Εθνικές Νομοθεσίες για την προστασία των υδάτων από τη
ρύπανση.
•

Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Απριλίου 2014 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον.

•

Οδηγία 75/439/ΕΟΚ για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια.

•

Οδηγία 75/442/EΟΚ περί των στερεών αποβλήτων.

•

Οδηγία 80/68/ΕΟΚ για την προστασία υπόγειων νερών από τη ρύπανση.

•

Οδηγία 80/778/ΕΟΚ για το πόσιμο νερό.

•

Οδηγία 86/278/EΟΚ για την ύλη καθαρισμού λυμάτων.

•

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας των αστικών λυμάτων που απαιτεί την
συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων και την απαγόρευση της
διάθεσης της παραγόμενης λάσπης από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στα
νερά, καθώς και τον έλεγχο απορρίψεως από βιομηχανίες τροφίμων. Η Οδηγία αυτή
ενσωματώνεται στην Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων.

•

Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα.

•

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας.

•

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών

•

Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη
και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς.
Μεθοδολογία

3.3

Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της ΜΕΕΠ και της ΜΔΕ 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 και της ΜΔΕ

•

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 και της ΜΔΕ

•

Στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά το στάδιο εκπόνησης της ΜΕΕΠ και ΜΔΕ

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

38

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Σχεδιάγραμμα 3-1: Κυριότερα στάδια της Μεθοδολογίας Εκπόνησης της ΜΕΕΠ

3.3.1 Συλλογή Στοιχείων
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για την ολοκλήρωση της ΜΕΕΠ και της ΜΔΕ είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υδρογεωλογικοί χάρτες με τα γεωλογικά και υδρολογικά στοιχεία της περιοχής
Γεωγραφικά Δεδομένα για τα Κρατικά Δάση από την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη
Ανοικτών Δεδομένων
Στοιχεία Πληθυσμιακής Απογραφής και Απογραφής Στατιστικών Δημογραφικών
Δεδομένων και Οικονομικών Δραστηριοτήτων από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Γενική περιγραφή των σκοπών και του σχεδιασμού του Έργου από τον Εργοδότη
Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση της Περιοχής Μελέτης
Οδικοί χάρτες
Δορυφορικές εικόνες – Google satellite images της περιοχής του ΠΕ
Μετεωρολογικά στοιχεία για την ΕΠΜ από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία
Στοιχεία ποιότητας της ατμόσφαιρας από τον Κλάδο Ποιότητας Αέρα του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας
Εδαφολογικά, Γεωλογικά Στοιχεία και χάρτες από τα 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
Πληροφορίες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων
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•
•

Πληροφορίες για τα σημαντικά είδη χλωρίδας από το Κόκκινο Βιβλίο για τη χλωρίδα
της Κύπρου
Άλλα βιβλιογραφικά στοιχεία

3.3.2 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 Άμεσης Περιοχής Μελέτης (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 οικοτόπους 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.
3.3.3 Επιλογή Προτεινόμενων Μέτρων πρόληψης / περιορισμού των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
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 Κανονιστικών Διατάξεων και τις απαιτήσεις που
αναφέρονται σε διεθνή συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας & υγείας
στην εργασία. Σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες από τις εν
λόγω πηγές, προτείνονται μέτρα σύμφωνα με την εμπειρία της Ομάδας Μελέτης.
3.3.4 Παραδοχές
Οι κύριες παραδοχές που αφορούν τη Μελέτη αυτή είναι οι εξής:
•

Το ΠΕ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία και τις περιγραφές που
διατέθηκαν από τον Εργοδότη
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•

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 και της ΜΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη
την επάρκεια των δεδομένων που παρουσιάζονται και αναλύονται, μπορούν να θεωρηθούν ως
αξιόπιστα και πλήρως ανταποκρινόμενα στις ανάγκες του ΠΕ.
3.3.5 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Κατά τη Διάρκεια της Μελέτης
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης παρουσιάστηκε καθυστέρηση στο
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ΜΕΕΠ και της ΜΔΕ, λόγω της απαίτησης του Τμήματος
Θήρας και Πανίδας για πραγματοποίηση πτηνοπαρατηρήσεων κατά την περίοδο
φωλεοποίησης και περίοδο μετανάστευσης. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα τμήματα του
Αυτοκινητόδρομου που εμπίπτουν σε Ζώνη Προστασίας (βλέπε Κεφάλαιο 7).

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

41

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1

Σκοπός του Προτεινόμενου Έργου

Η Κυπριακή Κυβέρνηση στην προσπάθεια της να διευκολύνει τη διακίνηση των κατοίκων
ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Λευκωσίας, να αυξήσει την οδική ασφάλεια, να
διατηρήσει και να προωθήσει την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη τους και να προσφέρει
ταχεία προσπέλαση από και προς την Λευκωσία, προωθεί την κατασκευή αυτοκινητόδρομου
από τον Αστρομερίτη προς την Ευρύχου. Συγκεκριμένα το ΠΕ αφορά τη βελτίωση
πρόσβασης προς τις περιοχές Σολέας και Μαραθάσας και τα ορεινά θέρετρα της ευρύτερης
περιοχής Τροόδους (Κακοπετριάς, Κυπερούντας, Πλατρών).
Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου δρόμου Αστρομερίτη - Ευρύχου που εξετάζει αυτή η
έκθεση θα έχει μήκος 12,9 χιλιόμετρα περίπου και θα αποτελεί συνέχεια του
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη από το σημείο που
τερματίζει η Φάση Γ. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση διαφαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη
αναβάθμισης του υφιστάμενου οδικού δικτύου για την εξασφάλιση της μέγιστης οδικής
ασφάλειας με περιορισμένες και ελεγχόμενες προσβάσεις.
Η παρούσα Μελέτη εκπονείται πριν την ανάληψη του λεπτομερή σχεδιασμού και της
κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και θα βοηθήσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων να επιλέξει
τις πιο αρμόζουσες λύσεις, τόσο για τα κατασκευαστικά έργα, όσο και για τον τελικό άξονα
της όδευσης με βάση τεκμηριωμένα και αντικειμενικά πορίσματα και εισηγήσεις.
4.2

Όρια Περιοχής Μελέτης του ΠΕ

Η αφετηρία της προτεινόμενης όδευσης που εξετάζει η παρούσα Μελέτη είναι νοτιοδυτικά
της κοινότητας Αστρομερίτη μετά τη διασταύρωση προς Ποτάμι – Βυζακιά και τερματίζεται
στη συμβολή του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου με το δρόμο προς τις
κοινότητες Λινού-Καλοπαναγιώτη-Κύκκου (βλέπε Παράρτημα Ι).
Τα όρια της περιοχής Μελέτης μεταβάλλονται ανάλογα με τις εξεταζόμενες περιβαλλοντικές,
τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους. Κατά τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, η
περιοχή μελέτης εκτείνεται 250 μέτρα εκατέρωθεν της προτεινόμενης όδευσης.
Για τη μελέτη των πληθυσμιακών και δημογραφικών δεδομένων η περιοχή μελέτης
επεκτείνεται και καλύπτει τις κοινότητες που επηρεάζονται τόσο έμμεσα, όσο και άμεσα από
την κατασκευή του έργου. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης καλύπτει τις κοινότητες:
Αστρομερίτη, Νικητάρι, Ευρύχου, Ξυλιάτος, Άγιος Γεώργιος Καφκάλλου, Βυζακιά, Αγία
Μαρίνα Ξυλιάτου, Κάτω Μονή, Ορούντα, Κάτω Κουτραφάς / Πάνω Κουτραφάς, Ποτάμι,
Ακάκι, Περιστερώνα, Μένοικο, Σπήλια, Αγία Ειρήνη Καννάβια, Καννάβια / Καπουρά,
Κακοπετριά / Πλατάνια / Άγιος Νικόλαος Στέγης, Άγιος Θεόδωρος Σολέα, Γαλάτα, Σινά
Όρος, Καλιάνα, Τεμπριά, Κοράκου / Αργολάδου, Πάνω Φλάσου, Κάτω Φλάσου, Λινού,
Κατάδυτα και Σκουριώτισσα.
Η Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης καθώς και η προκαταρκτική πορεία χάραξης του
Προτεινόμενου Έργου σύμφωνα με τους Όρους Εντολής παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-1
και 4-2 και στο Χάρτη 4-1.
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Όδευση Προτεινόμενου
Έργου (με μωβ χρώμα)

Εικόνα 4-1: Όδευση Προτεινόμενου Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου και ΕΠΜ [Πηγή: Google Earth]
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Όδευση Προτεινόμενου
Έργου (με μωβ χρώμα)

Εικόνα 4-2: Όδευση Προτεινόμενου Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου [Πηγή: Google Earth]
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ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

Χάρτης 4-1: Περιοχή Όδευσης Προτεινόμενου Αυτοκινητόδρομου
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4.3

Περιγραφή της Όδευσης του ΠΕ

Το ΠΕ θα αποτελείται από τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και θα έχει μήκος 12,9 χιλιόμετρα
περίπου και πλάτος 28 μέτρα. Θα αποτελεί συνέχεια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη από το σημείο που τερματίζει η Φάση Γ προς το Τρόοδος. Η
αφετηρία του ΠΕ καθορίστηκε από τον Εργοδότη και είναι νότια της κοινότητας του
Αστρομερίτη μετά τη διασταύρωση προς την κοινότητα της Βυζακιάς Χ.Θ. 0+000 (βλέπε
Εικόνα 4-3 και Φωτογραφία 4-1). Από αυτό το σημείο το ΠΕ ακολουθεί νότια πορεία
κατεύθυνσης με πορεία παράλληλη στα δεξιά (δυτικά) του για ικανοποίηση των γεωμετρικών
προτύπων αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας.
Μέχρι τη Χ.Θ. 0+400, η πορεία χάραξης είναι η ίδια με τον υφιστάμενο δρόμο. Από το
σημείο αυτό και μέχρι το σημείο Χ.Θ 6+400 το ΠΕ ξεφεύγει από τον υφιστάμενο δρόμο για
να αποφύγει το οδικά επικίνδυνο σημείο του υφιστάμενου δρόμου και λόγω γεωργικής
δραστηριότητας στην περιοχή Κουτραφά (βλέπε Εικόνα 4-4 και Φωτογραφία 4-2). Στην
Χ.Θ. 6+400 πλησιάζει τον υφιστάμενο δρόμο για μερικές εκατοντάδες μέτρα.
Από την Χ.Θ. 6+800 μέχρι την Χ.Θ. 11+349 ακολουθεί σχεδόν πορεία παράλληλη αλλά στα
δυτικά ξεφεύγει του υφιστάμενου δρόμου για να μπορούν να ικανοποιηθούν τα γεωμετρικά
πρότυπα και να αυξηθεί η οδική ασφάλεια. Στην Χ.Θ. 11+349 προτείνεται κόμβος για την
απρόσκοπτη συνέχιση της κυκλοφορίας, τόσο προς την Ευρύχου όσο και προς τις κοινότητες
της Μαραθάσας (βλέπε Εικόνα 4-5).
Η όδευση του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου που εξετάζει αυτή η έκθεση θα
έχει ως τερματικό σημείο τον κόμβο Κύκκου (Χ.Θ.11+349).
Επιπρόσθετα, με την υλοποίηση της όδευσης του ΠΕ επιτυγχάνονται τα πιο κάτω:
• Αποφυγή αποκοπής σημαντικού αριθμού πεύκων,
• Αποφυγή υλοποίησης σημαντικών χωματουργικών έργων τα οποία επιβάλλονται λόγω
της τοπογραφίας της περιοχής.
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Περιοχή έναρξης του
Προτεινόμενου Έργου
στο σημείο που
τερματίζει η Φάση Γ

Χ.Θ. 0+150
Λατομείο αδρανών
υλικών

Προς Βυζακιά

Προς Ευρύχου

Εικόνα 4-3: Περιοχή Έναρξης της Προτεινόμενης Όδευσης [Πηγή: Google Earth]

Φωτογραφία 4-1: Περιοχή σύνδεσης της Προτεινόμενης Όδευσης με τον Αυτοκινητόδρομο
Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη στο σημείο που τερματίζει η Φάση Γ
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Προτεινόμενος
κόμβος

Χ.Θ. 4+238

Προς Λευκωσία
Προτεινόμενη
Όδευση
Υφιστάμενος δρόμος
περιοχή Κουτραφά

Ποταμός της Ελιάς

Εικόνα 4-4: Περιοχή Κουτραφά [Πηγή: Google Earth]
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Φωτογραφία 4-2: Περιοχή Κουτραφά
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Προτεινόμενη
Όδευση

Χ.Θ. 35+200

Προς Μαραθάσα

Προτεινόμενος
κόμβος

Ποταμός Ατσάς

Προς Λευκωσία
Χ.Θ. 35+300

Προς Ευρύχου

Εικόνα 4-5: Διασταύρωση προς κοιλάδα Μαραθάσας και Κύκκο
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4.4

Εναλλακτική Όδευση

Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, την 23η Δεκεμβρίου 2019, η οποία
επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙI, δεν είναι απαραίτητη η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων.
Έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για κατασκευή αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων
κυκλοφορίας χωρίς τη μείωση οποιωνδήποτε γεωμετρικών ή άλλων χαρακτηριστικών του
έργου.
4.5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Προτεινόμενου Έργου

4.5.1 Μέγεθος και Δυναμικότητα του Έργου
Ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη - Ευρύχου θα αποτελείται από τέσσερις λωρίδες
κυκλοφορίας, κεντρική νησίδα, τα αναγκαία ερείσματα και τα αυλάκια συλλογής ομβρίων.
Αυτός ο τύπος αυτοκινητόδρομου υπολογίζεται σύμφωνα με τα Πρότυπα του Τμήματος
Δημοσίων Έργων να έχει πρακτική χωρητικότητα μέχρι και 41.000 οχήματα την ημέρα. Η
ταχύτητα μελέτης καθορίζεται στα 120 χιλιόμετρα/ ώρα.
Η τυπική διατομή του δρόμου θα είναι 3,5 μέτρα ανά λωρίδα κυκλοφορίας με 5,0 μέτρα
κεντρική διαχωριστική νησίδα, 3,0 μέτρα έρεισμα και 1,0 μέτρο για κατασκευή ανοικτού
συστήματος αποχέτευσης ομβρίων καθώς και άλλων υπηρεσιών. Επομένως, το πλάτος του
καταστρώματος του δρόμου θα ανέρχεται στα 28,0 μέτρα (βλέπε Εικόνα 4-6).

Εικόνα 4-6: Τυπική διατομή του ΠΕ

4.5.2 Απαιτούμενες Κατασκευαστικές Εργασίες
Οι κυριότερες κατασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση του καταστρώματος του
Προτεινόμενου Έργου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Την αφαίρεση των υποστρωμάτων και οδοστρωμάτων υφιστάμενων δρόμων που θα
συνδεθούν με τον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη - Ευρύχου.
Την κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων για τα όμβρια (culverts).
Τις απαιτούμενες εκσκαφές.
Τις απαιτούμενες επιχωματώσεις.
Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τη σταθεροποίηση των εκσκαφών με άλλα
μέσα.
Την κατασκευή των υποστρωμάτων του αυτοκινητόδρομου και των υφιστάμενων
δρόμων που θα συνδεθούν με τον αυτοκινητόδρομο.
Την τοποθέτηση των απαραίτητων υπηρεσιών δημόσιας υποδομής (Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ.
Υδατοπρομήθεια, Αποχετευτικό και Αρδευτικό Σύστημα).
Την κατασκευή των στρώσεων του δρόμου οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες όπως την
τοποθέτηση, ισοπέδωση και συμπύκνωση των στρωμάτων.
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•

Την τοποθέτηση των σημάνσεων, τη διαγράμμιση, το φωτισμό, τα κιγκλιδώματα
ασφαλείας και την αποπεράτωση των απαραίτητων αποχετευτικών έργων για τα όμβρια
ύδατα και την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων όπου χρειάζεται.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν επίσης την κατασκευή προσωρινών προσβάσεων
για τη διακίνηση των οχημάτων που θα κινούνται στην ευρύτερη περιοχή του Έργου κατά τη
διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς επίσης και κατασκευές για τη Δημόσια
Υποδομή, όπως υδατοπρομήθεια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αρδευτικά συστήματα.
Για την κατασκευή του Προτεινόμενου Έργου θα χρησιμοποιηθούν εκσκαφείς και οχήματα
μεταφοράς μπαζών για τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες και για την κατασκευή των
αποχετευτικών συστημάτων όμβριων υδάτων. Μετά τα χωματουργικά έργα θα ακολουθήσει
η κατασκευή των συστημάτων αποχέτευσης ενώ θα προηγηθεί η αφαίρεση του
υποστρώματος και οδοστρώματος υφιστάμενων δρόμων. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω
εργασιών θα μετακινηθούν σημαντικές ποσότητες μπαζών.
Αφού προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους, θα γίνουν οι εκσκαφές ή
επιχωματώσεις όπου χρειάζεται μέχρι το επίπεδο των χωματουργικών. Σε περίπτωση που
κριθεί ακατάλληλο το υλικό έδρασης, τότε αυτό θα αντικατασταθεί με κατάλληλο υλικό
στρώσεις στέψης. Μετά την τοποθέτηση και συμπίεση της στρώσης στέψης όπου χρειάζεται,
η κατασκευή προχωρά με την τοποθέτηση θεμελίου τύπου ΙΙ, και υδροσκυροτού θεμέλιου
τύπου Ι. Προβλέπεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των υλικών εκσκαφής θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για επιχωματώσεις. Κατά την κατασκευή της στρώσης αυτής θα
χρησιμοποιηθούν οχήματα μεταφοράς υλικών, εκσκαφείς, οδοστρωτήρες και ισοπεδωτήρες.
Μετά την τοποθέτηση των θεμελίου και υποθεμελίου θα τοποθετηθούν οι αναγκαίες
ασφαλτοστρώσεις. Για την κατασκευή των στρώσεων αυτών θα χρησιμοποιηθούν στρώσεις
κατάλληλα συμπυκνωμένες ασφαλτικών σκύρων. Για την τοποθέτηση των ασφαλτικών
σκύρων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα μηχανήματα στρώσης των σκύρων
(διανομείς ασφάλτου) και οχήματα μεταφοράς υλικών και οδοστρωτήρες. Μετά την
τοποθέτηση όλων των στρώσεων, οι εργασίες θα συγκεντρωθούν στην τοποθέτηση
κιγκλιδωμάτων, σήμανσης και διαγράμμισης του δρόμου, και τοποθέτησης επιμέρους
κατασκευών συναφών με τη λειτουργικότητα του δρόμου (φωτισμός, τοπιοτέχνηση,
τοποθέτηση φρακτών / ηχοπετασμάτων, κλπ.). Οι πιο πάνω εργασίες αφορούν την κατασκευή
του οδοστρώματος και των συναφών επιμέρους κατασκευών.
Ένα άλλο μεγάλο μέρος των κατασκευαστικών εργασιών θα είναι η ανέγερση αναγκαίων
γεφυρών στις περιοχές των κόμβων σε άλλες μικρότερες συμβολές του δρόμου με άλλους
σημαντικούς δρόμους. Συνολικά στα πλαίσια αυτής της Μελέτης εξετάστηκαν τέσσερις
σημαντικοί ισόπεδοι/ ανισόπεδοι κόμβοι για τους οποίους θα αναλωθεί σημαντική ποσότητα
υλικών και χρηματικών κεφαλαίων. Κάποιοι από τους κόμβους που αναφέρονται πιο πάνω θα
είναι ανισόπεδοι και θα κατασκευαστούν κυρίως από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Συγκεκριμένα, τα κύρια στάδια εργασίας για την κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων
περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
•
•
•
•
•
•

Χωματουργικές Εργασίες,
Κατασκευή προσωρινών προσβάσεων,
Θεμελιώσεις των Κατασκευών κατόπι γεωφυσικής και εδαφολογικής εξέτασης,
Κατασκευή των Τοίχων Αντιστήριξης και Κολώνων,
Κατασκευή των Αναγκαίων Δοκών και Πλακών ( με προέκταση ή μη),
Τοποθέτηση των Ασφαλτοστρωμάτων,
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•
•
•

Τοποθέτηση των Σημάνσεων, Κιγκλιδωμάτων και Πινακίδων,
Τοποθέτηση Φωτιστικών Σημείων.
Τοπιοτέχνηση των Κόμβων.

4.5.3 Είδη Υλικών
Λόγω του μήκους και της έκτασης του Προτεινόμενου Έργου, είναι φυσικό να
χρησιμοποιούνται όλα τα γνωστά μέχρι τώρα κατασκευαστικά υλικά που συνήθως
χρησιμοποιούνται στην Κύπρο για οδικά έργα.
Τα σημαντικότερα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υλικά Επιχωμάτωσης
Σκύρα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Τένοντες Προέκτασης
Μηχανισμοί Προέκτασης
Μεταλλικά καλούπια
Ασφαλτικά Υλικά
Μεταλλικά Κιγκλιδώματα
Βαφές
Μεταλλικές Πινακίδες
Πυλώνες Φωτισμού

Το πάχος των οδοστρωμάτων προβλέπεται να είναι 50 mm W/C, 70 mm B/C, 300χιλ D.B.M.,
275 mm Υλικό Υποθεμελίου Τύπου 1, και ανάλογα από το είδος του υπεδάφους C.B.R.,
πιθανόν να απαιτηθεί αντικατάσταση του υλικού με στρώση στέψης (Capping Layer) πάχους
600 (C.B.R≤2) ή 350 (3≤C.B.R≤5) ή 225 (6≤C.B.R≤10) χιλιοστά. (Σ. Βραχίμης 29/11/94, για
50 m.s.a., Np2 type).
4.5.4 Προβλεπόμενα Τεχνικά Έργα
Τα τεχνικά έργα τα οποία είναι αναγκαία για την κατασκευή του ΠΕ δεν διαφέρουν από τα
τεχνικά έργα άλλων παρόμοιων κατασκευών. Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να
κατασκευαστούν κόμβοι, διαβάσεις, οχηματικές προσβάσεις, και διάφορες συνδέσεις. Στα
πλαίσια της μελέτης υπολογίστηκε προκαταρκτικά ότι για την υλοποίηση του ΠΕ είναι
αναγκαία η δημιουργία δυο κυκλοφοριακών κόμβων. Οι κόμβοι αυτοί τοποθετούνται στις
ακόλουθες περιοχές (βλέπε Κατασκευαστικά Σχέδια Παράρτημα Ι):
•
•

Κόμβος Κουτραφά Χ.Θ. 4+238
Κόμβος Κύκκου Χ.Θ. 11+349

Για την ασφαλή διακίνηση των πεζών θα κατασκευαστούν 2 κάτω και 2 άνω διαβάσεις:
•
•
•
•

Κάτω διάβαση Χ.Θ 7+ 965
Κάτω διάβαση Χ.Θ 10+840
Πάνω διάβαση Χ.Θ 3+325,5
Πάνω διάβαση Χ.Θ 9+590,5

Επίσης θα κατασκευαστεί κοιλαδογέφυρα με Χιλιομετρική Θέση 4+355 έως 5+100.
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι ο κόμβος σύνδεσης με τον Αυτοκινητόδρομο
Λευκωσίας - Αστρομερίτη στο σημείο που τελειώνει η Φάση Γ θα κατασκευαστεί με την
υλοποίηση του εν λόγω αυτοκινητόδρομου. Σε περίπτωση που η κατασκευή του
αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου προηγηθεί της φάσης θα πρέπει να ληφθούν οι
απαραίτητες πρόνοιες για την κατασκευή του κόμβου σε μελλοντικό στάδιο χωρίς να
επηρεαστεί η κυκλοφορία του υφιστάμενου δρόμου προς την Ευρύχου και τη Βυζακιά.
4.5.5 Συμπληρωματικά Έργα και Εγκαταστάσεις
Εκτός από τους πιο πάνω αναφερόμενους κόμβους είναι σημαντικό να κατασκευαστούν
διάφορες υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις οι οποίες θα συνδέουν τις υφιστάμενες τοπικές
κινήσεις οι οποίες θα διακοπούν με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη Ευρύχου.
Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει υφιστάμενο οδικό δίκτυο θα πρέπει να καθοριστούν
διαδρομές από τα οποία θα μπορούν να διακινούνται τα οχήματα και τα κατασκευαστικά
μηχανήματα χωρίς να επηρεάζουν ιδιωτικές περιουσίες. Ιδιαίτερες διευθετήσεις θα
χρειαστούν για την ασφαλή διασταύρωση των πεζών.
Με σκοπό την αποφυγή δυστυχημάτων θα χρειαστεί ο ηλεκτροφωτισμός του έργου με
περισσότερη έμφαση στις συμβολές καθώς και στις περιοχές των ανισόπεδων κόμβων. Το πιο
πάνω εξ’ υπακούει την ανάπτυξη του δικτύου της Α.Η.Κ καθώς και των άλλων υπηρεσιών.
4.6

Έργα και Διευθετήσεις

4.6.1 Περιγραφή Χώρων Εργοταξίων
Στους χώρους των εργοταξίων ο Εργολάβος / Κατασκευαστής μετά από τη συγκατάθεση /
έγκριση του Εργοδότη θα πρέπει να διευθετήσει για προσωρινές οδεύσεις καθώς και για την
ανάρτηση προσωρινών γραφείων, εργαστηρίων, αποθηκών, καντίνας, αποχωρητηρίων και
άλλων υπηρεσιών για τις ανάγκες του προσωπικού. Οι χώροι των εργοταξίων θα πρέπει να
παρέχουν ασφάλεια των εργασιών, επαρκή φωτισμό και φύλαξη των προσωρινών κτιρίων.
Τα κτίρια αυτά θα πρέπει να συντηρούνται και να μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες του
Έργου ιδιαίτερα εάν αυτό θα εκτελείται τμηματικά.
4.6.2 Ποσότητες Υλικών και Μπαζών
Οι ποσότητες υλικών για την υλοποίηση της κατασκευής του Προτεινόμενου Έργου
υπολογίστηκαν και παραθέτονται συνοπτικά στο Δελτίο Αρ. 2 - Χωματουργικά και Αρ. 5 –
Οδόστρωμα (βλέπε Παράρτημα III).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι ποσότητες που υπολογίστηκαν αναμένεται να
αυξομειωθούν αναλόγως της ποιότητας του υφιστάμενου υλικού του υπεδάφους της
περιοχής.
4.6.3 Διακίνηση Οχημάτων και Μηχανημάτων
Στα πλαίσια αυτής της μελέτης και χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις των ποσοτήτων για τα
πιο σημαντικά υλικά που θα διακινηθούν για την κατασκευή του Προτεινόμενου Έργου
εκτιμήθηκαν προκαταρκτικά οι διαδρομές των οχημάτων μεταφοράς αυτών των υλικών. Οι
υπολογισμοί αυτοί παρατίθενται στον Πίνακα 4-1 που ακολουθεί.
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Οι πιο κάτω διαδρομές δεν θα συνυπάρχουν ταυτόχρονα σε μια εργάσιμη μέρα αφού κάθε
εργασία θα γίνεται σε διαφορετική χρονική περίοδο. Παρ’ όλο που σε αυτό το στάδιο είναι
δύσκολο να υπολογιστεί ο ολικός αριθμός των διαδρομών ανά ημέρα συμπερασματικά όμως,
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και αναμένεται να δημιουργήσει
προβλήματα στο οδικό δίκτυο εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, αφού όλες οι
διακινήσεις αφορούν βαρέα οχήματα που είναι δυσκίνητα.
Πίνακας 4-1: Συνολικές Διαδρομές Οχημάτων Μεταφοράς Υλικών.
Στάδια Εργασίας
Χωματουργικές Εργασίες

Κατεδάφιση κατασκευών από
σκυρόδεμα
Αφαίρεση επιφανειακού χώματος
Απομάκρυνση εκσκαφέντου υλικού
Κατάλληλα δάνεια χώματα
Στρώση στέψης

Κατασκευή Οδοστρώματος

Ποσότητα m3

Υλικό υποθεμελίου τύπου 1
Ασφαλτικό Θεμέλιο (DBM)
Πρώτη στρώση ασφαλτικού τάπητα
Δεύτερη στρώση ασφαλτικού
τάπητα
Σύνολο

Διαδρομές μετ'
επιστροφή

30

2

118 000

5 900

1 100 000
116 000
148 000

54 000
7 700
9 900

84 000
49 000

4 200
2 450

20 000

1 000

14 000
1 650 000

700
85 900

4.6.4 Ανάγκες σε Σήμανση - Διαγράμμιση - Φωτισμό
Η σήμανση, η διαγράμμιση και ο φωτισμός του Προτεινόμενου Έργου είναι απαραίτητα και
αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Η σήμανση θα περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες αναγκαίες για την ορθή κίνηση των
οχημάτων. Τα διάφορα σήματα θα διακρίνονται, ανάλογα με τις πληροφορίες που δίνουν. Πιο
κάτω παρατίθενται για υπενθύμιση τα χαρακτηριστικά των σημάνσεων:
•
•
•
•

Προειδοποιητικά, που έχουν σχήμα ισόπλευρου τριγώνου,
Ρυθμιστικά, που έχουν σχήμα κύκλου,
Πληροφοριακά, που έχουν σχήμα ορθογωνίου,
Πρόσθετα, που έχουν σχήμα ορθογωνίου.

Τα προειδοποιητικά, εφιστούν την προσοχή του οδηγού για ένα κίνδυνο ώστε έγκαιρα να
πάρει κατάλληλα μέτρα. Τα ρυθμιστικά, καθορίζουν τις υποχρεώσεις ή τους περιορισμούς
που υφίστανται στην κυκλοφορία. Τα πληροφοριακά, δίνουν πληροφορίες, ώστε να
καθίσταται πιο άνετη η κυκλοφορία, ενώ τα πρόσθετα δίνουν συμπληρωματικές
πληροφορίες, και συνδυάζονται με άλλα σήματα.
Τα σήματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια απόσταση, από το σημείο, όπου υπάρχει
κίνδυνος ή οτιδήποτε άλλο, ώστε ο οδηγός έγκαιρα να μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τις
οδηγίες της πινακίδας.
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Η διαγράμμιση των οδών είναι αναγκαία και χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της
κυκλοφορίας ή την καθοδήγηση οδηγών είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με τις πινακίδες ή
του σηματοδότες. Η διαγράμμιση διακρίνεται σε κατά μήκος, εγκάρσια και ειδική.
Οι κατά μήκος διαγραμμίσεις κυρίως αποβλέπουν στην υλοποίηση πάνω στο οδόστρωμα των
λωρίδων κυκλοφορίας, ερείσματος, κλπ. Οι εγκάρσιες διαγραμμίσεις αναφέρονται στις θέσεις
υποχρεωτικής στάσεως, προσδιορισμού διαβάσεων πεζών, προτεραιότητας στα κάθετα
ρεύματα κυκλοφορίας κλπ. ενώ, οι ειδικές διαγραμμίσεις περιλαμβάνουν διαγράμμιση
τμήματος του οδοστρώματος που δηλώνει καθοδήγηση για κίνηση των οχημάτων.
Όσον αφορά το φωτισμό του προτεινόμενου δρόμου, είναι βασικής σημασίας για την ομαλή
διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Απαραίτητος θεωρείται ο φωτισμός και των ανισόπεδων
κόμβων, καθώς και σε όλα τα σημεία του δρόμου που γειτνιάζουν με οικιστικές περιοχές.
Ειδικός φωτισμός θα είναι απαραίτητος κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών
στις περιπτώσεις όπου θα υπάρχει επέμβαση σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο ή στις περιπτώσεις
όπου θα γίνονται κατασκευές για σκοπούς τοποθέτησης υπηρεσιών. Το πιο πάνω εξ’
υπακούει την ανάπτυξη του δικτύου της Α.Η.Κ καθώς και των άλλων υπηρεσιών που θα
χρησιμοποιηθούν για την ομαλή λειτουργία των κόμβων.
4.7

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής και Λειτουργίας του Έργου

Ο χρόνος υλοποίησης και τελικής παράδοσης στην κυκλοφορία του Προτεινόμενου Έργου
εξαρτάται στον τρόπο ανάθεσης των Συμβολαίων, από το είδος των κατασκευαστικών
εργασιών που θα ακολουθηθούν και την πιθανή ταυτόχρονη διαίρεση του σε πολλαπλές
φάσεις βάση κατασκευαστικού συμβολαίου του Τμήματος Δημοσίων Έργων.
Στις περιοχές όπου η όδευση θα περάσει πλησίον οικιστικών περιοχών η πρόοδος της
οδοποιίας εξαρτάται από την υφιστάμενη θέση και ανάγκες μετακίνησης των δικτύων
δημόσιας υποδομής (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Υδατοπρομήθεια) και των δικτύων αποχέτευσης
όμβριων.
Ο ολικός χρόνος αποπεράτωσης του Προτεινόμενου Έργου θα μειωθεί σημαντικά στην
περίπτωση όπου εκτελούνται ταυτόχρονα κατασκευαστικές εργασίες διάφορων τμημάτων της
όδευσης, νοουμένου ότι υπάρχουν οι κατάλληλες πιστώσεις, ο προσωρινός αντίκτυπος στην
κυκλοφορία βρίσκεται εντός αποδεκτών πλαισίων, και υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό,
υλικά και εξοπλισμός για την υλοποίηση των σχεδίων.
Προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή του
αυτοκινητόδρομου, θα κυμαίνεται μεταξύ δύο με τριών χρόνων.
Ο σχεδιασμός του Προτεινόμενου Έργου στα πλαίσια αυτής της μελέτης γίνεται για χρονική
διάρκεια 20 χρόνων όσον αφορά τα οδοστρώματα / κυκλοφοριακούς φόρτους. Γενικά, όσον
αφορά τη διάρκεια ζωής που δίνουν τα διάφορα τμήματα μιας οδού ποικίλει αρκετά. Στον
Πίνακα 4-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρκεια ζωής κατά Winfrey.
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Πίνακας 4-2: Διάρκεια Ζωής Τμημάτων Οδού κατά Winfrey
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΧΡΟΝΙΑ)

Χωματουργικά

60-100

Τεχνικά έργα και Γέφυρες

50-75

Σήματα

5-20

[Πηγή: Baker R.F."Handbook of Highway Engineering" Van Nostrand Reinold Ltd New York 1975

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

57

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5.1

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

Εισαγωγή

Βασικός στόχος της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων είναι η βιώσιμη περιβαλλοντική
κατασκευή και λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου, καθώς και ο εντοπισμός των
αρνητικών επιπτώσεων στους εξεταζόμενους περιβαλλοντικούς τομείς. Για την επίτευξη των
στόχων της μελέτης και την αποφυγή των επιπτώσεων που θα παρουσιαστούν από την
κατασκευή και λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου στο φυσικό περιβάλλον, οι μελετητές
διεξήγαγαν επιτόπιες επισκέψεις στην Άμεση Περιοχή Μελέτης και κατέγραψαν όλες τις
σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα είδη πανίδας και χλωρίδας. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στα τμήματα του Προτεινόμενου Δρόμου που εμπίπτουν σε σημαντικές περιοχές
προστασίας, καθώς και διάδρομο περάσματος άγριων αποδημητικών πτηνών. Σύμφωνα με
τους Όρους Εντολής όπως αυτοί καθορίζονται από τον Εργοδότη, ως Άμεση Περιοχή
Μελέτης καθορίζεται η περιοχή η οποία βρίσκεται εκατέρωθεν της όδευσης.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται περιγραφή του υφιστάμενου περιβάλλοντος της
Άμεσης Περιοχής Μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες για την πανίδα και χλωρίδα της
περιοχής του έργου παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7.
5.2

Κυκλοφοριακά Δεδομένα

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, η κυκλοφοριακή κίνηση στον
υφιστάμενο δρόμο (Β9) είναι υψηλή. Στον Πίνακα 5-1 παρουσιάζονται τα δεδομένα
κυκλοφορίας του δρόμου Β9 για το έτος 2020.
Πίνακας 5-1:Κυκλοφοριακά Δεδομένα του έτους 2020
Όνομα (Τμήμα)

Ακάκι Αστρομερίτης

ΑστρομερίτηςΦλάσου

Φλάσου Κακοπετριά

Δρόμος

Β0009

Β0009

Β0009

Τμήμα

40

50

60

Μικτή Ημερήσια
Κυκλοφορία

14100

7760

6300

Ιδιωτικά Οχήματα

9870

5432

4410

Ελαφρού Τύπου
Φορτηγά

2115

1164

945

Μεσαίου Τύπου
Φορτηγά

1410

776

630

Βαρετού Τύπου
Φορτηγά

564

310

252

Λεωφορεία

141

78

63

[Πηγή: Τμήμα Δημοσίων Έργων]
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5.3

Φυσικό Περιβάλλον

5.3.1 Τοπογραφία της Περιοχής
Η περιοχή της αφετηρίας του Προτεινόμενου Αυτοκινητόδορμου που βρίσκεται κοντά στον
Αστρομερίτη είναι πεδινή (Φωτογραφίες 5-1 και 5-2). Στο πρώτο μέρος της η όδευση
(διαδρομή Αστρομερίτη - Κάτω Κουτραφά) χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολύ ήπιου
τοπογραφικού ανάγλυφου, το οποίο παρουσιάζει τους πρώτους μεμονωμένους λοφίσκους και
τις πρώτες αβαθείς χαράδρες στην περιοχή του Κάτω Κουτραφά.
Στο δεύτερο μισό η όδευση (Κάτω Κουτραφά – Κόμβο Κύκκου) χαρακτηρίζεται ως
ημιορεινή – ορεινή λόγω παρουσίας λόφων που δημιουργούν αβαθείς και μη απότομες
χαράδρες οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω διάβρωσης από τα όμβρια ύδατα.
Τα υψόμετρα του ΠΕ κυμαίνονται μεταξύ 160m (περιοχή Αστρομερίτη) και 300m (περιοχή
Κόμβου Κύκκου). Οι μέσες κλίσεις του υφιστάμενου δρόμου για τα πρώτα 4 χιλιόμετρα είναι
κάτω από 2,4%. Μέχρι τη διασταύρωση προς την κοιλάδα της Μαραθάσας δηλαδή τον κόμβο
Κύκκου (απόσταση 3,5 χιλιομέτρων περίπου) οι μέσες κλίσεις αυξάνονται σε ποσοστό 5%.

Προς Λευκωσία

Προς Τρόοδος

Φωτογραφία 5-1: Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης - περιοχή Κορωνίδα

Προς Τρόοδος
Προς Λευκωσία

Φωτογραφία 5-2:Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης - περιοχή Κορωνίδα

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

59

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

5.3.2 Γεωμορφώματα και Περιοχές Αυξημένης Αισθητικής Αξίας
Με βάση τη Δήλωση Πολιτικής - Πολιτική για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και
την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ύπαιθρο και στα Χωριά, το ΠΕ δεν εμπίπτει σε
περιοχές αυξημένης αισθητικής αξίας.
Σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής για την ευρύτερη περιοχή σημαντικό Γεωμόρφωμα είναι ο
λόφος Κορωνίδα (Κορωνιάς) που βρίσκεται στα δυτικά του υφιστάμενου δρόμου. Με την
υλοποίηση του ΠΕ δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε υποβάθμιση ή επηρεασμός της εν
λόγω περιοχής. Το πλάτος του καταστρώματος του δρόμου θα ανέρχεται στα 28,0 μέτρα
(βλέπε Κεφάλαιο 4.5.1 και Παράρτημα Ι) και βρίσκεται εκτός της περιοχής του
Γεωμορφώματος. Στο Χάρτη 5-1 υποδεικνύονται οι αποστάσεις του ΠΕ από την Περιοχή
«Κορωνιά».
Περιοχές αυξημένης αισθητικής αξίας παρουσιάζονται μόνο πριν την κοινότητα της Ευρύχου
όπου το τοπογραφικό ανάγλυφο αρχίζει να γίνεται ορεινό και να καλύπτεται από δάσος. Τα
χωριά Κοράκου, Ευρύχου και Περιστερώνα παρουσιάζουν ειδικό κοινωνικό και
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και χαρακτήρα αλλά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου που αναλύει
αυτή η μελέτη δεν περιλαμβάνει αυτές τις κοινότητες.

28m

40m

Χάρτης 5-1: Περιοχή «Κορωνιά» όπου υποδεικνύονται οι αποστάσεις του ΠΕ από τα
σύνορα της
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5.3.3 Γεωλογικά Χαρακτηριστικά
Σε γενικές γραμμές η γεωλογία της ευρύτερης περιοχής της Προτεινόμενης Όδευσης,
αποτελεί:
α) μέρος της ιζηματογενούς ακολουθίας του Τροόδους, περιοχή Αστρομερίτη - Κάτω
Κουτραφά (βλέπε Γεωλογικό Χάρτη 5-2).
β) μέρος της αξονικής οφιολιθικής ακολουθίας του Τροόδους, περιοχή Κάτω Κουτραφά
- Ευρύχου.
Οι λιθολογικές φάσεις τις οποίες κάποιος συναντά κατά μήκος της όδευσης αυτής από τα
βορειοανατολικά (Αστρομερίτης) προς τα νοτιοδυτικά (Ευρύχου), αρχίζοντας από την πιο
πρόσφατη και καταλήγοντας στην πιο παλαιά είναι:
α) άμμοι, ιλύες, άργιλοι και χαλίκια του Σχηματισμού Αλούβιο-Κολλούβιο, Ολοκαίνου
Εποχής, Τεταρτογενούς Περιόδου,
β) χαλίκια, άμμοι και ιλύες του Σχηματισμού Σύναγμα, Πλειστοκαίνου Εποχής,
Τεταρτογενούς Περιόδου,
γ) βιοασβεστιτικοί και άλλοι ψαμμίτες, ιλύες, χαλίκια, αμμούχες μάργες, μάργες,
ασβεστόλιθοι και κροκαλοπαγή του Σχηματισμού Λευκωσίας, Πλειόκαινου Εποχής,
Νεογενούς Περιόδου,
δ) κρητίδες, μάργες, κρητιδικοί ασβεστόλιθοι, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και ασβεστιτικοί
ψαμμίτες του Σχηματισμού Πάχνας, Μέσου Μειοκαίνου Εποχής, Νεογενούς
Περιόδου,
ε) οι ολιβινικές - πυροξενοφυρικές μαξιλαροειδείς λάβες ενίοτε με πλακοειδείς ροές
λαβών, φλέβες και υαλοκλαστίτες (ανώτερος ορίζοντας λαβών),
στ) οι μαξιλαροειδείς λάβες και οι πλακοειδείς ροές λαβών με πληθώρα φλεβών και
κοιτών, εξαλλοιωμένες στην ζεολιθική φάση και κατά τόπους χρωματισμένες με
πράσινο κελαδονίτη (κατώτερος ορίζοντας λαβών),
ζ) οι διαβασικές φλέβες (>50%) με λεπτές ζώνες μαξιλαροειδών λαβών εξαλλοιωμένες
στην πρασινοσχιστολιθική φάση του Ορίζοντα Βάσης και
η) αφυρικές κλινοπυροξενιτικές και πλαγιοκλαστοφυρικές διαβασικές φλέβες πλάτους
μέχρι τριών μέτρων εξαλλοιωμένες στην πρασινοσχιστολιθική φάση του
Συμπλέγματος Διαβασικών Φλεβών.
Στοιχεία πιο λεπτομερούς γεωλογικής χαρτογράφησης έχουν δημοσιευτεί υπό μορφή
γεωλογικών χαρτών στα τρία “memoirs” του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης,
“memoirs” υπ’ αριθμό 1,2 και 3, Γεωλογία και Ορυκτά Αποθέματα των Περιοχών Ακακίου Λυθροδόντα, Περιστερώνας - Λαγουδερών και Ξερού – Τροόδους.
Οι λιθολογικές φάσεις οι οποίες περιγράφονται από τους L.M. Bear, R.A.M. Wilson, F.T.
Ingham, J.M. Carr and L.M. Bear στα 3 memoirs αρχίζοντας από τις πιο πρόσφατες και
τελειώνοντας με τις πιο παλαιές είναι οι ακόλουθες:
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α) πρόσφατες αλουβιακές προσχώσεις
β) πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή ριπιδίων αποτελούμενα από
1. στρώσεις ογκολίθων και δευτερογενείς ασβεστόλιθοι (καφκάλλα), μάργες, άμμοι
και ασβεστόλιθοι, οι οποίοι υπόκεινται κοκκινοχώματος,
2. αμμούχες μάργες, δευτερογενείς ασβεστόλιθους (χαβάρα) και ιλυόλιθους
ασβεστολιθικής φύσεως με στρώσεις κροκάλων
γ) Υφαλογενείς ασβεστόλιθους
δ) Μειοκαινικές κρητίδες μάργες και ασβεστόλιθοι,
ε) Ολιβινικούς βασάλτες με Mugerite, διαβρωμένο πικριτικό βασάλτη και λιμβουργίτη
(ανώτερος ορίζοντας λαβών) και
στ) Μαξιλαροειδείς λάβες με διεισδύσεις Ανδεσιτών, Δακιτών και Κερατοφυρών
(κατώτερος ορίζοντας λαβών),
ζ) Διεισδύσεις διαβασών με ζώνες μαξιλαροειδών λαβών, Πυροξενιτικών και
Αλβιτικών διαβασών (ορίζοντας βάσης) και
η) Διαβάσεις, μικροδιοριτικές
(Σύμπλεγμα Φλεβών).

και

μικρογαβροϊκές

φλέβες

τοπικά

επιδοτημένα

Από την μελέτη των γεωλογικών χαρτών, από τεκτονικής άποψης, η ευρύτερη περιοχή
Ευρύχου επηρεάζεται από τρία κύρια συστήματα ρηγμάτων, ενός με βορειοδυτική νοτιοανατολική κατεύθυνση, ενός με βόρεια - νότια και ενός με βορειοανατολική νοτιοδυτική κατεύθυνση.
Οι κλίσεις των φλεβιλών πετρωμάτων ανηκόντων στο Σύμπλεγμα Φλεβών κατά μήκος της
όδευσης κυμαίνονται από 40 έως 90 μοίρες ενώ οι κλίσεις των φλεβικών πετρωμάτων
ανηκόντων στον Ορίζοντα Βάσης από 50 έως 80 μοίρες.
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Χάρτης 5-2: Γεωλογικός Χάρτης Κύπρου
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 2016]
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5.3.4 Συνθήκες Κατά Μήκος της Όδευσης
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει γεωτεχνικός χάρτης που να καλύπτει την περιοχή του ΠΕ,
μερικά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των λιθολογιών κατά μήκος της όδευσης θα μπορούσαν
να εξαχθούν από τον Γεωτεχνικό Χάρτη της Λευκωσίας, λόγω λιθολογικής ομοιότητας και
συνέχειας.
Τοπογραφικά αλλά και γεωλογικά όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, η
ευρύτερη περιοχή του ΠΕ χωρίζεται σε δύο μέρη, αυτό του Αστρομερίτη - Κάτω Κουτραφά
και αυτό του Κάτω Κουτραφά - Ευρύχου.
Χαρακτηριστικό του πρώτου μέρους της όδευσης Αστρομερίτη - Κάτω Κουτραφά είναι η
παρουσία των ιζηματογενών πετρωμάτων ή εδαφών της Ακολουθίας του Τροόδους (εδάφη
ασύνδετα, χαλαρά, ελαφρώς συνεκτικά ή συμπαγή πετρώματα) ενώ χαρακτηριστικό του
δεύτερου μέρους της όδευσης Κάτω Κουτραφά - Ευρύχου η παρουσία πετρωμάτων που
ανήκουν στο Οφιολιθικό Σύμπλεγμα του Τροόδους (πετρώματα συμπαγή και πολύ
συνεκτικά) τα οποία προδιαγράφουν ένα πολύ πιο στερεό υπόβαθρο.
Οι τύποι των επιφανειακών πετρωμάτων και εδαφών, οι περιγραφές των λιθολογικών φάσεων
και η υποτιθέμενη φέρουσα ικανότητα των πετρωμάτων ή εδαφών για αβαθείς θεμελιώσεις
παρατίθενται πιο κάτω.
Τα στοιχεία μηχανικής γεωλογίας είναι τα ακόλουθα:
α) Συγκολλημένα Χαλίκια. Σκληρά πυριγενή χαλίκια και λατύπες, συγκολλημένα με
διαγενετικό ή δευτερογενούς φύσεως ανθρακικό ασβέστιο. Έχουν πάχος από ένα έως
τρία μέτρα και η υποτιθέμενη φέρουσα ικανότητα τους υπολογίζεται μεταξύ 500 και
1500 KPa.
β) Σκληροί ρηγματωμένοι ιλυώδεις άργιλοι, αργιλώδεις ιλύες, ασβεστολιθικοί ιλυώδεις
άργιλοι, μαλακοί ασβεστολιθικοί αργιλίτες και ιλυόλιθοι. Έχουν πάχος μεγαλύτερο
των τριών μέτρων. Έχουν υποτιθέμενη φέρουσα ικανότητα μεταξύ 100 και 1000 KPa.
γ) Συγκολλημένα χαλίκια (κροκαλοπαγή ριπιδίου) πάχους μεγαλύτερου των τριών
μέτρων. Είναι σκληρά χαλίκια και λατύπες πυριγενούς προέλευσης συγκολλημένα με
διαγενετικό ή δευτερογενούς φύσεως ανθρακικό ασβέστιο. Με την προϋπόθεση ότι η
θεμελίωση θα γίνει επί υγιούς πετρώματος, η υποτιθέμενη φέρουσα ικανότητα
υπολογίζεται μεταξύ 650 και 2000 KPa.
δ) Ασύνδετα χαλίκια. Ανήκουν στην κατηγορία των μη συνεκτικών εδαφών και
παρουσιάζουν πάχη από ένα έως τρία μέτρα. Είναι μαλακά έως συμπαγή, σκληρά
πυριγενούς προέλευσης χαλίκια, λατύπες και αδρομερείς άμμοι. Τους δίνεται
υποτιθέμενη φέρουσα ικανότητα μεταξύ 90 και 850 KPa.
ε) Ενδοστρωσιγενείς άμμοι ή ψαμμίτες. Έχουν πάχος μεγαλύτερο των τριών μέτρων και
υποτιθέμενη φέρουσα ικανότητα μεταξύ 450 και 1700 KPa.
5.3.4.1 Παρατηρήσεις
•

Η υποτιθέμενη φέρουσα ικανότητα βασίζεται ή στην εμπειρία τοπικών γεωτεχνικών
μελετών ή στους υπολογισμούς δοκιμών αντοχής ή στις δοκιμές φόρτισης. Στους
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υπολογισμούς αυτούς λαμβάνεται υπ’ όψη ένας παράγοντας ασφάλειας ο οποίος θεωρεί
ότι δεν υπάρχει αποτυχία λόγω διάτμησης (B.S.I. CP2004, 1972).
•

Η υποτιθέμενη φέρουσα ικανότητα δίδεται με την προϋπόθεση ότι η θεμελίωση θα γίνει
επί υγιούς πετρώματος.

•

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η υποτιθέμενη η φέρουσα ικανότητα η
οποία αποδίδεται στα επιφανειακά πετρώματα είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τα
υποκείμενα εδάφη, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την τιμή αυτή ανάλογα και με τον
τύπο της θεμελίωσης.

•

Για μη συνεκτικά εδάφη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα
βρίσκεται σε βάθος ουχί μικρότερου του πλάτους του πέδιλου θεμελίωσης.

•

Τα χαρακτηρισθέντα ως συνεκτικά εδάφη είναι επιδεκτικά σε συνεκτικοποίηση
(στερεοποίηση) και είναι δυνατόν να υποστούν διόγκωση (πάχυνση) ή συρρίκνωση.

•

Τόσο οι υποτιθέμενες τιμές φέρουσας ικανότητας οι οποίες δίνονται στο υπόμνημα του
γεωτεχνικού χάρτη της Λευκωσίας, όσο και άλλες τιμές και παράμετροι είναι ενδεικτικές
ενός σχηματισμού και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τελικό
σχεδιασμό χωρίς την εκπόνηση και περισυλλογή στοιχείων από επιτόπια γεωτεχνική
έρευνα και μελέτη.

5.3.4.2 Ασταθείς Γεωτεχνικές Συνθήκες
Τόσο από τα στοιχεία που παρατίθενται στους προαναφερθέντες χάρτες, όσο και από τα
γεωλογικά ευρήματα των Γεωτεχνικών Μελετών οι οποίες έγιναν στα πλαίσια εκπόνησης
Μελετών Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή του περιμετρικού
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας και του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Παλαιχωρίου στα
σημεία των κυκλικών κόμβων, και σε σχέση με το θέμα της πρόκλησης ασταθών
γεωτεχνικών συνθηκών, θα μπορούσαν να λεχθούν τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση των αλουβιακών προσχώσεων είναι σημαντικό να καθίσταται γνωστό
τόσο το πάχος τους, όσο και ο τύπος των υποκείμενων εδαφών.
β) Όσον αφορά τα κροκαλοπαγή ριπιδίων θα μπορούσαν να ειπωθούν οι εξής ανησυχίες:
1. η κύρια μάζα των κροκαλοπαγών δεν είναι η ίδια. Κυμαίνεται από μάργα σε
μαργαϊκή ιλύ και από ιλυώδη άμμο σε άμμο,
2. κατά συνέπεια ο βαθμός συγκόλλησης λόγω παρουσίας δευτερογενούς
ανθρακικού ασβεστίου διαφέρει,
3. τόσο η φύση των κροκαλών όσο και ο βαθμός διάβρωσης τους χρειάζεται να
καταστούν γνωστά,
4. πολύ σημαντική καθίσταται η φύση της κοκκομετρικής ταξιθέτισης των
κροκαλοπαγών
5. σημαντικό επίσης είναι και το πάχος τους και το είδος των υποκείμενων
λιθολογιών
γ) Πιθανότητα παρουσίας καρστικών φαινομένων εντός των υφαλογενών ασβεστολίθων,
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δ) Τόσο ο βαθμός διάβρωσης των μαξιλαροειδών λαβών του ανώτερου και του
κατώτερου ορίζοντα λαβών και των λαβών του ορίζοντα βάσης, όσο και η πιθανή
παρουσία ρηγμάτων στους ορίζοντες αυτούς είναι στοιχεία η γνώση των οποίων
καθίσταται αναγκαία.
ε) Ο βαθμός διάβρωσης των συμπλέγματος φλεβικών πετρωμάτων και των φλεβικών
πετρωμάτων ορίζοντα βάσης, και η πιθανή παρουσία ρηγμάτων σ’ αυτά είναι στοιχεία
η γνώση των οποίων καθίσταται επίσης αναγκαία.
5.3.5 Υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά
5.3.5.1 Υδρογεωλογία
Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στον Υδρογεωλογικό Χάρτη της Κύπρου (βλέπε
Χάρτη 5-3), τον οποίο εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου το 1970, κατά
μήκος της Προτεινόμενης Όδευσης παρατηρούνται οι εξής υδροφορίες:
α) Πολύ αβαθής υδροφορία ελεγχόμενη από την διάταξη των υποκείμενων ιλύων,
αργίλων ή μαργών. Η υδροφορία αυτή ανήκει στην κατηγορία Εκτεταμένης
Υδροφορίας η οποία παρουσιάζεται σε πλειστοκαινικούς άμμους, χαλίκια και ιλύες.
Στον χάρτη συμβολίζεται με πυκνές σε οριζόντια γραμμή γαλάζιες τελείες οι οποίες
εναλλάσσονται με καφέ συνεχόμενες οριζόντιες γραμμές σε άσπρο φόντο και φέρει
τον αριθμό 3΄.
β) Μη έγκλειστη υδροφορία σε θαλάσσια και ηπειρωτικά κροκαλοπαγή ριπιδίων και
αποθέσεις αναβαθμίδων, τοπικά συμπεριλαμβανομένων και ασβεσταρενιτών. Η
υδροφορία αυτή ανήκει στην κατηγορία Εκτεταμένης Υδροφορίας η οποία
παρουσιάζεται σε πλειστοκαινικούς άμμους, χαλίκια και ιλύες. Συμβολίζεται με
κάθετες τελείες γαλάζιου χρώματος και φέρει τον αριθμό 3.
γ) Μη έγκλειστη, γενικά μικρού βάθους υδροφορία η οποία σχετίζεται με την παρουσία
ποταμίσιων στρωμάτων, δελταϊκών χαλικιών - άμμων και παράκτιων άμμων
συμπεριλαμβανομένων και ιζημάτων θαλασσίων βραχιόνων. Η υδροφορία αυτή
ανήκει στην κατηγορία Εκτεταμένης Υδροφορίας η οποία παρουσιάζεται σε
αλουβιακούς άμμους και χαλίκια, κροκαλοπαγή, ψαμμίτες και ασβεσταρενίτες. Φέρει
τον αριθμό 1 και συμβολίζεται με γαλάζιο χρώμα.
δ) Έγκλειστη και μη έγκλειστη υδροφορία σε υφαλογενείς και δετριτικούς
ασβεστόλιθους. Στον χάρτη συμβολίζονται με πράσινες τετραγωνισμένες γραμμές και
φέρουν τον αριθμό 6.
ε) Έγκλειστη υδροφορία σε γύψους, η οποία καθίσταται αλμυρή σε βάθος. Ο
συμβολισμός επιτυγχάνεται με κεφαλαία πράσινα ύψηλον, φέρει δε τον αριθμό 7.
στ) Υδροφορία η οποία παρουσιάζεται σε πολύ ρηγματωμένους ανώτερους και
κατώτερους ορίζοντες μαξιλαροειδών λαβών, με κατά τόπους παρουσία θυλακίων
πολύ αλμυρού νερού. Είναι τοπική, μικρού μεγέθους, ασυνεχής υδροφορία σε
πολύπλοκα ασβεστολιθικά και εκρηξιγενή πετρώματα. Συμβολίζεται με ανάποδα
μικρά καφέ νι σε ανοιχτόχρωμο καφέ φόντο και φέρει τον αριθμό 14.
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ζ) Υδροφορία σε πολύ ρηγματωμένα φλεβικά πετρώματα. Φέρει τον αριθμό 15 και
συμβολίζεται με ακανόνιστες μικρές καφέ γραμμές σε ανοιχτόχρωμο καφέ φόντο.

Χάρτης 5-3:Υδρογεωλογικός Χάρτης της Κύπρου
[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 1970]

5.3.5.2 Φυσικό Σύστημα Αποστράγγισης
Η περιοχή μελέτης κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης αποστραγγίζεται από τους πιο
κάτω ποταμούς (βλέπε Χάρτη 5-4):
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α) του Άτσα (με βόρεια βορειοδυτική - νότια νοτιοανατολική κατεύθυνση):
Ο ποταμός Ατσάς πηγάζει από την Κοινότητα Σπήλια και αφού εμπλουτίζεται από διάφορες
πηγές κατεβαίνει, ακολουθώντας πορεία νότια προς την Κοινότητα. Ο Ατσάς εκβάλει τα νερά
του στον κόλπο της Μόρφου διερχόμενος από τις κοινότητες Πέτρα και Πεντάγυα.
β) της Ελιάς (ρέει βορειοδυτικά - νοτιοανατολικά κατά μήκος των χωριών Αγγολέμι και
Κάτω Κουτραφάς):
Ο ποταμός Ελιάς είναι μήκους 33 km. Κατατάσσεται μεταξύ των 20 μεγαλυτέρων σε μήκος
ποταμών της Κύπρου. Τα κυριότερα χωριά που βρίσκονται κοντά στη διαδρομή του είναι τα
Λαγουδερά, το Σαράντι, τα Καννάβια, ο Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, η Βυζακιά, το
Νικητάρι, ο Πάνω και ο Κάτω Κουτραφάς, το Αγκολέμι, η Ελιά (απ' όπου πήρε και την
ονομασία του) και τα Καζιβερά.
Ο ποταμός κυλά πάνω στους γάββρους, τους πλαγιογρανίτες, τους διαβάσες, τις λάβες, τις
κρητίδες, τις μαργαΐκές κρητίδες και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης
γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου, τα εδάφη που διασχίζει ο ποταμός διαδοχικά από τις πηγές
μέχρι την εκβολή του, είναι πυριτιούχα, φαιοχώματα, ερυθρογαίες και προσχωσιγενή.
Στο άνω τμήμα του ποταμού η μέση ετήσια βροχόπτωση υπερβαίνει τα 700 χιλιοστόμετρα,
μειώνεται δε στα 650 περίπου κοντά στα Καννάβια, στα 350 κοντά στη Βυζακιά, στα 300
κοντά στο Αγκολέμι και στα 290 στην περιοχή που εκβάλλει. Η χρήση γης κατά μήκος της
κοιλάδας του ποταμού ποικίλλει από κωνοφόρα δέντρα και χαμηλούς θάμνους μέχρι
καλλιέργειες από σιτηρά, λαχανικά, εσπεριδοειδή και οπωροφόρα δέντρα. Οι κυριότερες
αρδευόμενες εκτάσεις βρίσκονται μεταξύ των χωριών Καζιβερά και Πεντάγυια, και γύρω από
τον Κουτραφά. Μια μεγάλη έκταση στα νότια του χωριού Βυζακιά είναι ακαλλιέργητη.
Ο ποταμός της Ελιάς ρέει εξ ολοκλήρου στην επαρχία Λευκωσίας και διασχίζει διαδοχικά,
από τις πηγές μέχρι την εκβολή του, τις γεωγραφικές περιφέρειες του δάσους Αδελφοί, των
βορείων πλαγιών του Τροόδους και της πεδιάδας Μόρφου.

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

68

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Ποταμός
Ελιάς

Ποταμός
Ατσάς

Χάρτης 5-4: Ποταμοί στην Περιοχή του ΠΕ
[Πηγή: Google Earth 2019]

Ο τρόπος με τον οποίο αποστραγγίζεται η περιοχή μελέτης κατά μήκος της όδευσης, από την
περιοχή Αστρομερίτη μέχρι την περιοχή Ευρύχου, παρουσιάζεται στον Χάρτη Κατεύθυνσης
και Φοράς Ομβρίων Υδάτων Σήμερα, Χάρτης 5-5.
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Χάρτης 5-5:Χάρτης Κατεύθυνσης και Φοράς Ομβρίων Υδάτων

5.3.5.3 Μέγιστες Επιφανειακές Απορροές
Μέγιστες επιφανειακές απορροές στην ευρύτερη περιοχή του ΠΕ, αρχίζοντας από την
περιοχή Αστρομερίτη και καταλήγοντας στην περιοχή Ευρύχου, αναμένονται λόγω του
ανάγλυφου και λόγω της υφής των πετρωμάτων ή εδαφών στα πιο κάτω σημεία:
α) περιοχή πλησίον του χωριού Μάντρες
β) περιοχή Αγίου Θεοδώρου Σολέας (εκτός της περιοχής που θα κατασκευαστεί το ΠΕ)
και
γ) περιοχή της κοινότητας Ευρύχου (εκτός της περιοχής που θα κατασκευαστεί το ΠΕ)
5.3.6 Σεισμικά Χαρακτηριστικά
Με βάση την εμπειρική ταξινόμηση του Borcherdt (1994) η οποία καταπιάνεται με τις
φυσικές ιδιότητες και τις ταχύτητες διατμητικών κυμάτων που παρουσιάζουν τα γεωλογικά
στρώματα πλησίον της επιφάνειας στην περιοχή Λευκωσίας, έχει εκδοθεί το τρισδιάστατο
λιθολογικό μοντέλο της Λευκωσίας (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
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Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Σεισμική Μελέτη και Παράμετροι
Ταχύτητας Διάτμησης στην Ευρύτερη Περιοχή Λευκωσίας, Σεπτέμβριος 2003, Δελτίον 11,
fig 8, σελ. 21).
Το μοντέλο αυτό, (βλέπε Τρισδιάστατο Λιθολογικό Μοντέλο της Λευκωσίας υιοθετεί
τέσσερις κατηγορίες πετρωμάτων και εδαφών οι οποίες είναι:
α) συνεκτικά έως σκληρά πετρώματα SC-I
β) χαλικώδη εδάφη έως συνεκτικά εδάφη SC-II
γ) σκληροί άργιλοι και αμμώδη εδάφη SC-III
δ) μαλακά εδάφη SC-IV
Με βάση την έρευνα σεισμικής επικινδυνότητας της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας που
έγινε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης τα πορίσματα της οποίας εκδόθηκαν το 2004,
το μέρος της όδευσης από τον Αστρομερίτη μέχρι τον Κάτω Κουτραφά παρουσιάζει σε
σκληρά συμπαγή πετρώματα τους εξής συντελεστές εδαφικής επιτάχυνσης:
α) της τάξης του 0,28 m/s2 με πιθανότητα αύξησης 10% στα πενήντα χρόνια και
β) της τάξης του 0,52 m/s2 με πιθανότητα αύξησης 10% στα διακόσια πενήντα χρόνια.
Το μέρος της όδευσης του ΠΕ από τον Κάτω Κουτραφά προς την Ευρύχου παρουσιάζει σε
σκληρά συμπαγή πετρώματα τους εξής συντελεστές εδαφικής επιτάχυνσης:
α) της τάξης του 0,30 m/s2 με πιθανότητα αύξησης 10% στα πενήντα χρόνια και
β) της τάξης του 0,54 m/s2 με πιθανότητα αύξησης 10% στα διακόσια πενήντα χρόνια.
Οι εδαφικές επιταχύνσεις οι οποίες μπορεί να παρουσιαστούν σε μαλακά πετρώματα της
περιοχής Αστρομερίτη - Κάτω Κουτραφά είναι:
α) της τάξης του 0,26 m/s2 με πιθανότητα αύξησης 10% στα πενήντα χρόνια και
β) της τάξης του 0,42 m/s2 με πιθανότητα αύξησης 10% στα διακόσια πενήντα χρόνια.
Επίσης οι εδαφικές επιταχύνσεις οι οποίες μπορεί να παρουσιαστούν σε αλλουβιακά
πετρώματα της περιοχής Αστρομερίτη - Κάτω Κουτραφά είναι:
α) της τάξης του 0,30 - 0,32 m/s2 με πιθανότητα αύξησης 10% στα πενήντα χρόνια και
β) της τάξης του 0,40 m/s2 με πιθανότητα αύξησης 10% στα διακόσια πενήντα χρόνια.
5.3.7 Μετεωρολογικά Δεδομένα
Η ανάλυση που παρουσιάζεται στο πιο κάτω κείμενο έχει γίνει βάση δεδομένων της
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το μετεωρολογικό σταθμό του Αστρομερίτη (415), ο οποίος
βρίσκεται βόρεια του ΠΕ.
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• Βροχόπτωση
Η μέση βροχόπτωση κατά την περίοδο 1991 - 2001 όπως καταμετρήθηκε από την
Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου στο μετεωρολογικό σταθμό του Αστρομερίτη (415)
ανέρχεται σε 267.4 χιλιοστά το χρόνο. Η μεγαλύτερη βροχόπτωση παρατηρείται κατά την
περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου. Η μέγιστη βροχόπτωση παρατηρείται κατά τον μήνα
Δεκέμβριο και ανέρχεται σε 54.7 χιλιοστά (κατά την περίοδο 1961-1990). Κατά τους
υπόλοιπους μήνες του χρόνου, η βροχόπτωση είναι πολύ χαμηλή και κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες σχεδόν ανύπαρκτη.
• Θερμοκρασία
Η μέση ημερήσια θερμοκρασία του αέρα στο μετεωρολογικό σταθμό Αστρομερίτη ανέρχεται
σε, 19.1 βαθμούς Κελσίου. Ο χειμώνας είναι γενικά ήπιος με ψυχρότερους μήνες τον
Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Η χαμηλότερη μέση μηνιαία τιμή θερμοκρασίας αέρα
παρατηρείται τον μήνα Φεβρουάριο και ανέρχεται σε 0.8 βαθμούς Κελσίου. Το καλοκαίρι
είναι σχετικά θερμό με πιο ζεστούς μήνες τον Ιούλιο και Αύγουστο. Η ψηλότερη μέση
μηνιαία θερμοκρασία αέρα παρατηρείται τον μήνα Αύγουστο και ανέρχεται σε 40.3 βαθμούς
Κελσίου Τα στοιχεία αυτά αφορούν την περίοδο 1991-2000.
• Άνεμος
Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στην εσωτερική πεδινή περιοχή της Κύπρου και
επηρεάζεται από τα συνοπτικά καιρικά συστήματα, από τοπογραφικά ρεύματα λόγω των
οροσειρών Τροόδους και Πενταδακτύλου και από τα θαλάσσια ρεύματα που δημιουργούνται
στον κόλπο της Μόρφου.
Από μετρήσεις που έχουν γίνει στο ύψος των 2 m μεταξύ του 1986 και του 1992, προκύπτει
ότι στον μετεωρολογικό σταθμό του Αστρομερίτη η μέση μηνιαία ταχύτητα του ανέμου είναι
1.2 m/s. Η ανάλυση της μηνιαίας κατανομής ταχύτητας του ανέμου δείχνει τους
δυνατότερους ανέμους να κυριαρχούν κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου.
5.3.8 Υφιστάμενη Ποιότητα της Ατμόσφαιρας
5.3.8.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο
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 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:
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• 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 SO2 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 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
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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 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
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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.
5.3.8.2 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.

•

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.
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•

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 5-2 παρουσιάζονται τα όρια ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα της Κύπρου, όπως
ορίζονται στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Επίσης, στον Πίνακα 5-3 παρουσιάζονται τα
όρια PM10 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 1999/30/ΕΕ, τα οποία αφορούν την
προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Πίνακας 5-2:Οριακές Τιμές για τους κυριότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους

[Πηγή: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας – Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα]
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Πίνακας 5-3: Όρια PM10 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 1999/30/ΕΕ

[Πηγή: Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 1999/30/ΕΕ]

5.3.8.3 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας της Περιοχής Μελέτης
Δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή του ΠΕ έχουν
χρησιμοποιηθεί από το Σταθμό Υποβάθρου Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου (AYMBGR) ο οποίος
χρησιμοποιείται για μετρήσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας σε περιοχή που δεν υπάρχουν
σημαντικές πηγές αέριων ρύπων. Συγκεκριμένα, ο σταθμός αυτός βρίσκεται περισσότερα από
20 km μακριά από γνωστές πηγές ρύπανσης και περισσότερα από 5 km μακριά από
κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές, αυτοκινητόδρομους ή κύριους δρόμους από τους
οποίους διέρχονται πάνω από 50.000 αυτοκίνητα ανά ημέρα. Οι μετρήσεις του σταθμού
αυτού είναι ενδεικτικές των αερομεταφερόμενων ρύπων στην Κύπρο από άλλες χώρες, και
αντιπροσωπεύουν τις τιμές υποβάθρου που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την
προστασία της βλάστησης και των οικοσυστημάτων. Oι ρύποι που μετρούνται σε αυτό το
σταθμό είναι NO/NO2/NOx, O3, CO, SO2,ΑΣ10, ΑΣ2,5, ΑΣ1, VOCs, W/S, W/D, T, RH, BP, SR.
Στον Χάρτη 5-6 υποδεικνύεται η τοποθεσία του σταθμού AYMBGR παρακολούθησης και
καταγραφής της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
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AYMBGR

Χάρτης 5-6:Τοποθεσία Σταθμού Υποβάθρου (AYMBGR)
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητα του Αέρα – Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας]

Οι κυριότερες πηγές αέριας ρύπανσης στην ΕΠΜ του ΠΕ 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, γεωργικές δραστηριότητες κ.α). Επίσης,
από τις εν λόγω δραστηριότητες προκύπτουν εκτός από τη διασπορά της σκόνης και
εκπομπές αέριων ρύπων ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας.

Στα Διαγράμματα 5-1 – 5-6 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των
μετρήσεων του Σταθμού AYMBGR για το έτος 2018. Τα δεδομένα αυτά λόγω της θέσης
του σταθμού κρίνεται ότι είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά για την περιοχή που διασχίζει το
ΠΕ.
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Διάγραμμα 5-1: Ετήσιοι μέσοι όροι ΝΟ2 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για το
έτος 2018
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ετήσια Έκθεση 2018]

Στο Διάγραμμα 5-1 παρουσιάζονται οι ετήσιοι μέσοι όροι ΝΟ2 που καταγράφηκαν στο
δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας αέρα κατά το έτος 2018. Οι τιμές αυτές είναι χαμηλότερες
από την Ετήσια Οριακή Τιμή των 40 μg/m3 που ορίζεται στη νομοθεσία. Επίσης
παρατηρείται ότι οι τιμές στους κυκλοφοριακούς σταθμούς (NICTRA, LIMTRA, LARTRA)
είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές στους οικιστικούς σταθμούς (NICRES, LIMRES)
και αυτές με τη σειρά τους είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές στον σταθμό
υποβάθρου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου (AYMBGR).
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Διάγραμμα 5-2: Ετήσιοι μέσοι όροι SΟ2 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για το
έτος 2018
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ετήσια Έκθεση 2018]

Στο Διάγραμμα 5-2 παρουσιάζονται οι ετήσιοι μέσοι όροι SΟ2 που καταγράφηκαν στο δίκτυο
παρακολούθησης ποιότητας αέρα κατά το έτος 2018. Οι τιμές αυτές είναι χαμηλότερες από
την Ετήσια Οριακή Τιμή των 20 μg/m3 που ορίζεται στη νομοθεσία για την προστασία της
βλάστησης.
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Διάγραμμα 5-3: Ετήσιοι μέσοι όροι Ο3 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για το
έτος 2018.
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ετήσια Έκθεση 2018]

Διάγραμμα 5-4: Ετήσιοι μέσοι όροι CO στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για το
έτος 2018
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ετήσια Έκθεση 2018]
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Από τα πιο πάνω Διαγράμματα είναι εμφανές ότι σε καμία περίπτωση δεν παρατηρείται
υπέρβαση της μέσης οκτάωρης οριακής τιμής των 10 mg/m3(10.000 μg/m3) που ορίζεται στη
σχετική νομοθεσία. Οι αυξημένες τιμές που παρατηρούνται κατά τη χειμερινή περίοδο
οφείλονται αφενός στις αυξημένες εκπομπές CO (ψηλότερη κατανάλωση καυσίμου λόγω
θέρμανσης) και αφετέρου στις δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες διάχυσης
(θερμοκρασιακή αναστροφή, ασθενείς άνεμοι κ.λπ.) που επικρατούν την εποχή αυτή.

Διάγραμμα 5-5: Ετήσιοι μέσοι όροι ΑΣ10 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για
την περίοδο 2010-2018 (Ετήσια οριακή τιμή: 40 μg/m3)
[Πηγή: Κλάδος Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ετήσια Έκθεση 2018]

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5-5 δεν παρουσιάζονται
υπερβάσεις στο Σταθμό της Αγίας Μαρίνας του Ξυλιάτου (AYMBGR) όσον αφορά τους
ετήσιους μέσους όρους ΑΣ10. Το όριο των μέσων ετήσιων εκπομπών ΑΣ10 σύμφωνα με τη
νομοθεσία είναι 40 mg/m3.
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Διάγραμμα 5-6: Ετήσιοι μέσοι όροι ΑΣ2,5 στους Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα για
την περίοδο 2010-2018 (Ετήσια οριακή τιμή: 20 μg/m3)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5-6 δεν παρουσιάζονται
υπερβάσεις στο Σταθμό της Αγίας Μαρίνας του Ξυλιάτου (AYMBGR) όσον αφορά τους
ετήσιους μέσους όρους ΑΣ2,5. Το όριο των μέσων ετήσιων εκπομπών ΑΣ2,5 σύμφωνα με τη
νομοθεσία είναι 20 mg/m3.
5.3.9 Θόρυβος
5.3.9.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο
Συχνότεροι παράμετροι για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου είναι η ισοδύναμη
στάθμη Leq, η οποία έχει γενική χρήση για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού θορύβου,
και οι στάθμες Lday, Levening και Lnight οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του
θορύβου από την οδική κυκλοφορία. Στο παρόν στάδιο στην Κύπρο δεν υπάρχουν
καθορισμένα όρια μέγιστου επιτρεπόμενου επιπέδου του περιβαλλοντικού θορύβου ή της
δημιουργίας θορύβου από οδικούς άξονες, ενώ επίσης δεν υπάρχει ενοποιημένη μεθοδολογία
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε κοινά μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας δίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα θεμιτά μέγιστα επίπεδα θορύβου όπου
καθορίζονται στο όριο των Leq 45 dB(A) και Leq 55 dB(A) για τις νυχτερινές και τις
ημερήσιες περιόδους αντίστοιχα. Ενδεικτικά αναφέρεται επίσης ότι στην Αγγλία το
επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου είναι L10 67.5 dB(A) και τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής είναι Leq 65 dB(A) για μέγιστη ώρα αιχμής. Η τιμή αυτή έχει αντιμετωπιστεί
συχνά σαν το θεμιτό όριο θορύβου από δρόμους και στην Κύπρο.
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5.3.9.2 Υφιστάμενα Επίπεδα Θορύβου
Η καταγραφή του υφιστάμενου θορύβου στην περιοχή μελέτης πραγματοποιήθηκε σε τρία
εξωτερικά σημεία μέτρησης. Οι χώροι μελέτης και η χρονική κατανομή των καταγραφών
στην κάθε τοποθεσία καθορίστηκαν με βάση τις πηγές θορύβου που υφίστανται στο χώρο. Η
κυριότερη πηγή θορύβου προέρχεται από την οδική κυκλοφορία από και προς τη Λευκωσία η
οποία κάποιες μέρες της εβδομάδας είναι πολύ μειωμένη ως σχεδόν μηδενική, ενώ η
διακίνηση των οχημάτων στους χωμάτινους δρόμους που γειτνιάζουν με την περιοχή του
Προτεινόμενου Έργου είναι σχετικά πολύ αραιή για να έχει οποιοδήποτε σοβαρό αντίκτυπο
στα επίπεδα θορύβου στο χώρο του Προτεινόμενου Έργου.
5.3.9.3 Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Στάθμης του Θορύβου
Η μεθοδολογία μέτρησης θορύβου που ακολουθήθηκε και τα χαρακτηριστικά του οργάνου
μέτρησης παρουσιάζονται στις σελίδες που ακολουθούν.
Πίνακας 5-4: Τεχνικός Προγραμματισμός
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ORION NL - 32 Τύπου Ι και Extech Instruments ΤΥΠΟΥ ΙΙ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΤΕΣ
CEL - 282

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A - WEIGHTED

Ο τεχνικός
προγραμματισμός των
μετρήσεων βασίζεται στις
πρόνοιες και πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου
ISO1996. Επίσης έχει
καταρτιστεί σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του IEC
για την καταγραφή
περιβαλλοντικού θορύβου.

ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
40 - 90 dB, 30 - 120 dB

ΡΥΘΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
3 dB (ρύθμιση για καταγραφή ισοδύναμου θορύβου)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Leq, Lmax, L90

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΑΡΓΗ

ΤΙΜΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
94 dB

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
1000 Hz

Ο όρος Leq, που αναφέρεται στον πιο πάνω Πίνακα (Error! Reference source not found. 54) χρησιμοποιείται συνήθως για τον καθορισμό στάθμης θορύβου και ορίζεται ως
ακολούθως:
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Leq (L-Equivalent): Ο όρος αυτός καθορίζει το επίπεδο ενός συνεχούς, μονότονου θορύβου
που η ποσότητα της ακουστικής ενέργειας που αντιπροσωπεύει είναι ίση με την ενέργεια που
δημιουργεί ο πραγματικός αυξομειούμενος θόρυβος στο χώρο μελέτης.
Οι μετρητές θορύβου που χρησιμοποιήθηκαν είναι τελευταίας τεχνολογίας και εμπίπτουν στα
πλαίσια των προδιαγραφών του διεθνούς προτύπου ISO 1996. Οι μετρητές παρέχουν
ηλεκτρονική καταγραφή του θορύβου και ηλεκτρονική ένδειξη. Είναι κατασκευή της
εταιρείας Extech Instruments Model 407780 και ORION NL - 32. Οι μετρητές θορύβου έχουν
τα ακόλουθα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά :
•
•
•

•

Standard applied IEC 651 and 804, ANSI S1.4
Measuring Range 30-130 dB
Frequency Weighting A, C
Removable prepolarized condenser microphone dB accuracy

Οι μετρήσεις έγιναν ακολουθώντας τις οδηγίες των διεθνών προδιαγραφών ISO 1996 Part 1,
2 and 3. Οι μετρητές θορύβου είχαν τοποθετηθεί μακριά από οποιεσδήποτε αντανακλαστικές
επιφάνειες που μπορούσαν να αλλοιώσουν την ορθότητα των μετρήσεων και σε ύψος 1,50
περίπου μέτρων πάνω από το έδαφος. Το μικρόφωνο του μετρητή ήταν στραμμένο προς τον
την πηγή θορύβου και η συχνότητα συλλογής μετρήσεων είχε καθοριστεί στην συχνότητα
“Slow” που είναι η ενδεικνυόμενη για τον σκοπό που έγιναν οι μετρήσεις.
•

Καιρικές Συνθήκες Κατά τη Διάρκεια των Μετρήσεων

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ο καιρός ήταν αίθριος, ενώ ο άνεμος δεν επηρέαζε τις
μετρήσεις αφού η ταχύτητα του ήταν μικρότερη από 1m/s.
5.3.9.4 Αποτελέσματα Μετρήσεων
Η περιοχή μελέτης γενικά παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης λόγω της έλλειψης
θορυβωδών δραστηριοτήτων με εξαίρεση κατά μήκος του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη
- Ευρύχου όπου ο θόρυβος κυμαίνεται από 56- 59 dB(A).
•

Μετρήσεις θορύβου έγιναν σε τρείς περιοχές κατά την εκπόνηση της αρχικής ΜΕΕΠ του
αυτοκινητόδρομου (2006). Το πρώτο σημείο μέτρησης βρίσκεται πάνω στον υφιστάμενο
δρόμο Αστρομερίτη - Ευρύχου και σε απόσταση 20 μέτρων (μπαλκόνι σπιτιού). Σε αυτό
το κομμάτι του δρόμου αναμένεται ότι με την υλοποίηση του ΠΕ θα υπάρξει αισθητή
μείωση στα επίπεδα θορύβου επειδή αυτή η περιοχή θα παρακάμπτεται από τους οδηγούς
που θα ακολουθούν πορεία προς την Ευρύχου.

•

Το δεύτερο σημείο που έγιναν μετρήσεις θορύβου ήταν σε απόσταση 15 μέτρων από τον
υφιστάμενο δρόμο Αστρομερίτη - Ευρύχου στην περιοχή της διασταύρωσης προς
Κουτραφά.

•

Το τρίτο σημείο στο οποίο έγιναν μετρήσεις θορύβου βρίσκεται πριν την οικιστική
περιοχή της Ευρύχου όπου είναι και το τέλος της Προτεινόμενης Όδευσης Τα όργανα
μετρήσεων τοποθετήθηκαν σε απόσταση 15 μέτρων από τον υφιστάμενο δρόμο.

Ο Πίνακας 5-5 που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα και για τις τρεις
θέσεις μετρήσεων ενώ τα αναλυτικά αποτελέσματα για τις τρεις περιοχές παρουσιάζονται
στις Γραφικές Παραστάσεις 1 έως 6. Ενδεικτικά οι Γραφικές Παραστάσεις 5-1, 5-3 και 5-5
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παρουσιάζουν το Sound Pressure Level και οι Γραφικές Παραστάσεις 5-2, 5-4 και 5-6 το
LAeq για τις 24ες μετρήσεις.
Πίνακας 5-5:Αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου για τις τρεις περιοχές που εξετάστηκαν

Σταθμός

Περιοχή
Αστρομερίτη

Περιοχή
Κουτραφά

Περιοχή
Ευρύχου

Αποτελέσματα
βαθμονόμησης

Παράμετρος

dB(A)

Έναρξη: 94 από 94
dB
Τέλος: 94 από 94
dB

Leq

59 dB(A)

Έναρξη: 94 από 94

Leq

57.2 dB(A)

Leq

55.3 dB(A)

dB
Τέλος:
dB

94 από 94

Έναρξη: 94 από 94
dB
Τέλος: 94 από 94
dB
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Γραφική Παράσταση 5-1: Μετρήσεις Θορύβου στην περιοχή Αστρομερίτη (Sound Pressure Level) σε dB.

Μετρήσεις Θορύβου στην περιοχή Αστρομερίτη (Θέση 1)
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TIME
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Γραφική Παράσταση 5-2: Μέσες Ωριαίες τιμές Θορύβου στην περιοχή Αστρομερίτη εκφραζόμενες ως LAeq

Μετρήσεις Θορύβου στην περιοχή Αστρομερίτη (Θέση 1)
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LAeq [dB]
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35.0

Lden =
Lday=

60.4 dB
61.0 dB
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TIME
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Γραφική Παράσταση 5-3: Μετρήσεις Θορύβου στην περιοχή Κουτραφά (Sound Pressure Level) σε dB

Μετρήσεις Θορύβου στην περιοχή Κουτραφά (Θέση 2)
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Γραφική Παράσταση 5-4: Μέσες Ωριαίες τιμές Θορύβου στην περιοχή Αστρομερίτη εκφραζόμενες ως LAeq

Μετρήσεις Θορύβου στην περιοχή Κουτραφά (Θέση 2)
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LAeq [dB]
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60.4 dB
58.7 dB
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Γραφική Παράσταση 5-5: Μετρήσεις Θορύβου στην περιοχή Ευρύχου (Sound Pressure Level) σε dB.

Μετρήσεις Θορύβου στην περιοχή Ευρύχου (Θέση 3)
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Γραφική Παράσταση 5-6: Μέσες Ωριαίες τιμές Θορύβου στην περιοχή Ευρύχου εκφραζόμενες ως LAeq

Μετρήσεις Θορύβου στην περιοχή Ευρύχου (Θέση 3)
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70.0

LAeq [dB]
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Lden =
Lday=

58.2 dB
56.8 dB
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5.4

Ανθρωπογενές Περιβάλλον

5.4.1 Δημογραφικός Χαρακτήρας / Πληθυσμιακά Δεδομένα
Ο συνολικός πληθυσμός των κοινοτήτων που προβλέπεται να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα
από το ΠΕ, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού (2011), ανέρχεται στους 16.590
κατοίκους. Στον Πίνακα 5-6 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο πληθυσμός της κάθε
Κοινότητας της Περιοχής Μελέτης όπως καταγράφηκε στις Απογραφές Πληθυσμού που
έγιναν το 1992 και 2001 από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών. Από την ανάλυση του
πίνακα συμπεραίνεται ότι κατά την περίοδο 1992 - 2001 σημειώθηκε μείωση του συνόλου
του πληθυσμού στην Περιοχής Μελέτης, της τάξεως του 2%.
Πίνακας 5-6: Εξέλιξη Πληθυσμού 1992 - 2001

ΚΕΦ
.
Δήμος / Κοινότητα
1 Ξυλιάτος
2 Άγιος Γεώργιος Καφκάλλου
3 Νικητάρι
4 Βυζακιά
5 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου
6 Κάτω Μονή
7 Ορούντα
8 Κάτω Κουτραφάς / Πάνω Κουτραφάς
9 Ποτάμι
10 Ακάκι
11 Περιστερώνα
12 Αστρομερίτης
13 Μένοικο
14 Σπήλια
15 Αγία Ειρήνη Καννάβια
16 Καννάβια
17 Κακοπετριά
18 Άγιος Θεόδωρος Σολέα
19 Γαλάτα
20 Σινά Όρος
21 Καλιάνα
22 Τεμπριά
23 Κοράκου
24 Ευρύχου
25 Πάνω Φλάσου / Κάτω Φλάσου
26 Λινού
27 Κατάδυτα
28 Σκουριώτισσα
ΣΥΝΟΛΟ

1992 2001
136
123
4
15
442
426
403
384
607
628
303
311
688
656
30
14
541
558
2372 2675
2279 2173
2325 2361
946
980
181
162
51
49
182
186
1251 1198
102
67
769
653
228
233
227
177
643
540
584
500
873
819
296
261
237
207
203
186
13
8
16916 16550

Μεταβολή
-10%
275%
-4%
-5%
3%
3%
-5%
-53%
3%
13%
-5%
2%
4%
-10%
-4%
2%
-4%
-34%
-15%
2%
-22%
-16%
-14%
-6%
-12%
-13%
-8%
-38%
-2%

[Πηγή: Στοιχεία από τις Απογραφές Πληθυσμού 1992 και 2001 Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών,
Υπουργείο Οικονομικών]
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Κατά την περίοδο 1992 - 2001 ο πληθυσμός αυξήθηκε σε 9 από τις 28 Κοινότητες της
Περιοχής Μελέτης, με χαμηλότερο ποσοστό αύξησης το 2%. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε
μείωση του πληθυσμού σε 19 από τις 28 Κοινότητες της Περιοχής Μελέτης με υψηλότερο
ποσοστό μείωσης -53% και χαμηλότερο ποσοστό μείωσης -4.
Στον Πίνακα 5-7 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο πληθυσμός της κάθε Κοινότητας της
Περιοχής Μελέτης όπως καταγράφηκε στις δύο τελευταίες Απογραφές Πληθυσμού που
έγιναν το 2001 και 2011 από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών.
Πίνακας 5-7: Εξέλιξη Πληθυσμού 2001 - 2011

ΚΕΦ.
Δήμος / Κοινότητα
1 Ξυλιάτος
2 Άγιος Γεώργιος Καφκάλλου
3 Νικητάρι
4 Βυζακιά
5 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου
6 Κάτω Μονή
7 Ορούντα
8 Κάτω Κουτραφάς / Πάνω Κουτραφάς
9 Ποτάμι
10 Ακάκι
11 Περιστερώνα
12 Αστρομερίτης
13 Μένοικο
14 Σπήλια
15 Αγία Ειρήνη Καννάβια
16 Καννάβια
17 Κακοπετριά
18 Άγιος Θεόδωρος Σολέα
19 Γαλάτα
20 Σινά Όρος
21 Καλιάνα
22 Τεμπριά
23 Κοράκου
24 Ευρύχου
25 Φλάσου
26 Λινού
27 Κατάδυτα
28 Σκουριώτισσα
ΣΥΝΟΛΟ

2001
123
15
426
384
628
311
656
14
558
2675
2173
2361
980
162
49
186
1198
67
653
233
177
540
500
819
261
207
186
8
16550

2011
138
26
447
347
568
339
604
21
558
3003
2226
2307
1023
123
27
129
1274
49
581
228
200
498
521
827
240
161
114
11
16590

Μεταβολή
12%
73%
5%
-10%
-10%
9%
-8%
50%
0%
12%
2%
-2%
4%
-24%
-45%
-31%
6%
-27%
-11%
-2%
13%
-8%
4%
1%
-8%
-22%
-39%
38%
-2%

[Πηγή: Στοιχεία από τις Απογραφές Πληθυσμού 1992 και 2001 Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών,
Υπουργείο Οικονομικών]

Κατά την περίοδο 2001-2011 ο πληθυσμός αυξήθηκε σε 12 από τις 28 Κοινότητες της
Περιοχής Μελέτης, με χαμηλότερο ποσοστό αύξησης το 1% (Ευρύχου). Μείωση του
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πληθυσμού παρατηρήθηκε σε 15 από τις 28 Κοινότητες της Περιοχής Μελέτης με υψηλότερο
ποσοστό μείωσης -50% (Κάτω Κουτραφάς / Πάνω Κουτραφάς) και χαμηλότερο ποσοστό
μείωσης -2% (Αστρομερίτης, Σινά Όρος), ενώ στην κοινότητα Ποτάμι παρέμεινε
αμετάβλητος.
Όπως φαίνεται από τις πληθυσμιακές εξελίξεις 2001- 2011, πιθανή κρίνεται η μετακίνηση του
πληθυσμού από τις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, σε περιοχές όπου υπάρχει
μεγαλύτερη οικονομική εξέλιξη, ευκολότερη πρόσβαση στις πόλεις και κοινωνική εξέλιξη.
Ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη - Ευρύχου αναμένεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στον
εμπλουτισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Νήσου και θα συμβάλει επίσης στην αύξηση
της συνολικής ευημερίας (κοινωνικής και οικονομικής) των κατοίκων των Κοινοτήτων της
ευρύτερης περιοχής μελέτης που θα επηρεασθούν. Σημαντική θα είναι επίσης και η
ανακατανομή του εισοδήματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, καθώς και η αύξηση
της κινητικότητας για εργασία και πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά των κατοίκων των
αγροτικών περιοχών προς το αστικό κέντρο.
•

Τόπος Απασχόλησης των Κατοίκων της Περιοχής Μελέτης

Στον Πίνακα 5-8 παρουσιάζεται ο τόπος απασχόλησης των εργαζομένων της Περιοχής
Μελέτης. Τα στοιχεία που περιέχονται στον Πίνακα συλλέγηκαν από τη Στατιστική
Υπηρεσία κατά την Απογραφή Πληθυσμού του 2001. Τα ποσοστά των κατοίκων που
εργάζονται στο εξωτερικό καθώς και το ποσοστό των κατοίκων που δε δήλωσε που εργάζεται
είναι αμελητέα (0,6% και 0,3% αντίστοιχα). Η πλειοψηφία των εργαζομένων (69,9%)
εργάζεται σε κοινότητα άλλη από τον τόπο διαμονής τους, ενώ μόνο το 29,2% βρίσκει
απασχόληση στην κοινότητα διαμονής. Συμπερασματικά η ανάγκη βελτίωσης και διεύρυνσης
του οδικού δικτύου είναι επιτακτική για την ταχεία και ασφαλή πρόσβαση σε ευκαιρίες
απασχόλησης πέραν της κοινότητας διαμονής.
Πίνακας 5-8: Τόπος Απασχόλησης των Κατοίκων της Περιοχής Μελέτης

ΚΕΦ.

Τόπος
Διαμονής

Ξυλιάτος
Άγιος
Γεώργιος
2 Καφκάλλου
3 Νικητάρι
4 Βυζακιά
Αγία Μαρίνα
5 Ξυλιάτου
6 Κάτω Μονή
7 Ορούντα
Κάτω
Κουτραφάς/
8
Πάνω
Κουτραφάς
9 Ποτάμι
10 Ακάκι
1

Στην
Σύνολο
Σε άλλη
Στο
Κοινότητα
Εργαζομένων
Κοινότητα Εξωτερικό
Διαμονής
39
7
31
0

Δεν
Δηλώθηκε
1

3
130
141

2
30
28

1
100
113

0
0
0

0
0
0

215
127
307

39
46
145

175
81
160

0
0
1

1
0
1

3

0

3

0

0

224
1139

21
426

203
704

0
1

0
8
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Στην
Σύνολο
Σε άλλη
Στο
Κοινότητα
Εργαζομένων
Κοινότητα Εξωτερικό
Διαμονής
11 Περιστερώνα
940
307
626
5
12 Αστρομερίτης
836
202
629
3
13 Μένοικο
387
75
309
2
14 Σπήλια
39
8
31
0
Αγία Ειρήνη
15 Καννάβια
11
0
11
0
16 Καννάβια
70
22
47
1

ΚΕΦ.

Τόπος
Διαμονής

17 Κακοπετριά
Άγιος
18 Θεόδωρος
Σολέα
19 Γαλάτα
20 Σινά Όρος
21 Καλιάνα
22 Τεμπριά
23 Κοράκου
24 Ευρύχου
25 Φλάσου
26 Λινού
27 Κατάδυτα
28 Σκουριώτισσα
ΣΥΝΟΛΟ

Δεν
Δηλώθηκε
2
2
1
0
0
0

377

169

201

7

0

23

2

20

1

0

228
80
44
194
172
290
81
64
54
2
6220

65
6
2
30
24
115
16
16
11
2
1816

159
74
41
161
145
171
64
45
41
0
4346

3
0
1
3
3
4
0
2
1
0
38

1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
20

[Πηγή: Στοιχεία από τις Απογραφές Πληθυσμού 2001 Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών, Υπουργείο
Οικονομικών]
•

Απασχόληση των Κατοίκων της Περιοχής Μελέτης κατά τομέα Οικονομικής
Δραστηριότητας

Στον Πίνακα 5-9 παρουσιάζεται ο αριθμός των απασχολουμένων κατοίκων της Περιοχής
κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία που περιέχονται στον Πίνακα
συλλέγηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία κατά την Απογραφή Πληθυσμού του 2011.
Η μεγαλύτερη πλειοψηφία (58%) των εργαζομένων της Περιοχής Μελέτης απασχολείται
στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (22%) βρίσκει απασχόληση
στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία). Επιπρόσθετα το ποσοστό των απασχολουμένων στον
πρωτογενή τομέα (11%, γεωργοκτηνοτροφία), είναι εξίσου σημαντικό. Το ποσοστό των
εργαζομένων που δεν δήλωσε τομέα οικονομικής δραστηριότητας είναι αμελητέο. Το
ποσοστό ανεργίας που παρατηρείται στην Περιοχή Μελέτης κατά την περίοδο της
στατιστικής ανάλυσης του 2011 ήταν 8,9%.
Το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων της Περιοχής Μελέτης απασχολείται
στον τριτογενή τομέα καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της ταχείας και ασφαλούς πρόσβασης
στο αστικό κέντρο όπου υπάρχουν οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα
(ενόψει ιδιαιτέρως του γεγονότος ότι τόσο οι ευκαιρίες απασχόλησης όσο και η δυνατότητα
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άντλησης ικανοποιητικού εισοδήματος από τον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα
ελαττώνονται καθημερινά).
Πίνακας 5-9: Αριθμός Εργαζομένων κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

ΚΕ
Τόπος
Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής
Δεν
Άνεργοι
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.
Διαμονής
Τομέας
Τομέας
Τομέας
Δηλώθηκε
1 Ξυλιάτος
6
12
32
8
0
58
Άγιος Γεώργιος
2 Καφκάλλου
3
3
5
0
0
11
3 Νικητάρι
25
43
96
20
0
184
4 Βυζακιά
3
56
84
6
0
149
Αγία Μαρίνα
5 Ξυλιάτου
23
60
131
33
0
247
6 Κάτω Μονή
50
36
74
12
0
172
7 Ορούντα
83
35
142
17
0
277
Κάτω Κουτραφάς/
8
3
1
4
1
0
9
Πάνω Κουτραφάς
9 Ποτάμι
25
67
139
21
1
253
10 Ακάκι
167
333
912
118
2
1532
11 Περιστερώνα
147
221
593
85
4
1053
12 Αστρομερίτης
62
254
676
134
5
1131
13 Μένοικο
68
114
279
46
0
507
14 Σπήλια
1
4
25
2
0
32
Αγία Ειρήνη
15 Καννάβια
2
2
4
0
0
8
0
16 Καννάβια
7
10
23
9
49
17 Κακοπετριά
Άγιος Θεόδωρος
18 Σολέα
19 Γαλάτα
20 Σινά Όρος
21 Καλιάνα
22 Τεμπριά
23 Κοράκου
24 Ευρύχου
25 Φλάσου
26 Λινού
27 Κατάδυτα
28 Σκουριώτισσα
ΣΥΝΟΛΟ

20

112

393

44

6

575

1
16
4
1
12
27
21
17
2
2
0
798

6
62
35
16
19
54
55
16
17
6
0
1649

4
131
48
43
115
109
244
42
33
23
1
4405

1
14
10
5
18
23
32
7
7
0
0
673

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
20

12
223
97
66
184
213
353
82
82
31
1
7591

[Πηγή: Στοιχεία από τις Απογραφές Πληθυσμού 2011 Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών, Υπουργείο
Οικονομικών]
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5.4.2 Πολεοδομικά Δεδομένα
Η ανάπτυξη σήμερα στην περιοχή του Προτεινόμενου Έργου ρυθμίζεται και ελέγχεται με
βάση τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής Επαρχίας Λευκωσίας του 2018. Οι πολεοδομικές
Ζώνες που εμπίπτουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης καθώς και τα χαρακτηριστικά των
ζωνών αυτών, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-10.
Πίνακας 5-10: Περιγραφή των Πολεοδομικών Ζωνών

Ζώνη
Ε1
Γ3
Η2
Η1
Η4
Ζ3
Ζ4

Περιγραφή
Βιοτεχνική Ζώνη περιορισμένου
βαθμού οχληρίας
Γεωργική Ζώνη
Ζώνες με επικρατούσα χρήση την
κατοικία
Ζώνες με επικρατούσα χρήση την
κατοικία
Ζώνες με επικρατούσα χρήση την
κατοικία
Ζώνη Προστασίας
Ζώνη Προστασίας

Ανώτατος
Συντελεστής
Δόμησης
0.90 : 1

Ανώτατο
Ποσοστό
Κάλυψης
0.50 : 1

Ανώτατο
Ύψος σε
μέτρα
-

0.10 : 1
0.90 : 1

0.10 : 1
0.50 : 1

8.30
8.30

1.20 : 1

0.70 : 1

8.30/11.40

0.40 : 1

0.25 : 1

8.30

0.01 : 1
0.005 : 1

0.01 : 1
0.005 : 1

5
5

Η Προτεινόμενη Όδευση διασχίζει κατά κύριο λόγο τη Γεωργική Ζώνη Γ3. Μικρό μέρος της
όδευσης εμπίπτει στη Ζώνη Προστασίας Ζ3.
5.4.3 Χρήση Γης
Στην αρχή της Προτεινόμενης Όδευσης παρουσιάζονται μεμονωμένες αναπτύξεις και
οικοδομές. Στην μεγάλη τους πλειοψηφία οι οικοδομές αυτές αφορούν μεμονωμένες
κατοικίες. Γενικά η χρήση γης στο μεγαλύτερο μέρος που ακολουθεί η Προτεινόμενη Όδευση
είναι γεωργική με μικρές νησίδες άγριας βλάστησης. Οι καλλιέργειες που παρατηρούνται
στην περιοχή είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τα δημητριακά. Σποραδικά παρατηρούνται
καλλιέργειες ελαιώνων. Σημαντική θεωρείται η παρουσία αρκετών γεφυριών παλιάς
αρχιτεκτονικής τα οποία όμως και δεν αναμένεται να επηρεαστούν από την κατασκευή και
λειτουργία του Προτεινόμενου Αυτοκινητόδρομου.
Στην αρχή της Προτεινόμενης Όδευσης (περιοχή Βυζακιάς) εντοπίστηκε μονάδα εξόρυξης
οικοδομικών υλικών (άμμου, αμμοχάλικων). Στην περιοχή μετά τον Κ. Κουτραφά
εντοπίστηκαν Μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.
Στο Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Corine Land Cover του έτους 2018 (Χάρτης 5-7)
παρουσιάζονται οι χρήσεις γης της περιοχής μελέτης.
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Φυσική χλωρίδα

Εξόρυξη ορυκτών

Πολύπλοκα σχήματα
καλλιέργειας
Μη
αρδευόμενη
αρόσιμη γη
Δάσος κωνοφόρων
Παραλίες,
άμμοι

αμμόλοφοι,

Χάρτης 5-7: Χρήσεις γης
[Πηγή: Corine Land Cover, 2018]

5.4.4 Δημόσια Υποδομή
Οι κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή όδευσης του Προτεινόμενου Έργου διαθέτουν πλήρως
αναπτυγμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο όπως επίσης παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
υδατοπρομήθειας.
5.4.5 Αρχαιότητες
Έχει αποσταλεί σχετική επιστολή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων στις 27 Ιανουαρίου 2020 με την
οποία ενημερώνεται για την πρόθεση του Εργοδότη για την υλοποίηση του προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε απάντηση του προς τους μελετητές με
επιστολή του ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2020, αναφέρει ότι η όδευση του ΠΕ δεν επηρεάζεται
από κηρυγμένα Αρχαία Μνημεία ούτε από χώρους με εντοπισμένες Αρχαιότητες (βλέπε
Παράρτημα ΙI).
5.5

Βιολογικό Περιβάλλον

Κατά το στάδιο της εκπόνησης της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες παρατηρήσεις πανίδας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
«Ελάχιστες απαιτούμενες καταγραφές οι οποίες θα πρέπει να εκπονούνται έτσι ώστε να
δίνεται ικανοποιητική αποτύπωση του βιολογικού περιβάλλοντος στα θέματα που αφορούν
την πτηνοπανίδα στις Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και στις Μελέτες
Οικολογικής Αξιολόγησης (Δέουσας Εκτίμησης|) στις περιπτώσεις των περιοχών Natura
2000» της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (επιστολές ημερομηνίας 18/6/2019 και 17/10/2019)
(βλέπε Παράρτημα ΙI Επιστολές Τμήματος Θήρας και Πανίδας). Τα αποτελέσματα των
επιτόπιων παρατηρήσεων περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7. Στο Κεφάλαιο 5.5.1 γίνεται μια
σύντομη περιγραφή της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της ΕΠΜ.
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5.5.1 Περιβαλλοντική Ευαισθησία της Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης
Για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και των οικοτόπων και ειδών της
κυπριακής χλωρίδας και πανίδας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, η Κυπριακή
Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα σύστημα διακήρυξης περιοχών προστασίας.
Οι κυριότεροι νόμοι/κανονισμοί προστασίας του περιβάλλοντος στην Κύπρο παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5-11. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι καθορισμένες περιοχές
προστασίας που εντοπίζονται στην Ευρύτερη και Άμεση Περιοχή Μελέτης και που
αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από την υλοποίηση του Έργου.
Πίνακας 5-11: Πλαίσια / Συνθήκες Προστασίας του Περιβάλλοντος

Πλαίσια/Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Κύπρο
Ονομασία
Ονομασία
Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης
Πλαισίου/Σύμβασης
Πλαισίου/Σύμβασης
Σύμβαση
για
την
Κυρωτικός Νόμος περί της
Στόχο έχει να προωθήσει
Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή
Σύμβασης για τη Διατήρηση
τη συνεργασία ανάμεσα
και τους Φυσικούς
της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής
στα συμβαλλόμενα κράτη,
Οικοτόπους (Σύμβαση
και των Φυσικών Οικοτόπων
με σκοπό τη διατήρηση της
της Βέρνης)
[Ν. 24/1988].
άγριας
χλωρίδας
και
πανίδας και των οικοτόπων
τους, καθώς και την
προστασία απειλούμενων
μεταναστευτικών ειδών.
Ευρωπαϊκό
Δίκτυο
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη
Οι Οδηγίες επιτρέπουν την
Natura 2000
Διατήρηση
των
Άγριων
εγκαθίδρυση
ενός
Πτηνών.
Ευρωπαϊκού
Δικτύου
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη
προστατευόμενων
Διατήρηση των Φυσικών
περιοχών (Φύση 2000), για
Οικοτόπων και της Άγριας
την αντιμετώπιση της
Πανίδας και Χλωρίδας.
συνεχούς απώλειας της
βιοποικιλότητας από τις
ανθρώπινες
δραστηριότητες.
Σύμβαση
για
την
Κυρωτικός Νόμος περί της
Έχει
ως
στόχο
τη
Προστασία
των
Σύμβασης για τη Διατήρηση
διατήρηση
όλων
των
Μεταναστευτικών Ειδών
των Αποδημητικών Ειδών που
μεταναστευτικών ειδών σε
Πανίδας, (Συνθήκη της
Ανήκουν στην Άγρια Πανίδα
όλη την ακτίνα τους.
Βόννης).
[Ν. 17(ΙΙΙ)/2001].
Σύμβασης
των
Κυρωτικός Νόμος του 1999
Για την εκπλήρωση των
Ηνωμένων Εθνών για
[Ν.23(ΙΙΙ)/99]
περί
της
υποχρεώσεων και των
την Καταπολέμηση της
Σύμβασης των Ηνωμένων
απαιτήσεων
που
Απερήμωσης
Εθνών για την Καταπολέμηση
απορρέουν
από
τις
(Desertification-UNCCD).
της Απερήμωσης
πρόνοιες της Σύμβασης,
έχει ετοιμαστεί Εθνικό
Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για
την Καταπολέμηση της
Απερήμωσης
και
τον
περιορισμό των συνεπειών
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Πλαίσια/Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Κύπρο
Ονομασία
Ονομασία
Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης
Πλαισίου/Σύμβασης
Πλαισίου/Σύμβασης
της ξηρασίας.
Σύμβαση
για
τους
Υγροτόπους
Διεθνούς
Σημασίας (Ramsar).

Κυρωτικός Νόμος
[Ν. 8(ΙΙΙ)/2001]

Σύμβαση
για
τη
Βιολογική
Ποικιλομορφία
των
Ηνωμένων Εθνών (CBD)

Κυρωτικός
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]

Νόμος

Αρ.

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.
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.

Τμήμα του Έργου εμπίπτει στην περιοχή Προστασίας «Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» CY
2000014 και επίσης εμπίπτει σε περιοχή περάσματος/διέλευσης άγριων αποδημητικών
πτηνών (βλέπε Εικόνα 5-1).
Η περιοχή ΖΕΠ «Ατσάς – Αγ. Θεόδωρος», βρίσκεται δυτικά της Λευκωσίας και εκτείνεται
από το νότιο άκρο της πεδιάδας της Μόρφου, - όπου κυριαρχούν οι καλλιέργειες σιτηρών,
μέχρι τους πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους - όπου κυριαρχεί δασώδης βλάστηση με
πεύκα (Χάρτης 5-8). Χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο της ποσοστό από τους δασικούς
οικότοπους, της βόρειας πλευράς της οροσειράς Τροόδους. Το βόρειο τμήμα της περιοχής
προεκτείνεται στην πεδιάδα της Μεσαορίας όπου καλύπτεται από συνδυασμό γεωργικών
εκτάσεων (κυρίως σιτηρά) και παραποτάμιων συστημάτων.
Η περιοχή καλύπτει ορεινή δασώδη έκταση τραχείας πεύκης που στα ανοίγματα του δάσους,
κυριαρχεί η μακκία ή/και φρυγανική βλάστηση. Επίσης χαρακτηρίζεται από την παρουσία
μικρότερης έκτασης πεδινών περιοχών με εκτατικές καλλιέργειες σιτηρών στις οποίες
παρεμβάλλονται λοφώδεις περιοχές. Δύο ποτάμια εφήμερης ροής στα βόρεια, ο ποταμός της
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Ασίνου (Αργάκι των Ρότσων) και ο ποταμός της Ελιάς διασχίζουν την περιοχή και
προσθέτουν πολυπλοκότητα στο τοπίο, ενώ στα νότια την περιοχή διατρέχει ο ποταμός
Ατσάς.
Η περιοχή «Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος», καλύπτει ορεινή δασώδη περιοχή που αποτελείται
κυρίως από δάση πεύκης και μικρότερης έκτασης πεδινές περιοχές με λοφώδεις εξάρσεις, που
διατρέχονται από απότομες κοιλάδες ποταμών και περιοχές με γεωργικές καλλιέργειες. Η
περιοχή αξιολογείται ως σημαντική για τα ενδημικά είδη και υποείδη πτηνοπανίδας και πιο
συγκεκριμένα για τη Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca), τον Τρυπομάζη (Sylvia
melanothorax) και το Θουπί (Otus scops cyprius). Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού
συντηρεί επίσης σημαντικό αναπαραγωγικό πληθυσμό των μεταναστευτικών ειδών
Πευκοτρασιήλα (Lullula arborea), Δακκανούρα (Lanius nubicus) και Σιταροπούλλι
(Emberiza caesia), καθώς επίσης και της Τρουλλουρίδας (Burhinus oedicnemus). Στο
νοτιότερο της άκρο, η περιοχή είναι σημαντική για την αναπαραγωγή της Φραγκολίνας
(Francolinus francolinus).
Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, αφορά δάσος
κωνοφόρων, ενώ υπάρχουν επιμέρους νησίδες με μικρές περιοχές οι οποίες καλύπτονται με
σκληρόφυλλη βλάστηση αλλά και εναλλασσόμενες περιοχές με γεωργικές δραστηριότητες.
Το βόρειο μέρος της περιοχής ΖΕΠ, καλύπτεται από κυρίως γεωργική γη με σημαντικές
εκτάσεις φυσικής βλάστησης, μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη, σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
με διάσπαρτα σπίτια και φυτείες με οπωροφόρα δέντρα. Λόγω της σχετικά μη εντατικής
εκμετάλλευσης αλλά και του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ΖΕΠ εμπίπτει
σε εθνικό δάσος, οι οικότοποι βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος
της περιοχής. Αναγνωρίζεται όμως η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής και η
προοπτική αύξησης των πληθυσμών των ειδών καθορισμού σε αυτή, με την λήψη
κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων κυρίως σε ότι αφορά τις γεωργικές και δασικές
δραστηριότητες.
Για τα επτά είδη καθορισμού που φωλιάζουν στη περιοχή «Ατσά – Αγ. Θεοδώρου»,
υπολογίστηκαν ΕΤΑ (FRVs). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-12.
Πίνακας 5-12: Τα είδη καθορισμού που φωλιάζουν στην περιοχή «Ατσά – Αγ. Θεοδώρου»
Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (ΕΤΑ)
Είδος

Σε επίπεδο Κύπρου
(αριθμός ζευγαριών)

ΖΕΠ «Ατσά – Θεοδώρου»
(αριθμός ζευγαριών)

Coracias garrulus

3500

20

Lullula arborea

2500

50

Burhinus oedicnemus

2000

20

Lanius nubicus

7000

200

Emberiza caesia

10000

300

Oenanthe cypriaca

80000

500

75000
[πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος, 2016]

500

Sylvia melanothorax
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Χάρτης 5-8: Προσανατολισμός της περιοχής ΖΕΠ «Ατσά – Αγ. Θεοδώρου»
[πηγή: I.A.CO Ltd, 2016]
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Διάδρομος- Περάσματα διέλευσης
αποδημητικών άγριων πτηνών

Όδευση Προτεινόμενου
Έργου (με μωβ χρώμα)

ΖΕΠ «Ατσά – Άγιος
Θεόδωρος» CY 2000014

Εικόνα 5-1: Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και Διάδρομος – πέρασμα διέλευσης
αποδημητικών άγριων πτηνών στη περιοχή μελέτης
[Πηγή: Ταμείο Θήρας 2016 και Τμήμα Περιβάλλοντος]

5.5.2 Χλωρίδα
Πληροφορίες για τη Χλωρίδα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7.
5.5.3 Πανίδα
Πληροφορίες για την Πανίδα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7.
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6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ
6.1

Εισαγωγή

Το πεδίο περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οδοποιία είναι ευρύ. Η ανάλυση η οποία
ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια καλύπτει όχι μόνο τις άμεσες περιοχές επίδρασης αλλά και
παράγοντες, όπως κοινωνική και οικονομική ζωή, οδική ασφάλεια, πολιτιστική κληρονομιά,
φυσικό τοπίο και αισθητική, κ.α.
Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά τη φάση
κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας 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. 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. 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.
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.
Η κλίμακα που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
παρουσιάζεται στον Πίνακα 6-1.

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

105

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Πίνακας 6-1: Κλίμακα Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Δείκτες αξιολόγησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΕΠ)

Πιθανότητα
Εμφάνισης
Επίπτωσης (Π)

Σοβαρότητα Επίπτωσης (Σ)
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

Η σοβαρότητα και το εύρος των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του
Προτεινόμενου Έργου, εξαρτώνται μεταξύ άλλων από τις τεχνικές κατασκευής του δρόμου.
Στο Κεφάλαιο 6.1 που ακολουθεί αναλύονται οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του
ΠΕ και στο Κεφάλαιο 6.2 αναλύονται οι επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας του ΠΕ.
6.2

Επιπτώσεις κατά τη Φάση Κατασκευής του ΠΕ

Κύριο χαρακτηριστικό των επιπτώσεων αυτών είναι συνήθως η προσωρινότητα. Οι
περισσότερες επιπτώσεις που εμφανίζονται κατά τη φάση της κατασκευής ενός έργου και οι
συνέπειες τους είναι συνήθως αντιστρέψιμες, με εξαίρεση ίσως τα θέματα οπτικής ρύπανσης,
διάβρωσης του εδάφους και περιβαλλοντικών/εργατικών ατυχημάτων.
6.2.1 Δημιουργία Θορύβου από την Κατασκευή του ΠΕ
Οι κατασκευαστικές εργασίες και οι δραστηριότητες στο εργοτάξιο θα έχουν ως άμεσο
αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων θορύβου στην περιοχή μελέτης. Σημαντικά επίπεδα
ηχορύπανσης θα δημιουργηθούν κατά τις χωματουργικές εργασίες και την κατασκευή των
θεμελίων των τεχνικών έργων όπου γίνεται χρήση μηχανικών μέσων και κατά τις εργασίες
όπου προβλέπεται η χρήση σκυροδέματος και η επικάλυψη επιφανειών με άσφαλτο.
Τα επίπεδα θορύβου αναμένεται ότι θα επηρεάζονται από το είδος των χωματουργικών
εργασιών που θα ακολουθηθούν και την ταχύτητα κίνησης των φορτηγών τα οποία θα
μεταφέρουν τα υλικά οδοποιίας. Σύμφωνα με στοιχεία από τη γαλλική μεθοδολογία, ο
προσδιορισμός των επιπέδων θορύβου ακολουθεί τη μεθοδολογία που περιγράφεται
παρακάτω.
Το επίπεδο θορύβου προσδιορίζεται από την πιο κάτω εξίσωση:
LAeqi= LWaj - Cd + Ctf - Ce - Cr
Όπου :
d = απόσταση πηγής - θέσης μέτρησης
LWaj = τιμή από Πίνακα 6-2
Ce = διόρθωση λόγω ύπαρξης ηχοπετάσματος
Cr = διόρθωση λόγω ύπαρξης επιφανειών οι οποίες ανακλούν τον ήχο
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Cd = διόρθωση λόγω απόστασης
Ctf = διόρθωση χρόνου λειτουργίας μηχανήματος
Ft = χρόνος λειτουργίας μηχανήματος επί τοις εκατό του χρόνου λειτουργίας του εργοταξίου.
Κατά κανόνα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής δεν υφίστανται ηχοπετάσματα, συνεπώς η
τιμή του Ce = 0.
Πίνακας 6-2: Τυπικές Στάθμες Θορύβου για Διάφορους Τύπους Μηχανημάτων

Τύπος Μηχανήματος

Εκπεμπόμενος Θόρυβος dB(A)
Μέγιστο

Ελάχιστο

Μέσος Όρος

Φορτηγό

109

95

106

Φορτωτής

102

98

100

Δονητικός

115

100

106

Εκσκαφέας

110

110

110

Κομπρεσέρ

117

90

106

Θραυστήρας

117

117

117

Φίνισερ

113

107

109

Οδοστρωτήρας

[Πηγή: Γεώργιος Τσώχος, Περιβαλλοντική Οδοποιία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997]

Οι κανονισμοί που ισχύουν σήμερα στην Κύπρο, προβλέπουν κύρια την μείωση του θορύβου
με την εφαρμογή κάθε εφικτού μέτρου έτσι ώστε η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση του
εργαζομένου να μην υπερβαίνει τα 90 dB(A), ενώ απαγορεύουν την έκθεση οποιουδήποτε
εργαζομένου, για οποιαδήποτε χρονική διάρκεια, σε θόρυβο του οποίου η μέγιστη στάθμη
ηχητικής πίεσης υπερβαίνει τα 140 dB(A).
Όταν η ηχοέκθεση του εργαζόμενου είναι ενδεχόμενο να υπερβαίνει τα 85 dB(A) πρέπει ο
εργοδότης να θέτει στην διάθεση των εργαζομένων Μέσα Ατομικής Προστασίας της Ακοής.
Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στα επίπεδα θορύβου από τα μηχανήματα και οχήματα
μεταφοράς υλικών στο περιβάλλον των περιοχών που θα διασχίζουν τις οικιστικές περιοχές
παρ’ όλο που είναι βραχυπρόθεσμες και παροδικές, θα μπορούσαν να θεωρηθούν σημαντικές
εάν επιχειρηθεί η διακίνηση οχημάτων εντός των οικιστικών περιοχών.
Για σκοπούς αυτής της μελέτης, έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό IMMI, με τη βοήθεια του
οποίου έχουν υπολογιστεί ενδεικτικές τιμές των επιπέδων του θορύβου που αναμένεται να
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Σημειώνεται ότι η
προσομοίωση έχει γίνει για ένα τμήμα του ΠΕ (περιοχή Κουτραφά), το οποίο θεωρείται
αντιπροσωπευτικό για όλα τα σημεία του αυτοκινητόδρομου όπου θα εκτελεστούν οι
κατασκευαστικές εργασίες. Οι εκπομπές θορύβου των μηχανημάτων που έχουν καταχωρηθεί
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 4 διαφορετικών οχημάτων/μηχανημάτων (εκσκαφέας, δονητικός
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οδοστρωτήρας, φίνισερ και μπουλντόζα). Στην Εικόνα 6-1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
της διάχυσης θορύβου στο συγκεκριμένο τμήμα της ΑΠΜ που έγινε η προσομοίωση.

110 m

Εικόνα 6-1:Αποτελέσματα διάχυσης θορύβου κατά τις κατασκευαστικές εργασίες

Σημειώνεται ότι αυξημένα επίπεδα θορύβου θα παρατηρούνται στα διάφορα σημεία
διεξαγωγής των κατασκευαστικών εργασιών. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 6-1 πλησίον
των μηχανημάτων σημειώνεται στάθμη θορύβου μέχρι και 65 dB(A), ενώ όσο
απομακρυνόμαστε από την πηγή θορύβου, η στάθμη του θορύβου μειώνεται στα 35 dB(A)
σε απόσταση 110 m.
Η δημιουργία θορύβου από την αποπεράτωση ενός έργου τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να
εξαλειφθεί, αλλά με κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό θα μπορούσε να μειωθεί με
ταυτόχρονο περιορισμό των επιπτώσεων στους κατοίκους και χρήστες της ευρύτερης
περιοχής.
Στην Εικόνα 6-2 παρουσιάζονται ορισμένα από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για
την κατασκευή του ΠΕ.
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Εικόνα 6-2: Μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ΠΕ
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6.2.1.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Θορύβου από την Κατασκευή
του ΠΕ
Πίνακας 6-3: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Θορύβου από την Κατασκευή του
ΠΕ

Κεφ.

6.2.1

Περιβαλλοντι
κή πτυχή

Δημιουργία
θορύβου

Πιθανή
Επίπτωση

Οχλήσεις στον
πληθυσμό της
περιοχής, στην
πανίδα και στους
εργαζομένους
του εργοταξίου.

Πιθανή αιτία

Χρήση μηχανημάτων κατά
τις χωματουργικές και
κατασκευαστικές εργασίες
και διακίνηση οχημάτων
(βαρέου τύπου και ΙΧ) από
και προς το εργοτάξιο

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.5

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

4

3

12

3

2

6

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις από τη δημιουργία
θορύβου κατά το κατασκευαστικό στάδιο θα είναι μέτριες. Με την εφαρμογή των
προτεινόμενων μέτρων του Κεφαλαίου 8.1.5 ο βαθμός των επιπτώσεων μειώνεται σημαντικά
(50%) και χαρακτηρίζεται χαμηλός. Η εφαρμογή των μέτρων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση
και βελτίωση όπου είναι εφικτό.
6.2.2 Πρόκληση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Κατασκευή του ΠΕ
Στην περιοχή όδευσης του ΠΕ δεν υπάρχουν κατοικίες ώστε να επηρεαστούν άμεσα από την
εκπομπή σκόνης και τις αέριες εκπομπές που θα δημιουργούνται από τη λειτουργία των
μηχανημάτων.
Μεγάλο μέρος του ΠΕ διασχίζει μη ανεπτυγμένες περιοχές (αγροτικές), όπου και δε θα
υπάρξουν προβλήματα οχληρίας από τη δημιουργία σκόνης ή καυσαερίων σε κατοίκους της
ΕΠΜ. Σε αυτές τις περιοχές υφίστανται καλλιέργειες, οι οποίες θα επηρεαστούν αρνητικά
από την επικάθιση σκόνης στα φυτά κατά τις κατασκευαστικές εργασίες.
Συγκεκριμένα ο αυτοκινητόδρομος στα πρώτα χιλιόμετρα διασχίζει εκτάσεις με καλλιέργειες
δημητριακών. Σε αυτό το μήκος αναμένεται να επηρεαστεί μία έκταση 200 μέτρων ένθεν και
ένθεν από τη γραμμή της Όδευσης. Κύρια επίπτωση από την κατασκευή του δρόμου θα είναι
η μείωση της παραγωγής αφού οι αυξημένες ποσότητες σκόνης που θα προκύψουν για
περίοδο μέχρι έξι μηνών θα μειώσουν την αναπνευστική ικανότητα των φυτών και συνεπώς
θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη φωτοσύνθεση αυτών των φυτειών τουλάχιστον για μια
συγκομιδή, η οποία συνεπάγεται με μειωμένη παραγωγή.
Οι συγκεντρώσεις της σκόνης στην ατμόσφαιρα και ο βαθμός της επίπτωσης δεν μπορεί να
εκτιμηθεί με ακρίβεια στο παρόν στάδιο αφού εξαρτάται από μια σειρά αστάθμητων
παραγόντων, όπως είναι η υγρασία του εδάφους, οι μέθοδοι και εξοπλισμός που θα
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χρησιμοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια των χωματουργικών έργων, η κατάσταση των
δρόμων που θα χρησιμοποιούνται για διακίνηση οχημάτων και οι καιρικές συνθήκες. Η
επίπτωση όμως από τη δημιουργία σκόνης μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρια και με την
εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων να μετατραπεί σε χαμηλή.
Η δημιουργία καυσαερίων από τον εξοπλισμό είναι ως επί το πλείστων αμελητέα και δεν
επηρεάζει σημαντικά τη γενική ποιότητα της ατμόσφαιρας. Όμως η διακίνηση βαρέων
οχημάτων και η χρήση γεννητριών μπορεί να καταστούν πηγές υψηλών επιπέδων καπνού και
μονοξειδίου του άνθρακα σε μικρή ακτίνα από το χώρο διακίνησης ή λειτουργίας τους.
6.2.2.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από την Ατμοσφαιρική Ρύπανση από την
Κατασκευή του ΠΕ
Πίνακας 6-4: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από την Ατμοσφαιρική Ρύπανση από την Κατασκευή
του ΠΕ

Κεφ.

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή
Επίπτωση

Αύξηση των
συγκεντρώσεων
των αέριων
ρύπων στην
ατμόσφαιρα.
6.2.2

Ποιότητα της
Ατμόσφαιρας

Εκπομπή σκόνης

Πιθανή αιτία

Εκπομπές αερίων ρύπων
(καυσαερίων) από τα
μηχανήματα κατά τις
χωματουργικές εργασίες
και κατά τη διακίνηση των
οχημάτων από και προς το
εργοτάξιο, καθώς και από
τη λειτουργία του
εξοπλισμού των
κατασκευαστικών έργων
Από τις χωματουργικές
εργασίες (εκσκαφές,
εξομάλυνση του εδάφους,
αποθήκευση αδρανών) και
διακίνηση οχημάτων
(βαρέου τύπου και ΙΧ)

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.9

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ Σύνολο

3

2

6

2

2

4

4

3

12

3

2

6

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις από την εκπομπή
καυσαερίων θα είναι χαμηλές και οι επιπτώσεις από την εκπομπή σκόνης θα είναι μέτριες.
Με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ο βαθμός επίπτωσης μειώνεται σημαντικά, ειδικά
για την εκπομπή σκόνης, όπου ο βαθμός επίπτωσης από μέτριος μειώνεται σε χαμηλό. Η
εφαρμογή των μέτρων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση (όπου είναι εφικτό).
6.2.3 Δημιουργία Αποβλήτων (Στερεά, Υγρά, Επικίνδυνα) από την Κατασκευή του ΠΕ
Τα υγρά απόβλητα που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του
Προτεινόμενου Έργου είναι μικρά σε ποσότητες, και περιορίζονται κυρίως στα λιπαντικά και
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τα μηχανέλαια που θα χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων
που θα βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου. Επίσης, μικρή ποσότητα αστικών λυμάτων
αναμένεται να παράγεται από το προσωπικό του εργοταξίου. Επομένως, με απλά μέτρα που
συνήθως εφαρμόζονται σε εργοτάξια τα υγρά απόβλητα μπορούν εύκολα να διαχειριστούν.
Κατά τη διάρκεια των χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών γίνεται χρήση πολλών
υλικών και δημιουργούνται καθημερινά σημαντικές ποσότητες στερεών απορριμμάτων που
στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι μπάζα, μη χρήσιμα υλικά εργοταξίου από την κατασκευή
των τεχνικών έργων (π.χ. άχρηστα ξύλα από το ξυλότυπο), περίσσεια σκυροδέματος, υλικά
συσκευασίας (π.χ. δοχεία υλικών), ασφαλτικά υλικά που θα αφαιρεθούν από υφιστάμενους
δρόμους, άχρηστα μεταλλικά υλικά (π.χ. παλιές περιφράξεις), περίσσεια αδρανών υλικών
(π.χ. σκύρα, άμμο, βαφές κλπ.). Η μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που
δημιουργούνται στο εργοτάξιο, μπορεί να επιφέρει την αισθητική/ οπτική ρύπανση της
περιοχής γύρω από το εργοτάξιο σε παραπλήσιους χώρους. Το εμβαδόν του εργοταξίου στην
περίπτωση του Προτεινόμενου Έργου θα καλύπτει μία μεγάλη επιφάνεια σε σχέση με άλλα
τεχνικά έργα, γι’ αυτό και η διαχείριση των απορριμμάτων / μπαζών θα πρέπει να γίνει
σύμφωνα με ένα καλά οργανωμένο σύστημα που θα εφαρμόσει ο εργολάβος /
κατασκευαστής.
6.2.3.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Αποβλήτων (Στερεά, Υγρά,
Επικίνδυνα) από την Κατασκευή του ΠΕ
Πίνακας 6-5: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Αποβλήτων από την Κατασκευή
του ΠΕ

Κεφ.

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή
Επίπτωση

Ποιότητα
εδάφους και
επιφανειακών και
υπόγειων νερών

Ρύπανση
εδάφους και
υδάτων

Αισθητική του
τοπίου

Ανεξέλεγκτη
απόρριψη
αποβλήτων
υγρών και
στερεών
αποβλήτων

6.2.3

Πιθανή αιτία

Πιθανές διαρροές
μηχανέλαιων και άλλων
αποβλήτων

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.7.1

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ Σύνολο

3

2

6

2

1

2

3

2

6

2

1

2

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

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις από τη δημιουργία
των στερεών και υγρών αποβλήτων θα είναι χαμηλές. Με την εφαρμογή των προτεινόμενων
μέτρων του Κεφαλαίου 8.1.7.1 ο βαθμός των επιπτώσεων μειώνεται σε ασήμαντο.
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6.2.4 Επιπτώσεις από τις Δονήσεις από την Κατασκευή του ΠΕ
Δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις από τις δονήσεις που θα δημιουργούνται κατά το
κατασκευαστικό στάδιο του ΠΕ στους κατοίκους της ΕΠΜ. Το ΠΕ δε γειτνιάζει με κατοικίες
ή άλλα κτίρια.
Το έδαφος στις περιοχές αυτές δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σκληρά πετρώματα και η χρήση
εκρηκτικών ή η εκτεταμένη χρήση αερόσφυρων δεν είναι αναγκαία για τις εκσκαφές
θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα παρουσιαστούν υψηλά επίπεδα δονήσεων.
6.2.4.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τις Δονήσεις από την Κατασκευή του ΠΕ
Πίνακας 6-6: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τις Δονήσεις από την Κατασκευή του ΠΕ

Κεφ.

6.2.4

Περιβαλλοντική
πτυχή

Δονήσεις

Πιθανή
Επίπτωση

Επηρεασμός
κτιρίων και
όχληση ενοίκων

Πιθανή αιτία

Χρήση μηχανημάτων που
προκαλούν δονήσεις (όπως
δονητικός οδοστρωτήρας)

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Π

Σ

Σύνολο

1

1

1

Π

Σ Σύνολο
Ν/Α

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα δε θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις
στην ΕΠΜ του ΠΕ από τις δονήσεις.
6.2.5 Επιπτώσεις στο Αρχαιολογικό Περιβάλλον από την Κατασκευή του ΠΕ
Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5.4.5 δεν εντοπίζονται αρχαιότητες στην ΑΠΜ (βλέπε
Παράρτημα IΙ).
6.2.6 Επιπτώσεις από την Παρουσία Ατυχημάτων και Περιστατικών Έκτακτης
Ανάγκης από την Κατασκευή του ΠΕ
Οι κατασκευαστικές εργασίες υλοποίησης του Προτεινόμενου Έργου αναμένεται να
αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκλησης ατυχημάτων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης,
ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου δε ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας στο εργοτάξιο.
Μια πιθανή αρνητική επίπτωση αφορά την αύξηση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς,
ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου οι εργασίες κατασκευής θα διεξάγονται τη θερινή περίοδο.
Η εύφλεκτη μορφή που παρουσιάζουν οι φυτοκοινωνίες στην ευρύτερη περιοχή κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού σε συνδυασμό με την αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας κατά τη
διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκλησης
πυρκαγιάς. Πιθανά αίτια εστιών πυρκαγιάς θα μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα:
•
•

Αποτσίγαρα.
Υπερθέρμανση σωλήνων εξάτμισης των κατασκευαστικών οχημάτων.
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•

Διάφορα μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα που τυχόν απορριφθούν στην παρακείμενη
βλάστηση.

Πιθανή αιτία πρόκλησης ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών μπορεί
επίσης να αποτελέσει η διαρροή μηχανέλαιων και άλλων τοξικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των κατασκευών.
6.2.6.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τους Κινδύνους που εγκυμονούν στο
Εργοτάξιο από την Κατασκευή του ΠΕ
Πίνακας 6-7:Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τους Κινδύνους που εγκυμονούν στο Εργοτάξιο από
την Κατασκευή του ΠΕ

Κεφ.

6.2.6

Περιβαλλοντική
πτυχή

Εργατικά
ατυχήματα και
παρουσία
περιστατικών
έκτακτης ανάγκης

Πιθανή
Επίπτωση

Καταστροφή
φυσικού
περιβάλλοντος
της περιοχής
του έργου και
σοβαρά
ατυχήματα/
θανατηφόρο
συμβάν στους
εργαζομένους

Πιθανή αιτία

Μη ορθή οργάνωση και
λήψη προληπτικών
μέτρων για την αποφυγή
ατυχημάτων και
περιστατικών έκτακτης
ανάγκης στο εργοτάξιο.

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.12

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

3

5

15

2

2

4

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι η απουσία λήψης
προληπτικών μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης στο
εργοτάξιο μπορεί να επιφέρει μέτριες προς υψηλές επιπτώσεις στους εργαζομένους και στο
φυσικό περιβάλλον της περιοχής του έργου. Με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων οι
επιπτώσεις θα μειωθούν σε ασήμαντες.
6.2.7 Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον από την Κατασκευή του ΠΕ
Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες δε θα επηρεαστούν οποιεσδήποτε δασικές εκτάσεις ή
βιότοποι αυξημένης οικολογικής σημασίας.
Η παρουσία εργοταξίου και βαρέων μηχανημάτων στην περιοχή θα έχει τοπικές αρνητικές
επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον της περιοχής, με αποτέλεσμα η πανίδα να εγκαταλείψει
τουλάχιστον την άμεση περιοχή, και η χλωρίδα να ποδοπατηθεί ή τραυματιστεί. (βλέπε
Εικόνα 6-3) Οι επιπτώσεις είναι σοβαρότερες κατά τη διάρκεια της άνοιξης (Μάρτιο / Ιούνιο)
όπου τα περισσότερα πτηνά φωλιάζουν και τα ετήσια φυτά διανύουν βλαστητική περίοδο. Οι
επιπτώσεις αυτές είναι προσωρινές και με την αποπεράτωση του έργου αναμένεται να
επανέλθει η οικολογική ισορροπία στην περιοχή (στο μέγιστο δυνατό βαθμό).
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Η σκόνη που θα δημιουργηθεί κατά τις χωματουργικές εργασίες υλοποίησης του
Προτεινόμενου Έργου θα επικαλύψει τα φυτά που βρίσκονται στη γειτνιάζουσα περιοχή με
δυσμενείς συνέπειες για την επιβίωση τους, ενώ πηγές μόλυνσης θα δημιουργήσουν οι τυχόν
διαρροές μηχανέλαιων από βαρέα μηχανήματα.
Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες και αργότερα με την τοπιοτέχνηση δίδεται η ευκαιρία
αποκατάστασης της βλάστησης που είναι σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένη, και βελτίωσης
των υφιστάμενων βιοτόπων για την πανίδα. Με τη σωστή επιλογή των φυτικών ειδών που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την τοπιοτέχνηση, καθώς επίσης και την κατάλληλη μείξη τους
προσφέρεται μία μοναδική ευκαιρία αποκατάστασης του τοπίου.

Εικόνα 6-3: Επιπτώσεις στη χλωρίδα λόγω απουσίας μέτρων προστασίας της χλωρίδας

6.2.7.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στο Βιολογικό Περιβάλλον από την Κατασκευή
του ΠΕ
Πίνακας 6-8:Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Βιολογικό Περιβάλλον από την Κατασκευή του ΠΕ

Κεφ.

6.2.7

Περιβαλλοντική
πτυχή

Χλωρίδα και
Πανίδα περιοχής
μελέτης

Πιθανή
Επίπτωση

Οχλήσεις στην
πανίδα και
απομάκρυνση
της από την
περιοχή
μελέτης,
καθώς και
υποβάθμιση
της χλωρίδας
στην ΑΠΜ

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Πιθανή αιτία

Εκτέλεση των
κατασκευαστικών
εργασιών. Απουσία λήψης
μέτρων προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής.

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.4

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

5

3

15

3

3

9

115

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα η απουσία εφαρμογής μέτρων για την
προστασία του βιολογικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, οι επιπτώσεις θα είναι
μέτριες προς υψηλές. Οι υψηλές επιπτώσεις αφορούν κυρίως την περιοχή προστασίας της
Φύσης 2000 «Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» (βλέπε Κεφάλαιο 7.1.6). Με την εφαρμογή των
μέτρων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8.1.4, οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να
μετατραπούν από υψηλές προς μέτριες.
6.2.8 Εδαφολογικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή του ΠΕ
Οι κυριότερες εδαφολογικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης ενός τέτοιου έργου, είναι η πρόκληση ασταθών πρανών, ο κίνδυνος
μετατόπισης υλικών από σωρούς, η πρόκληση κατολισθήσεων, καθιζήσεων και πλημμύρων.
Επειδή οι εδαφολογικές επιπτώσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με το θέμα ασφάλειας τόσο του
προσωπικού, όσο και οποιουδήποτε ατόμου το οποίο φιλοξενείται από τον περιβάλλοντα
χώρο κατά μήκος της όδευσης, το κεφάλαιο αυτό χρίζει μεγάλης προσοχής και αποτελεί από
μόνο του ξεχωριστό κεφάλαιο μελέτης.
Οι προαναφερθέντες εδαφολογικοί κίνδυνοι, τόσο με βάση την επιστημονική προσέγγιση και
μεθοδολογία, όσο και τον ορθό προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών των
διαφόρων εμπλεκομένων φορέων, είναι προβλέψιμοι.
Επειδή στο στάδιο αυτό της μελέτης δεν είναι δυνατό να καταστεί γνωστό ποια υλικά θα
αποφασιστεί να χρησιμοποιηθούν από τους μηχανικούς του έργου και επειδή ούτε οι χώροι
στους οποίους πιθανώς να τοποθετηθούν μπάζα είναι γνωστοί, είναι λογικό ότι οι
συντελεστές ασφάλειας των πρανών των μπάζων ή των προς χρήση υλικών, είναι πολύ
δύσκολο να υπολογιστούν. Για να επιτελεστούν τέτοιοι υπολογισμοί χρειάζεται να
γνωρίζουμε με ακρίβεια την τοπογραφία του συγκεκριμένου χώρου απόθεσης, τον όγκο των
υλικών, το ειδικό τους βάρος, το ύψος των σωρών, τη διαβάθμιση των υλικών, το βάθος του
υδροφορέα και άλλα.
Λόγω αφ’ ενός του γεγονότος ότι το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής Αστρομερίτη Κάτω Κουτραφά είναι ήπιο και αφ’ ετέρου λόγω του ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε κάποια
τμήματα επί της υφιστάμενης όδευσης, θα μπορούσε να λεχθεί ότι δεν αναμένεται να
δημιουργηθούν ασταθείς καταστάσεις κατά την κατασκευή του έργου στο τμήμα αυτό.
6.2.8.1 Αξιολόγηση των Εδαφολογικών Επιπτώσεων από την Κατασκευή του ΠΕ
Πίνακας 6-9:Αξιολόγηση των Εδαφολογικών Επιπτώσεων από την Κατασκευή του ΠΕ

Κεφ.

6.2.8

Περιβαλλοντική
πτυχή

Έδαφος

Πιθανή
Επίπτωση

Πρόκληση
κατολισθήσεων,

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Πιθανή αιτία

Ασταθή πρανή και
μετατόπιση υλικών από

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.3 και 8.1.4

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

2

3

6

1

1

1
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Κεφ.

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή
Επίπτωση

καθιζήσεων και
πλημμύρων.

Πιθανή αιτία

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.3 και 8.1.4

Π

Π

Σ

Σύνολο

Σ

Σύνολο

σωρούς

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι η εφαρμογή των κατάλληλων
μέτρων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8.1.3 και 8.1.4, οι επιπτώσεις θα μειωθούν από
χαμηλές σε ασήμαντες.
6.2.9 Επιπτώσεις στη Γεωλογία από την Κατασκευή του ΠΕ
Η κατασκευή του έργου δεν αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς τη γεωλογία της περιοχής
κατά μήκος της όδευσης, μιας και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής δεν
αλλοιώνονται από τη διάνοιξη - διαπλάτυνση του δρόμου. Η δημιουργία ενός δρόμου, τις
πλείστες φορές και κυρίως στα πρανή της όδευσης, αναδεικνύει τον γεωλογικό χαρακτήρα
της περιοχής μιας και τα πρανή αποτελούν από μόνα τους τομές στα γεωλογικά στρώματα
μέσω των οποίων ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί τη γεωλογία, τη γεωμορφολογία, την
παλαιοντολογία και πολλά άλλα χαρακτηριστικά της περιοχής.
6.2.9.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στη Γεωλογία από την Κατασκευή του ΠΕ
Πίνακας 6-10: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στη Γεωλογία από την Κατασκευή του ΠΕ

Κεφ.

6.2.9

Περιβαλλοντική
πτυχή

Γεωλογία

Πιθανή
Επίπτωση

Αλλοίωση των
γεωλογικών
χαρακτηριστικών
της περιοχής του
ΠΕ

Πιθανή αιτία

Σχεδιασμός του έργου

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων

Π

Σ

Σύνολο

Π

1

1

1

Σ

Σύνολο

Ν/Α

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα και από την ανάλυση που γίνεται στην πιο πάνω
παράγραφο, διαφαίνεται ότι δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στα γεωλογικά
χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.
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6.2.10 Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Πρανών από την Κατασκευή του ΠΕ
Όπως προαναφέρθηκε, λόγω της ήπιας τοπογραφίας την οποία παρουσιάζει η περιοχή
Αστρομερίτη - Κάτω Κουτραφά, στο μέρος αυτό της προτεινόμενης όδευσης δεν αναμένεται
να δημιουργηθούν πρανή τα οποία να δημιουργούν ασταθείς συνθήκες.
Τα πρανή επί του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη - Κάτω Κουτραφά τα οποία
αποτελούνται από κροκάλες, κόκκους, άμμο και ιλύ (κροκαλοπαγή ριπιδίων) με δευτερογενές
ανθρακικό ασβέστιο, έχουν ύψος από μηδέν μέχρι τέσσερα μέτρα.
Σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων της όδευσης λόγω του ημιορεινού ανάγλυφου που
παρουσιάζει η περιοχή, θα δημιουργηθούν πρανή που πιθανόν να δημιουργήσουν
προβλήματα κατολισθήσεων. Σε αυτά τα τμήματα θα πραγματοποιηθούν έργα αντιστήριξης
για αποφυγή προβλημάτων κατολισθήσεων.

6.2.10.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Πρανών από την Κατασκευή
του ΠΕ
Πίνακας 6-11: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Πρανών από την Κατασκευή του
ΠΕ

Κεφ.

6.2.10

Περιβαλλοντική
πτυχή

Τοπογραφία

Πιθανή
Επίπτωση

Πρόκληση
κατολισθήσεων

Πιθανή αιτία

Δημιουργία πρανών

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.3 και 8.1.4

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

2

2

4

1

1

1

Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα και τις πληροφορίες της πιο πάνω παραγράφου δεν
αναμένεται να παρουσιαστούν σημαντικές επιπτώσεις από τη δημιουργία πρανών.
6.2.11 Επιπτώσεις στην Υδρογεωλογία της Περιοχής από την Κατασκευή του ΠΕ
Οι δραστηριότητες του εν λόγω έργου επικεντρώνονται κυρίως στην αφαίρεση εδαφών ή
πετρωμάτων από τον χώρο φυσικής εναπόθεσής τους, κυρίως με τη βοήθεια μηχανικών
μέσων και στην προσθήκη μεικτών διαβαθμισμένων από σκύρα και άμμο υλικών για σκοπούς
δημιουργίας υποστρώματος, ή στην προσθήκη άλλων καταλλήλων υλικών για σκοπούς
επίχωσης. Τα στερεά κατάλοιπα των διεργασιών αφαίρεσης ή προσθήκης πετρωμάτων ή
εδαφών μπορεί να είναι άργιλος (0mm-0,0625mm), ιλύς (0,0625mm-0,125mm), άμμος
(0,125mm-2mm), κόκκος (2mm-4mm), χαλίκι (4mm-60mm) λατύπη (>60mm). Νοουμένου
ότι δε θα γίνεται επιτόπια χρήση νερού για σκοπούς πλύσης υλικών, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο
κίνδυνος ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών νερών κατά τις διάφορες φάσεις χάραξης
- διαπλάτυνσης του ΠΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
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Ο κίνδυνος ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών νερών από τα πετρελαιοειδή και τα
μηχανέλαια, τα οποία θα χρησιμοποιούν τα μηχανοκίνητα οχήματα, γεννήτριες και άλλα
μηχανήματα, αναμένεται να είναι μικρός, αφενός λόγω του μικρού αριθμού μηχανημάτων τα
οποία θα εργάζονται στον χώρο, αφ’ ετέρου λόγω της μη εγκατάστασης μόνιμης αποθήκης
καυσίμων και μηχανέλαιων στον χώρο των διεργασιών. Ακόμη και στην περίπτωση
προσωρινής εγκατάστασης αποθηκών καυσίμων σε διάφορα σημεία της όδευσης, τα καύσιμα
αυτά θα πρέπει να βρίσκονται κλεισμένα σε υδατοστεγή βαρέλια σε ειδικά διαμορφωμένους
χώρους, οι οποίοι θα επιτηρούνται.
Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια τα οποία θα προκύπτουν από τις συντηρήσεις των
μηχανημάτων, θα πρέπει να διοχετεύονται σε μεταλλικά δοχεία και να αποστέλλονται σε
αδειοδοτημένους διαχειριστές.
Από τα υδρογεωλογικά και άλλα στοιχεία τα οποία παρατίθενται στις προηγούμενες
παραγράφους, είναι εμφανές ότι το έργο αναμένεται να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τους
ρυθμούς αποστράγγισης και εμπλουτισμού των υδροφόρων οριζόντων, κυρίως στα σημεία
της όδευσης στα οποία πιθανώς θα διενεργηθεί ουσιαστική παρέμβαση στο ανάγλυφο της
περιοχής.
Οι επιπτώσεις αυτές, είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις τεχνικές μεθόδους οι οποίες θα
προταθούν σε σημεία στα οποία οι επεμβάσεις στο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργούν
κωλύματα στη φυσική αποστράγγιση τους.
Όπως προαναφέρεται στο Κεφάλαιο 5.3.5 το ΠΕ διασταυρώνεται από τον ποταμό Ελιάς. Στο
σημείο της διασταύρωσης του δρόμου με τον Ποταμό θα κατασκευαστεί κοιλαδογέφυρα.
Συνεπώς οι κατασκευαστικές εργασίες εντός της κοίτης Ποταμού θα περιοριστούν και θα
σχετίζονται με τη θεμελίωση και τα στοιχεία στήριξης της κοιλαδογέφυρας. Σημαντικό είναι
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη μπάζων και υλικών εντός
της κοίτης του Ποταμού, οι εργαζόμενοι να εργάζονται αυστηρώς στα όρια της κατασκευής
και να αποφεύγεται η συσσώρευση χωμάτων εντός της κοίτης του Ποταμού.
6.2.11.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Υδρογεωλογία της Περιοχής από την
Κατασκευή του ΠΕ
Πίνακας 6-12: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Υδρογεωλογία της Περιοχής του Έργου από την
Κατασκευή του ΠΕ

Κεφ.

6.2.11

Περιβαλλοντική
πτυχή

Επιφανειακές
και Υπόγειες
πηγές υδάτων

Πιθανή
Επίπτωση

Ρύπανση των
επιφανειακών
και υπόγειων
υδάτων.
Επηρεασμός
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Απουσία Σχεδίου
Διαχείρισης των
αποβλήτων του
εργοταξίου και
ενημέρωσης του

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.3, 8.1.4,
8.1.12 και 8.1.7

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

2

2

4

1

1

1
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Κεφ.

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή
Επίπτωση

της ροής και
της κοίτης του
Ποταμού.

Πιθανή αιτία

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.3, 8.1.4,
8.1.12 και 8.1.7

Π

Π

Σ

Σύνολο

Σ

Σύνολο

προσωπικού.

6.2.12 Επιπτώσεις στην Αισθητική του Τοπίου από την Κατασκευή του ΠΕ
Η κατασκευή έργων οδοποιίας συνεπάγεται πάντα με αλλοίωση της αισθητικής του τοπίου.
Οι κυριότερες δυσμενείς επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου της περιοχής από την
υλοποίηση του Προτεινόμενου Έργου εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν κυρίως, κατά το
στάδιο των χωματουργικών εργασιών.
Μετά την εκτέλεση των χωματουργικών έργων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται
σημαντικές υψομετρικές διαφορές και η διενέργεια εκσκαφών ή επιχωματώσεων είναι
σχετικά μεγάλου βαθμού, δημιουργούνται πρανή τα οποία δεν περιέχουν βλάστηση και
διαφέρουν σημαντικά από την αισθητική του υπόλοιπου τοπίου. Η διαφορά αυτή παραμένει
για σημαντικό χρονικό διάστημα, ειδικά στις περιοχές όπου το έδαφος είναι βραχώδες και τα
πρανή τα οποία δημιουργούνται έχουν μεγάλες κλίσεις.
Το μέγεθος της οπτικής ρύπανσης εξαρτάται κυρίως από:
•
•
•

Το ύψος των πρανών.
Τον χαρακτήρα της τοποθεσίας γύρω από τον εξεταζόμενο χώρο.
Την οπτική ευχέρεια του πρανούς.

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα επηρεάσουν την αισθητική του τοπίου της περιοχής
βραχυπρόθεσμα μόνο με την προϋπόθεση ότι μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών
εφαρμοστούν τεχνικές ανάπλασης και επαναφοράς του περιβάλλοντος της περιοχής, έτσι
ώστε να μετριαστούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις παρουσιαστούν και να γίνει μια
ομαλή ένταξη του οδικού δικτύου στα χαρακτηριστικά της περιοχής.
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Εικόνα 6-4:Οπτική ρύπανση και εκπομπή αέριων ρύπων κατά τις χωματουργικές εργασίες

6.2.12.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Αισθητική του Τοπίου από την κατασκευή
του ΠΕ
Πίνακας 6-13: Αξιολόγηση Επιπτώσεων στην Αισθητική του Τοπίου από την Κατασκευή του ΠΕ

Κεφ.

6.2.12

Περιβαλλοντική
πτυχή

Αισθητική του
τοπίου

Πιθανή
Επίπτωση

Οπτική
ρύπανση

Πιθανή αιτία

Χωματουργικές εργασίες

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.3 και 8.1.4

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

4

3

12

3

2

6

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι οι χωματουργικές εργασίες θα
έχουν μέτριες επιπτώσεις στην περιοχή του Έργου. Με την εφαρμογή των μέτρων που
προτείνονται στα Κεφάλαια 8.1.3 και 8.1.4 οι επιπτώσεις από την οπτική ρύπανση θα
μειωθούν σε χαμηλές.
6.2.13 Επιπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο και τη Δημόσια Υποδομή από την Κατασκευή του
ΠΕ
Κατά την κατασκευή έργων οδοποιίας είναι φυσικό να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα
τόσο στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, όσο και στη δημόσια υποδομή. Τα προβλήματα αυτά θα
Νικολαΐδης & Συνεργάτες
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επηρεάσουν τους κατοίκους των περιοχών ή κοινοτήτων οι οποίες γειτνιάζουν άμεσα με το
ΠΕ, καθώς και άτομα τα οποία χρησιμοποιούν το υφιστάμενο οδικό δίκτυο κυρίως, κατά τις
πρωινές και απογευματινές ώρες για τη μετακίνηση από και προς την Πρωτεύουσα. Τα
προβλήματα αυτά θα έχουν σχέση με παρακάμψεις, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, σκόνη,
θόρυβο, δονήσεις και μετακίνηση βαρέων οχημάτων.
Για τη διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής, αλλά και των διερχομένων από την περιοχή
πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τη δημιουργία βοηθητικών δρόμων κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών εργασιών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι επιπτώσεις αυτές θα είναι
προσωρινές αφού με την αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών η όχληση αυτή θα
τερματιστεί.
Στην περιοχή Κουτραφά το ΠΕ είναι ουσιαστικά νέα χάραξη γι’ αυτό εκτιμάται ότι δε θα
επηρεάσει σοβαρά το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Εδώ απαιτείται μόνο να διασφαλιστεί η
σύνδεση των υφιστάμενων εγγεγραμμένων δρόμων.
Η πορεία χάραξης εξαιρουμένου της περιοχής Κουτραφά είναι ως επί το πλείστων παράλληλη
με τον υφιστάμενο δρόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ΠΕ αναμένεται να έχει ως κέντρο
(center line) το δυτικό ή ανατολικό έρεισμα του υφιστάμενου δρόμου. Με τον τρόπο αυτό
δίνεται η δυνατότητα κατασκευής δύο νέων λωρίδων χωρίς ουσιαστικό επηρεασμό των
υφιστάμενων, και διοχέτευση στη συνέχεια της τροχαίας κίνησης στο νέο τμήμα δρόμου,
επιτρέποντας έτσι την ολοκλήρωση της κατασκευής και των υπόλοιπων δύο λωρίδων που θα
βρίσκονται επί του υφιστάμενου δρόμου. Με αυτό τον τρόπο κατασκευής μειώνονται οι
αρνητικές επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο σε μεγάλο βαθμό.
Κατά την κατασκευή του δρόμου αναμένεται ότι για μικρά χρονικά διαστήματα θα
επηρεαστεί η λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης καθως, επίσης και το δίκτυο
ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Με τη λήξη όμως των κατασκευαστικών εργασιών
αναμένεται ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία τους. Συγκεκριμένα σε σημεία που θα
υπάρξει μόνιμη βλάβη, τα δίκτυα θα αντικατασταθούν, ενώ στα σημεία που η παρενόχληση
του δικτύου θα είναι παροδική, θα ληφθούν προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση του
προβλήματος.
Στην περιοχή μελέτης υπάρχει ανεπτυγμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης (χαμηλής και μέσης
τάσης) και δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Η κατασκευή του ΠΕ εκτιμάται ότι θα επηρεάσει
αρνητικά τα δίκτυα αυτά και η μετακίνηση πυλώνων τόσο της ΑΗΚ όσο και της ΑΤΗΚ
θεωρείται επιβεβλημένη.
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6.2.13.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στο Οδικό Δίκτυο και τη Δημόσια Υποδομή από
την Κατασκευή του ΠΕ
Πίνακας 6-14:Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στο Οδικό Δίκτυο και τη Δημόσια Υποδομή από την
Κατασκευή του ΠΕ

Περιβαλλοντική
πτυχή

Κεφ.

6.2.13

Οδικό δίκτυο και
Δημόσια
Υποδομή

Πιθανή
Επίπτωση

Επηρεασμός
της λειτουργίας
της δημόσιας
υποδομής και
κωλύματα στην
κυκλοφορία

Πιθανή αιτία

Κατασκευαστικές
εργασίες του ΠΕ

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.6.1 και
8.1.11

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

4

3

12

3

2

6

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις στη Δημόσια
Υποδομή με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων θα μειωθούν από μέτριες σε χαμηλές.
6.3

Επιπτώσεις κατά τη Φάση Λειτουργίας του ΠΕ

6.3.1 Επιπτώσεις στην Υδρογεωλογία από τη λειτουργεία του ΠΕ
•

Κίνδυνοι επηρεασμού και ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών νερών λόγω
λειτουργίας του έργου

Δεν αναμένεται ο επηρεασμός των επιφανειακών υδάτων (ποταμών) της περιοχής του ΠΕ.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή που ο ποταμός Ελιάς διασταυρώνει το δρόμο προβλέπεται να
κατασκευαστεί κοιλαδογέφυρα με αποτέλεσμα την αποφυγή επηρεασμού της φυσικής ροής
και τη χρήση αναχωμάτων για την έδραση του δρόμου. (βλέπε Παράρτημα Ι και
Παράδειγμα Εικόνας 6-5).
Η όδευση του ΠΕ δεν αναμένεται να επηρεάσει την κοίτη του ποταμού Ατσά (στο δυτικό
όριο του ΠΕ). Συγκεκριμένα ο ποταμός Ατσάς διασταυρώνεται με το υφιστάμενο οδικό
δίκτυο (βλέπε Εικόνα 6-6), συνεπώς δεν αναμένεται διαφοροποίηση στα υδρολογικά
χαρακτηριστικά του ποταμού.
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Εικόνα 6-5:Κατασκευή κοιλαδογέφυρας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας
[Πηγή: ΠΑΧΩΕ (http://observatory.egnatia.gr)]

Ποταμός
Ατσάς

Υφιστάμενο
οδικό
δίκτυο
Εικόνα 6-6: Διασταύρωση ποταμού Ατσά με υφιστάμενο δρόμο

Επιπρόσθετα το ΠΕ διασταυρώνεται και από άλλα μικρά υδατορέματα για τα οποία
προβλέπεται να κατασκευαστούν οχετοί που θα εξασφαλίζουν την ικανοποιητική απορροή
τους.
Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του έργου, κατά πρώτο λόγο η οικιστική ανάπτυξη και
κατά δεύτερο λόγο η βιομηχανική και ίσως και η τουριστική ανάπτυξη θα ενθαρρυνθούν
κατά μήκος του ΠΕ, λόγω της πληρότητας του οδικού δικτύου και της εύκολης πρόσβασης
στους υφιστάμενους αυτοκινητόδρομους και στη Λευκωσία. Αυτό συνεπάγεται με αύξηση
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της ανάγκης δημιουργίας χώρων συλλογής αποβλήτων όσο και της ανάγκης εγκατάστασης
περισσοτέρων πρατηρίων βενζίνης και πετρελαιοειδών.
Επίσης, η συνέχιση της δραστηριοποίησης των γεωργών και των κτηνοτρόφων εντός των
κτηνοτροφικών και γεωργικών ζωνών κατά μήκος του ΠΕ θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη.
Οι αναπτύξεις αυτές δύνανται να συμβάλουν στην αύξηση των επιπέδων ρύπανσης των
υπογείων και επιφανειακών υδάτων.
•

Κίνδυνοι μείωσης ρυθμών αποστράγγισης των υπογείων και επιφανειακών νερών

Λόγω του γεγονότος ότι με τη δημιουργία ενός τέτοιου έργου μέρος της περιοχής κατά μήκος
της όδευσης σχεδόν υδατοστεγανώνεται (ασφαλτόστρωση δρόμου, δημιουργία
ασφαλτόστρωτων προσβάσεων, δημιουργία πλακόστρωτων πεζοδρομίων και άλλων
αναπτύξεων), οι ρυθμοί αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων μειώνονται σημαντικά με
αποτέλεσμα σε περιπτώσεις καταρρακτωδών βροχών να δημιουργούνται πλημμύρες. Το
πρόβλημα αυτό είναι πιθανόν να παρουσιαστεί αν δεν υλοποιηθεί ένα λειτουργικό
αποχετευτικό σύστημα.
6.3.1.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Υδρογεωλογία από τη Λειτουργία του ΠΕ
Πίνακας 6-15: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Υδρογεωλογία από τη Λειτουργία του ΠΕ

Κεφ.

6.3.1

Περιβαλλοντική
πτυχή

Επιφανειακές
και Υπόγειες
πηγές υδάτων

Πιθανή
Επίπτωση

Ρύπανση των
επιφανειακών
και υπόγειων
υδάτων.
Επηρεασμός
της ροής και
της κοίτης του
Ποταμού.
Μείωση
ρυθμών
αποστράγγισης
των υπόγειων
και
επιφανειακών
νερών

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων (βλέπε
Κατασκευαστικ
ά Σχέδια του
ΠΕ)

Π

Σ

Σύνολο

Π

Απουσία
αποτελεσματικού
σχεδιασμού του έργου

2

2

4

N/A

Απουσία λειτουργικού
αποχετευτικού
συστήματος

2

2

4

N/A

Πιθανή αιτία

Σ

Σύνολο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα δεν αναμένεται να παρουσιαστούν
επιπτώσεις στις επιφανειακές και υπόγειες πηγές υδάτων της ΑΠΜ και ΕΠΜ.
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6.3.2 Επιπτώσεις στη Γεωλογία από τη Λειτουργία του ΠΕ
Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στα γεωλογικά
χαρακτηριστικά αφού κατά μήκος του ΠΕ γεωλογικά δεν υπάρχει κάτι που να παρουσιάζει
κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκτός από τον Λόφο «Κορωνιά».
6.3.3 Δημιουργία Θορύβου από τη Λειτουργία του ΠΕ
Το ύψος του θορύβου που δημιουργείται σε ένα αυτοκινητόδρομο εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
κυκλοφοριακούς, ατμοσφαιρικούς και της γεωμετρίας της οδού. Στους κυκλοφοριακούς
παράγοντες περιλαμβάνονται ο κυκλοφοριακός φόρτος, η σύνθεση της κυκλοφορίας, η
ταχύτητα και κατανομή της κυκλοφορίας. Στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες
περιλαμβάνονται η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου και τέλος στη γεωμετρία της οδού
περιλαμβάνονται η κλίση και το πλάτος της οδού, το είδος της επιφάνειας του οδοστρώματος
και το αν η οδός βρίσκεται σε όρυγμα η επίχωμα.
Συνήθως όσο πιο μεγάλη είναι η κυκλοφοριακή κίνηση και η μέση ταχύτητα των οχημάτων
που χρησιμοποιούν το δρόμο, τότε τόσο πιο ψηλή είναι και η ένταση του θορύβου και
οχληρίας που δημιουργείται.
Ο θόρυβος που δημιουργεί ένα κινούμενο όχημα πηγάζει, μεταξύ άλλων, από την λειτουργία
της μηχανής, την επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα και την απελευθέρωση των αερίων
καύσεως. Η μείωση του θορύβου στην πηγή προέλευσης του, δηλαδή στο αυτοκίνητο, είναι
δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη στο παρών στάδιο εάν ληφθεί υπόψη η τεχνολογία που
χρησιμοποιείται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και την υπάρχουσα διεθνή νομοθεσία.
Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας Μελέτης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα
PTV Transportation-VISUM from AG με το οποίο έγινε ανάλυση των κυκλοφοριακών
δεδομένων. Τα αποτελέσματα και προβλέψεις του προγράμματος για την κυκλοφοριακή
διακίνηση χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του κυκλοφοριακού θορύβου. Στα πλαίσια
εκπόνησης της μελέτης έγιναν υπολογισμοί κυκλοφορίας για τα έτη 2010, 2024 και 2030. Η
αξιολόγηση των επιπέδων θορύβου που θα δημιουργούνται από την οδική κυκλοφορία στον
Προτεινόμενο αυτοκινητόδρομο έγινε με την εφαρμογή του λογισμικού ΙΜΜΙ 5.3.1. Η
αξιολόγηση βασίστηκε στα κυκλοφοριακά δεδομένα που προέκυψαν από το κυκλοφοριακό
μοντέλο.
6.3.3.1 Λογισμικό Πρόβλεψης Θορύβου
Για τις προβλέψεις θορύβου χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ΙΜΜΙ 5.3.1. χρησιμοποιώντας το
μοντέλο πρόβλεψης του αυστριακού κώδικα RVS 3.114 Η αξιολόγηση των επιπέδων
θορύβου έγινε για τα έτος 2020 (ημερήσια και νυχτερινά επίπεδα θορύβου) και βασίστηκε
στα κυκλοφοριακά δεδομένα που προέκυψαν από τους υπολογισμούς. Το λογισμικό ΙΜΜΙ
5.3.1. δημιουργήθηκε από την γερμανική εταιρεία Woelfel Messsysteme - Software και
βασίζεται σε διεθνή αναγνωρισμένα (παραδεκτά) πρότυπα. Χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά
Ευρωπαϊκά Έργα για προβλέψεις θορύβου από αυτοκίνητα και τα αποτελέσματα θεωρούνται
πολύ αξιόπιστα.
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6.3.3.2 Προσαρμογή λογισμικού στην Υφιστάμενη Κατάσταση
Οι μετρήσεις των υφιστάμενων επιπέδων θορύβου διεξάχθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο (24ώρες
μετρήσεις). Σκοπός των μετρήσεων πέρα από την καταγραφή του υφιστάμενου ακουστικού
περιβάλλοντος ήταν η προσαρμογή του λογισμικού στα κυπριακά δεδομένα. Για τον σκοπό
αυτό δημιουργήθηκε μοντέλο εδάφους και χαρακτηριστικών της περιοχής (υποστατικά, οδικό
δίκτυο, φυτοκάλυψη κτλ) και έγιναν οι ανάλογες προσαρμογές στις παραμέτρους του
μοντέλου μέχρι να εξαχθούν τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που είχαν καταμετρηθεί κατά τις
πιο πάνω μετρήσεις.
6.3.3.3 Αποτελέσματα Προβλέψεων Θορύβου
Οι προβλέψεις θορύβου πραγματοποιήθηκαν για τη μέγιστη διακίνηση οχημάτων στην
περιοχή Πάνω και Κάτω Κουτραφά για το έτος 2020. Έχουν γίνει προβλέψεις για το τμήμα
του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο χωροθετείται εντός της περιοχής Natura και αφορά τμήμα
μήκους 3.7 km στην περιοχή Πάνω και Κάτω Κουτραφά. Σημειώνεται επίσης πως η διάχυση
θορύβου θα είναι αντίστοιχη και για τα το υπόλοιπο μήκος του δρόμου. Το ύψος
υπολογισμού ήταν στα 2 μέτρα.
Τα αποτελέσματα των προβλέψεων για τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου παρουσιάζονται
στους Χάρτες 6-1 και 6-2 και παρουσιάζουν τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή Πάνω και
Κάτω Κουτραφά. Σημειώνεται ότι οι ισοθορυβικές καμπύλες αναφέρονται στο Θόρυβο Leq
dB(A). Σε αυτούς τους υπολογισμούς δεν λήφθηκαν υπόψη οποιαδήποτε μέτρα μείωσης της
διάχυσης του θορύβου στην περιοχή που γειτνιάζει με το Προγραμματισμένο Έργο.
Η Κυπριακή νομοθεσία δεν καθορίζει ακόμη το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού
θορύβου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Αγγλία το επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού
θορύβου είναι L10 67.5 dB(A) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το Leq 65 dB(A)
για μέγιστη ώρα αιχμής. Η τιμή που έχει αντιμετωπιστεί συχνά σαν το θεμιτό όριο θορύβου
από δρόμους στην Κύπρο είναι το Leq 65 dB(A).
Αναλύοντας τα αποτελέσματα για τα ημερήσια επίπεδα θορύβου (Χάρτες 6-1, 6-2)
διαφαίνεται ότι εκατέρωθεν του ΠΕ σημειώνεται θόρυβος της τάξης των 55-60 dB(A) σε
συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής που εξετάστηκε (βλέπε Χάρτη 6-1) σε μέγιστη απόσταση
των 230 μέτρων. Σημειώνεται επίσης ότι η στάθμη θορύβου μειώνεται στα 50 dB(A) σε
απόσταση που κυμαίνεται κατά μέσο όρο περίπου στα 350-400 μέτρα. Όσον αφορά τα
νυχτερινά επίπεδα θορύβου, σημειώνεται στάθμη θορύβου 45 dB(A) σε αποστάσεις που
κυμαίνονται από 140-300 μέτρα (βλέπε Χάρτη 6-2).
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Χάρτης 6-1: Αποτελέσματα πρόβλεψης θορύβου κατά τη διάρκεια της ημέρας
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Χάρτης 6-2: Αποτελέσματα πρόβλεψης θορύβου κατά τη διάρκεια της νύχτας
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6.3.3.4 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Θορύβου από τη Λειτουργία
του ΠΕ
Πίνακας 6-16: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Θορύβου από τη Λειτουργία του
ΠΕ

Κεφ.

6.3.3

Περιβαλλοντι
κή πτυχή

Δημιουργία
θορύβου

Πιθανή
Επίπτωση

Οχλήσεις στον
πληθυσμό της
περιοχής, στην
πανίδα.

Πιθανή αιτία

Κυκλοφοριακός φόρτος

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.5.2

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

4

3

12

3

2

6

Από τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι με την εφαρμογή των μέτρων
που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.1.5.2 οι επιπτώσεις από μέτριες θα μειωθούν σε
χαμηλές.
6.3.4 Πρόκληση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Κατά τη Λειτουργία
Η κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου προκαλεί συγκέντρωση της κυκλοφορίας, με συνέπεια
τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα στην άμεση γειτνιάζουσα περιοχή. Κάθε ρύπος έχει
διαφορετική επίπτωση τόσο ως προς το εύρος όσο και ως προς τη βαρύτητα η οποία
εξαρτάται από το βαθμό συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα. Στο Κεφάλαιο 5.3.8 αναφέρονται
τα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, καθώς και τα
χαρακτηριστικά των κυριότερων αέριων ρύπων.
6.3.4.1 Πρόβλεψη της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Περιοχής Μελέτης
Ο υπολογισμός των εκπομπών των αέριων ρύπων κατά τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου
έχει γίνει με τη χρήση των συντελεστών εκπομπής αέριων ρύπων όπως προτείνονται από το
λογισμικό COPERT για τους διάφορους τύπους οχημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές εκπομπής για κάθε ρύπο και για κάθε τύπο οχήματος
καθώς και τους προβλεπόμενους κυκλοφοριακούς φόρτους για το ΠΕ, πραγματοποιήθηκε η
εκτίμηση εκπομπών αέριων ρύπων, κατά το στάδιο λειτουργίας του Έργου.
Σημειώνεται ότι το λογισμικό COPERT, αποτελεί αναγνωρισμένο εργαλείο, ευρέως
χρησιμοποιούμενο και αποδεκτό από την ευρωπαϊκή ένωση για τον υπολογισμό αέριων
ρύπων από οχήματα.

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

130

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Στον Πίνακα 6-17 δίνονται τα αποτελέσματα των μέσων συνολικών εκπομπών για διάφορους
ρύπους σε γραμμάρια ανά ώρα και ανά χιλιόμετρο δρόμου, που αντιπροσωπεύουν τους
ρύπους που θα δημιουργούνται σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου ενός χιλιομέτρου, σε μια
ώρα κατά την οποία θα προκύπτει ο μέσος κυκλοφοριακός φόρτος στον αυτοκινητόδρομο. Ο
πίνακας αυτός έχει βασιστεί στους συντελεστές εκπομπών για κάθε κατηγορία οχημάτων,
όπως αυτοί προτείνονται από το λογισμικό COPERT. (Air Pollutant Emission Inventory
Guidebook, European Environmental Agency EEA/EMEP, 2019)
Πίνακας 6-17: Μέσος ρυθμός εκπομπής αέριων ρύπων σε γραμμάρια την ώρα ανά χιλιόμετρο του
αυτοκινητοδρόμου

Στοιχείο
CO
NMVOC
NΟx
N2O
CO2
PM2.5
SO2

Ονομασία
Μονοξείδιο του Άνθρακα
Πτητικές οργανικές ενώσεις πλην
μεθανίου (Non-Μethane Volatile
Organic Compounds
Οξείδια του Αζώτου
Διοξείδιο του Αζώτου
Διοξείδιο του Άνθρακα
Αιωρούμενα σωματίδια PM2.5
Διοξείδιο του Θείου

Μέσος ρυθμός εκπομπής ρύπων
(g/hr ανά χιλιόμετρο οδού)
(Average Emission mass stream
g/hr/km)
18.01
4.12

359.75
4.24
134.64
6.02
2.50

Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε μοντέλο διασποράς αέριων ρύπων με τη χρήση του λογισμικού
ΙΜΜΙ λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω συντελεστές εκπομπής. Στο μοντέλο που
αναπτύχθηκε λήφθηκε υπόψη το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο χωροθετείται εντός
της περιοχής Natura και αφορά τμήμα μήκους 3.7 km στην περιοχή Πάνω και Κάτω
Κουτραφά. Σημειώνεται επίσης πως η διασπορά των ρύπων θα είναι αντίστοιχη και για τα το
υπόλοιπο μήκος του δρόμου. Σημειώνεται ότι στο μοντέλο που αναπτύχθηκε εισήχθηκε η
όδευση του τμήματος αυτού, η τοπογραφία της περιοχής μελέτης και τα μετεωρολογικά και
ανεμολογικά που προέρχονται από το Σταθμό στον Αστρομερίτη. Στους Χάρτες 6-3 – 6-7
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης για τους ρύπους CO2, PM2.5, SO2, NOχ
και CO.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, διαφαίνεται ότι στην περιοχή μελέτης
προκύψει μια σχετική επιβάρυνση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, η οποία είναι μικρή και
σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει η υπέρβαση των ορίων των αέριων ρύπων, όπως ορίζονται
από την ισχύουσα νομοθεσία.
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Χάρτης 6-3:Αποτελέσματα διασποράς CO2
Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος
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Χάρτης 6-4: Αποτελέσματα διασποράς PM2.5
Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος
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Χάρτης 6-5: Αποτελέσματα διασποράς SO2
Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος
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Χάρτης 6-6: Αποτελέσματα διασποράς NOX
Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος
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Χάρτης 6-7: Αποτελέσματα διασποράς CΟ
Νικολαΐδης & Συνεργάτες
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6.3.4.2 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από την Πρόκληση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
από τη Λειτουργία του ΠΕ

Κεφ.

6.3.4

Περιβαλλοντική
πτυχή

Ποιότητα της
Ατμόσφαιρας

Πιθανή
Επίπτωση

Αύξηση των
συγκεντρώσεων
των αέριων
ρύπων στην
ατμόσφαιρα.

Πιθανή αιτία

Εκπομπές αερίων ρύπων
(καυσαερίων) από τα
διερχόμενα οχήματα

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Π

Σ

Σύνολο

3

3

9

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων
Π

Σ Σύνολο

N/A

6.3.5 Δημιουργία Αποβλήτων (Στερεά, Υγρά, Επικίνδυνα) από τη Λειτουργία του ΠΕ
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Προτεινόμενου Έργου, μία κύρια αιτία ρύπανσης του
εδάφους αναμένεται να προέρχεται από τις εκπομπές των οχημάτων (καυσαέρια). Τυπικά,
φαινόμενα ρύπανσης παρατηρούνται, κατά κανόνα, σε οδούς με κυκλοφοριακό φόρτο
μεγαλύτερο των 20,000 οχημάτων / ημέρα. Η επιβάρυνση του εδάφους εντοπίζεται σε ένα
πλάτος 10m από τα ερείσματα της οδού. Ο Πίνακας 6-17 παρουσιάζει τις αποθέσεις
στοιχείων στην επιφάνεια του οδοστρώματος (μέσες τιμές για τις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες).
Πίνακας 6-18: Αποθέσεις Στοιχείων στο Οδόστρωμα

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
(ΟΧΗΜΑΤΑ./ΗΜΕΡΑ)
1,000

10,000

Σκόνη (kg/ημέρα/km)

5-10

50-100

Ψευδάργυρος (kg/ημέρα/km)

4

40

Υδρογονάνθρακες (kg/ημέρα/km)

0.1-0.5

1-5

Οι τιμές επηρεάζονται από το είδος των οχημάτων και το βαθμό συντήρησης, τις
συνθήκες της οδού και το μεταφερόμενο φορτίο
[Πηγή : Γεώργιος Τσώχος, Περιβαλλοντική Οδοποιία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997, [70]]

Αξίζει να αναφερθεί ότι μια πιο σπάνια αιτία της ρύπανσης του εδάφους, αλλά και των
υδάτων, είναι η μεταφορά επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών, όπως βενζίνη, πετρέλαιο, χημικά,
κλπ. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται είτε σε περίπτωση ατυχήματος, οπότε υπάρχει διάχυση
των υλικών στο έδαφος, είτε όταν η μεταφορά δεν γίνεται με σχολαστική τήρηση των
κανόνων ασφάλειας, οπότε υπάρχει διαρροή ποσοτήτων πολύ μικρότερων όμως από την
πρώτη περίπτωση.
Το 0 που ακολουθεί παρουσιάζει την περίπτωση ατυχήματος και τις συνεπακόλουθες
επιπτώσεις στην οδό.
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Σχεδιάγραμμα 6-1: Κίνδυνος ρύπανσης κατά τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών

Όσον αφορά την περιβαλλοντική επίδραση των οδικών έργων γενικά, όσον αφορά τα νερά,
είναι πολλαπλή όπως:
• Ρύπανση των φυσικών αποδεκτών από το επιφανειακό απορρέον νερό ή μέσω της
αποχέτευσης της οδού.
• Ρύπανση από την μεταφορά στοιχείων τα οποία βρίσκονται στο έδαφος (εκπομπές
οχημάτων) και μεταφορά τους στους υπόγειους υδροφορείς.
Στην περίπτωση του ΠΕ αναμένεται άμεσος επηρεασμός σε περιοχές της όδευσης όπου στα
υδρολογικά χαρακτηριστικά παρατηρούνται πολύ αβαθής υδροφορίες. Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι κατά τη λειτουργία του ΠΕ αναμένεται κάποια συσσώρευση στερεών
απορριμμάτων (σκύβαλα) στα ερείσματα του αυτοκινητόδρομου που θα προέρχονται από
τους οδηγούς και επιβάτες διερχομένων οχημάτων.
6.3.5.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Αποβλήτων από τη
Λειτουργία του ΠΕ
Πίνακας 6-19: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τη Δημιουργία Αποβλήτων από τη Λειτουργία
του ΠΕ

Κεφ.

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πιθανή
Επίπτωση

Ποιότητα
εδάφους και
επιφανειακών και
υπόγειων νερών

Ρύπανση
εδάφους και
υδάτων

Αισθητική του
τοπίου

Ανεξέλεγκτη
απόρριψη
αποβλήτων
υγρών και
στερεών
αποβλήτων

6.3.5

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Πιθανή αιτία

Πιθανές διαρροές
μηχανέλαιων και άλλων
αποβλήτων

Από διερχόμενους οδηγούς

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων

Π

Σ

Σύνολο

Π

2

2

4

Ν/Α

9

Αυστηρή τήρηση
της νομοθεσίας
και ανάπτυξη
περιβαλλοντικής
κουλτούρας

3

3

Σ Σύνολο
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6.3.6 Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον από τη Λειτουργία του ΠΕ
Η παρουσία θορύβου δεν αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο βιολογικό
περιβάλλον της περιοχής.
Κατά τη λειτουργία του δρόμου εκτιμάται όμως ότι θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες
επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον:
•

Αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και
εντόμων καθώς αυτά διασταυρώνουν το δρόμο λόγω της αύξησης της τροχαίας κίνησης,
και της ταχύτητας των οχημάτων. (βλέπε Εικόνα 6-7)

•

Επηρεασμός του βιολογικού περιβάλλοντος από την περαιτέρω πιθανή οικιστική
ανάπτυξη στην ιδιωτική γη που γειτνιάζει με το Προτεινόμενο Έργο.

Οι πιο πάνω επιπτώσεις δε θεωρούνται αποτρεπτικές για την κατασκευή του Προτεινόμενου
Έργου. Η εφαρμογή των μέτρων που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.1.4 θα
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων, καθώς και στην όσο το
δυνατό γίνεται επαναφορά του βιολογικού περιβάλλοντος στη φυσική του κατάσταση.
Περισσότερες πληροφορίες για το
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7.2.7

βιολογικό

περιβάλλον

της

περιοχής

μελέτης

Εικόνα 6-7: Διασταύρωση πανίδας στον αυτοκινητόδρομο
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6.3.6.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στο Βιολογικό Περιβάλλον από τη Λειτουργία του
ΠΕ
Πίνακας 6-20: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων το Βιολογικό Περιβάλλον από τη Λειτουργία του ΠΕ

Κεφ.

6.3.6

Περιβαλλοντική
πτυχή

Χλωρίδα και
Πανίδα περιοχής
μελέτης

Πιθανή
Επίπτωση

Οχλήσεις στην
πανίδα και
απομάκρυνση της
από την περιοχή
μελέτης, καθώς
και υποβάθμιση
της χλωρίδας
στην ΑΠΜ

Πιθανή αιτία

Διερχόμενα οχήματα

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.4

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

5

3

15

3

3

9

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πιο πάνω Πίνακα η απουσία εφαρμογής μέτρων για την
προστασία του βιολογικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, οι επιπτώσεις θα είναι
μέτριες προς υψηλές. Με την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8.1.4,
οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να μετατραπούν από υψηλές σε μέτριες.
6.3.7 Επιπτώσεις στην Ανάπτυξη και Δημόσια Υποδομή από τη Λειτουργία του ΠΕ
Το ΠΕ είναι άμεσα συνυφασμένο με την επιβίωση και ανάπτυξη δεκάδων κοινοτήτων της
περιοχής και έχει υπεροπτική σημασία για την ανάπτυξη της οικονομίας της ευρύτερης
περιοχής. Οι κοινότητες θα αποκτήσουν έναν τοπικό άξονα αναφοράς που μακροπρόθεσμα
θα αποτελεί ενδεχομένως και το νέο πυλώνα ανάπτυξης τους. Ως σημαντική θετική επίπτωση
πρέπει να αναφερθεί η αύξηση της οδικής ασφάλειας με την αποφυγή σημείων του
υφιστάμενου οδικού δικτύου τα οποία και αποδείχθηκαν επικίνδυνα στο παρελθόν καθώς,
επίσης και βελτίωση του οδικού δικτύου με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.
Η υλοποίηση του ΠΕ εκτιμάται ότι θα βοηθήσει την σταθεροποίηση και στο μέλλον την
πιθανή αύξηση των πληθυσμών των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Λευκωσίας που
πρόκειται να εξυπηρετήσει το ΠΕ.
Με την υλοποίηση του ΠΕ, όλες οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής μελέτης αναμένεται
να επηρεαστούν θετικά όσον αφορά τις τάσεις ανάπτυξης. Οι κοινότητες που θα
εξυπηρετηθούν άμεσα από το ΠΕ αναμένεται να παρουσιάσουν παρόμοιο φαινόμενο όπως
αυτό που παρατηρήθηκε σε άλλες κοινότητες μετά την υλοποίηση παρόμοιων έργων
υποδομής. Δηλαδή, κάτοικοι της κοινότητας οι οποίοι είχαν μετακομίσει κυρίως σε αστικές
περιοχές επιστρέφουν στην κοινότητα τους. Οι νέοι αποφασίζουν πιο εύκολα να παραμείνουν
στην κοινότητα και παρατηρήθηκε επίσης και κάποια τάση δημιουργίας εξοχικών κατοικιών.
Ο επηρεασμός των υπολοίπων κοινοτήτων είναι έμμεσος και σχετίζεται περισσότερο με την
ταχύτερη οδική πρόσβαση που θα αποκτήσουν προς την Λευκωσία, παροχή κοινωνικών
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υπηρεσιών, όπως πυρόσβεση, παροχή ιατρικής βοήθειας, αναψυχή, κ.α.. Η ανάπτυξη τους
αναμένεται να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη των προσκείμενων κοινοτήτων.
Με την υλοποίηση και λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου, το οποίο θα αποτελεί ένα από
τα βασικότερα στοιχεία της δημόσιας υποδομής της περιοχής, θα υπάρξει ουσιαστική
βελτίωση των στοιχείων που συνθέτουν τη δημόσια υποδομή.
6.3.8 Επιπτώσεις στην Αξία Γης από τη Λειτουργία του ΠΕ
Η υλοποίηση του ΠΕ εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τις αξίες γης. Αναμένεται ότι στο
μέλλον αρκετά άτομα θα επιλέξουν αυτές τις κοινότητες για χώρο κατοικίας λόγω της
γρήγορης πρόσβασης που θα παρέχει το ΠΕ και των πλεονεκτημάτων που παρέχουν τέτοιες
μικρές κοινότητες (καθαρότητα της ατμόσφαιρας, χαμηλά επίπεδα θορύβου, οπτικό πεδίο
κτλ.).
6.3.9 Επιπτώσεις από το Νυκτερινό Φωτισμό από τη Λειτουργία του ΠΕ
Με την υλοποίηση και λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου αναμένεται να δημιουργηθεί
φωτορύπανση από τη φωταγώγηση της περιοχής όπου θα κατασκευαστούν οι κυκλικοί
κόμβοι, και η οποία θα επηρεάζει τοπικά το περιβάλλον της περιοχής.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δέουσας Εκτίμησης δεν αναμένεται να προκληθούν
σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική πανίδα από τη φωτορύπανση, αφού για δεκαετίες η τοπική
πανίδα έχει υποστεί αυτή την όχληση από τον υφιστάμενο δρόμο Αστρομερίτη - Ευρύχου.
6.3.9.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από το Νυκτερινό Φωτισμό από τη Λειτουργία
του ΠΕ
Πίνακας 6-21: Αξιολόγηση Επιπτώσεων από το Νυκτερινό Φωτισμό από τη Λειτουργία του ΠΕ

Κεφ.

6.3.9

Περιβαλλοντική
πτυχή

Πανίδα περιοχής
μελέτης

Πιθανή
Επίπτωση

Οχλήσεις στην
πανίδα

Πιθανή αιτία

Διερχόμενα οχήματα

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων που
αναφέρονται
στο Κεφάλαιο
8.1.8

Π

Σ

Σύνολο

Π

Σ

Σύνολο

2

3

6

2

2

4

6.3.10 Επιπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο και στην Κυκλοφορία από τη Λειτουργία του ΠΕ
Η πρόβλεψη για την κατασκευή κυκλικών κόμβων και διασταυρώσεων στα σημεία τομής με
υφιστάμενους δρόμους, θα εξυπηρετήσει την ορθολογική πρόσβαση σε όλες τις κοινότητες.
Εκτιμάται ότι η κατασκευή του ΠΕ θα έχει θετικές επιπτώσεις στη κυκλοφοριακή κατάσταση
της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Συγκεκριμένα αναμένεται ότι η αποπεράτωση του ΠΕ θα
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βοηθήσει στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη Ευρύχου τις ώρες αιχμής (πρωινά, απογεύματα). Επίσης εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση του
απαιτούμενου χρόνου μετάβασης στην Λευκωσία και αύξηση της οδικής ασφάλειας.
6.3.11 Επιπτώσεις από τις Δονήσεις κατά τη Λειτουργία του ΠΕ
Οι επιπτώσεις από τις δονήσεις κατά τη λειτουργία δεν μπορούν να υπολογισθούν με
ακρίβεια επειδή εξαρτώνται από μια σειρά αστάθμητων παραγόντων όπως ο κυκλοφοριακός
φόρτος, η σύνθεση του, η ταχύτητα οχημάτων, απόσταση από το ΠΕ, είδος οδοστρώματος
κτλ.
Από παρόμοια έργα που είναι σε λειτουργία μπορούν να γίνουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις
και να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Εκτιμάται ότι η οδική κυκλοφορία θα προκαλεί
σχετικά ελαφριές δονήσεις οι οποίες μεταδίδονται στο έδαφος και οφείλονται στον κινητήρα
(περιλαμβανομένου και όλων των τμημάτων της μηχανής), στην παλμική κίνηση του αέρα
(κινούμενο όχημα) και στην τριβή ελαστικών-οδοστρώματος, η οποία οφείλεται επίσης στην
κίνηση του αέρα.
Οι δονήσεις αυτές θα είναι πολύ περιορισμένες σε βαθμό που θα γίνονται αντιληπτές μόνο
από τους κατοίκους και τους χρήστες των περιοχών που γειτνιάζουν άμεσα με το ΠΕ. Όπως
προαναφέρεται δεν υφίστανται κατοικίες ή άλλα κτίρια πλησίον του ΠΕ.
6.3.11.1 Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τις Δονήσεις κατά τη Λειτουργία του ΠΕ
Πίνακας 6-22: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από τις Δονήσεις κατά τη Λειτουργία του ΠΕ

Κεφ.

6.3.11

Περιβαλλοντική
πτυχή

Δονήσεις

Πιθανή
Επίπτωση

Επηρεασμός
κτιρίων και
όχληση ενοίκων

Πιθανή αιτία

Διερχόμενα οχήματα

Διαβάθμιση των
Επιπτώσεων

Π

Σ

Σύνολο

1

1

1

Βαθμολόγηση
των
Επιπτώσεων
μετά την
εφαρμογή των
προτεινόμενων
μέτρων
Π

Σ Σύνολο
Ν/Α

6.3.12 Κίνδυνος Ατυχημάτων από τη Λειτουργία του ΠΕ
Κατά μήκος του ΠΕ εντοπίστηκαν μερικές κτηνοτροφικές μονάδες. Η διακίνηση των ζώων σε
συνάρτηση με τη μείωση του ελεύθερου χώρου διακίνησης και τις αυξημένες ταχύτητες, οι
οποίες θα αναπτύσσονται στον Προτεινόμενο Αυτοκινητόδρομο πιθανόν σε περίπτωση μη
λήψης κατάλληλων μέτρων να οδηγήσουν σε αύξηση των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων.
Η αντιμετώπιση αυτής της επίπτωσης γίνεται με την περίφραξη της οδού είτε μεμονωμένα
στις θέσεις όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικός αριθμός διασχίσεων είτε με ολική περίφραξη
του ΠΕ. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να διασφαλιστεί η διακίνηση των ζώων με
κατάλληλα διαμορφωμένες διαβάσεις.
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Η μείωση των υφιστάμενων απότομων στροφών για τη μετάβαση στη Λευκωσία από την
υλοποίηση του Προτεινόμενου Έργου σε συνάρτηση με συνεχείς ελέγχους του μέγιστου
επιτρεπτού ορίου ταχύτητας εκτιμάται ότι θα επιφέρουν μείωση στον αριθμό των
αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων.
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7 ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
7.1

Σκοπός της Εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

Σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ.3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, «Κάθε σχέδιο, μη άμεσα
συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να
επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται
δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων
διατήρησής του».
Κατά τη διαδικασία εξέτασης έργων ή σχεδίων που εμπίπτουν ή γειτνιάζουν με περιοχές του
Δικτύου Natura 2000, αξιολογούνται εκπονούνται μελέτες Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης, με σκοπό τη διαφύλαξη των ειδών και οικότοπων της περιοχής. Η αξιολόγηση
των έργων γίνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος ανά περίπτωση με την συνδρομή
εξειδικευμένων ατόμων από άλλα κρατικά Τμήματα ή/και από Μη Κυβερνητικούς
Οργανισμούς.
Όπως προαναφέρεται στο Κεφάλαιο 5.5.1 τμήμα του Έργου εμπίπτει στην περιοχή
Προστασίας «Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» CY 2000014 και επίσης εμπίπτει σε περιοχή
περάσματος/διέλευσης άγριων αποδημητικών πτηνών (βλέπε Εικόνα 7-1 και 7-2).

Αφετηρία
ΠΕ

Όδευση ΠΕ με
μωβ χρώμα

Κάτω
Κουτραφάς

Τέρμα ΠΕ

CY2000014

Εικόνα 7-1:Ζώνη Προστασίας της Φύσης 2000 «Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» στην περιοχή
του ΠΕ

[Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος]
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ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Διάδρομος/ Πέρασμα
Άγριων
Αποδημητικών
Πτηνών

Τέρμα ΠΕ

Αφετηρία
ΠΕ

Όδευση ΠΕ με
μωβ χρώμα

Εικόνα 7-2: Διάδρομος Περάσματος Αποδημητικών Άγριων Πτηνών στην περιοχή του ΠΕ
[Πηγή: Ταμείο Θήρας 2016]

Σκοπός της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) είναι ο τεκμηριωμένος εντοπισμός των
επιπτώσεων που θα προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου
Αστρομερίτη – Ευρύχου και αφορούν κυρίως τα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας του
τμήματος του ΠΕ που εμπίπτει στη ζώνη προστασίας και στο διάδρομο περάσματος άγριων
αποδημητικών πτηνών .
Για την ολοκλήρωση της ΕΟΑ πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στην ΑΠΜ, όπου
λήφθηκαν υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες «Ελάχιστες απαιτούμενες καταγραφές οι οποίες
θα πρέπει να εκπονούνται έτσι ώστε να δίνεται ικανοποιητική αποτύπωση του βιολογικού
περιβάλλοντος στα θέματα που αφορούν την πτηνοπανίδα στις Μελέτες Εκτίμησης
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και στις Μελέτες Οικολογικής Αξιολόγησης (Δέουσας
Εκτίμησης) στις περιπτώσεις των περιοχών Natura 2000» της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας
(επιστολές ημερομηνίας 18/6/2019 και 17/10/2019) (βλέπε Παράρτημα IV). Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκαν 10 ημερήσιες καταγραφές την περίοδο της Άνοιξης.
Στα Κεφάλαια που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιτόπιων
παρατηρήσεων στην ΑΠΜ, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του ΠΕ, στις περιοχές όπου εντοπίστηκαν
σημαντικά είδη πανίδας και χλωρίδας.
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7.1.1 Περιγραφή Τοποθεσίας Έργου
Στοιχεία για την τοποθεσία του ΠΕ αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5. Στο Κεφάλαιο αυτό
παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην
περιοχή του έργου.

Φωτογραφία 7-1: Αφετηρία Προτεινόμενου Αυτοκινητόδρομου –
Αστρομερίτη με πάροδο προς Ποτάμι / Βυζακιά – Τοποθεσία «Ανεφάνι»

Υφιστάμενος Δρόμος

Φωτογραφία 7-2: Βλέποντας την τοποθεσία «Ανεφάνι» από Νότια προς Βόρεια με φόντο στα δεξιά
της φωτογραφίας τον υφιστάμενο δρόμο Αστρομερίτη – Ευρύχου
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Φωτογραφία 7-3: Παλαιό γεφύρι παλαιού δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου που διατείνεται
περίπου 50μ παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο περίπου 1.5 χλμ από την οδό προς Ποτάμι στην
τοποθεσία «Ανεφάνι». Το τοπικό αργάκι έχει ακόμα ιθαγενή χλωρίδα Φρύγανων και Θάμνων.

Φωτογραφία 7-4: Χωματόδρομος (αγροτικός) που διατείνεται παράλληλα του υφιστάμενου
Αστρομερίτη – Ευρύχου στην τοποθεσία «Ανεφάνι» με φόντο τα όρη «Κορωνιά» που βρίσκονται
μετά τον Κουτραφά.
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Φωτογραφία 7-5: Χλωρίδα αγργακιού στο γεφύρι της τοποθεσίας «Ανεφάνι». Όλη η περιοχή
καλλιεργείται με δημητριακά (κριθάρι) και η μόνη επιβιώσαντα ιθαγενής χλωρίδα (φρύγανα και
θάμνοι Παλλούρας) επιβιώνουν εντός της κοίτης του αργακιού όπως και στα σύνορα χωραφιών και
χωματόδρομων.

Φωτογραφία 7-6: Κοντινό πλάνο χλωρίδας αργακιού με Φρύγανα (αποτελούμενα κυρίως από
Θυμάρι Thymus capitatus και Θρουμπί Sarcopoterium spinosum) να επβιώνουν εντός της κοίτης
του.
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Φωτογραφία 7-7: Χωματόδρομος (αγροτικός) που διατείνεται παράλληλα του υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη – Ευρύχου στην τοποθεσία «Ανεφάνι» με φόντο τα όρη «Κορωνιά» που βρίσκονται
στην ευρύτερη περιοχή Κουτραφά. Τοποθεσία περίπου 2 χιλιόμετρα νότια της παρόδου προς
Ποτάμι.

Φωτογραφία 7-8: Εντός του καταστρώματος του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου,
περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιότερα από την πάροδο προς Ποτάμι (αφετηρία προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου) στην τοποθεσία «Μάντρα του Γαβρίλη» με φόντο την περιοχή του ποταμού
Κάτω Κουτραφά περίπου 1.5 χιλιόμετρο πιο νότια. Ο προτεινόμενος δρόμος θα επεκταθεί στην
δεξιά πλευρά του δρόμου περίπου 200μ και διαμέσου τεμαχίων που καλλιεργούνται με δημητριακά.
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Φωτογραφία 7-9: Καλλιέργειες δημητριακών στην τοποθεσία «Μάντρα του Γαβρίλη» όπου θα
οδεύσει ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος περίπου 200μ και ενδότερα, κατευθυνόμενος
νοτιότερα, περίπου 1.5 χιλιόμετρο στην τοποθεσία «Μαζόκαμπος» στον ποταμό Κάτω Κουτραφά.

Φωτογραφία 7-10: Καλλιέργειες δημητριακών στην τοποθεσία «Μάντρα του Γαβρίλη» όπου θα
οδεύσει ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος περίπου 200μ και ενδότερα, κατευθυνόμενος
νοτιότερα, περίπου 1.5 χιλιόμετρο στην τοποθεσία «Μαζόκαμπος» στον ποταμό Κάτω Κουτραφά
με φόντο πίσω την περιοχή «Κορωνιά» και βουνά Τροόδους.

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

150

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
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Φωτογραφία 7-11: Καλλιέργειες δημητριακών στην τοποθεσία «Μάντρα του Γαβρίλη» όπου θα
οδεύσει ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος περίπου 200μ και ενδότερα, κατευθυνόμενος
νοτιότερα, περίπου 1.5 χιλιόμετρο στην τοποθεσία «Μαζόκαμπος» στον ποταμό Κάτω Κουτραφά
με φόντο πίσω την «Κορωνιά» και βουνά Τροόδους.

Φωτογραφία 7-12: Ποταμός Κάτω Κουτραφά. Πρανή νότια στην τοποθεσία «Μαζόκαμπος».
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Φωτογραφία 7-13: Ποταμός Κάτω Κουτραφά με φόντο τα πρανή και την παραποτάμια βλάστηση
του.

Φωτογραφία 7-14: Ποταμός Κάτω Κουτραφά, βλέποντας βόρεια προς Αστρομερίτη με όδευση
προτεινόμενου αυτοκινητόδρομου να διέρχεται της περιοχής περίπου 600 μέτρα πίσω από τα
κτίρια στο βάθος και να διασχίζει την κοίτη του ποταμού.
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Φωτογραφία 7-15: Παραποτάμια χλωρίδα κοίτης ποταμού Κάτω Κουτραφά. Ο αυτοκινητόδρομος
θα οδεύσει πίσω από τον τελευταίο ευκάλυπτο που φαίνεται στην κοίτη του ποταμού.

Φωτογραφία 7-16: Παραποτάμια χλωρίδα ποταμού Κάτω Κουτραφά – Καλάμια, Πικροδάφνη,
ευκάλυπτοι, Αχνιά, Βάτος κλπ.
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Φωτογραφία 7-17: Πάροδος στον υφιστάμενο δρόμο Αστρομερίτη – Ευρύχου που οδηγεί προς ένα
συνοικισμό του Πάνω Κουτραφά, περίπου 1 χιλιόμετρο νότια από την κοίτη του ποταμού Κάτω
Κουτραφά και περίπου 200μ πριν από βιοτεχνία πώλησης κεραμικών κατά μήκος του δρόμου. Ο
λόφος της τοποθεσίας «Κορωνιά» φαίνεται στο βάθος δεξιά της φωτογραφίας.

Φωτογραφία 7-18: Τεμάχια καλλιέργειες δημητριακών στο οροπέδιο πάνω από την κοίτη του
ποταμού ακριβώς απέναντι από την προηγούμενη φωτογραφία. Ο αυτοκινητόδρομος θα οδεύσει
κατά μήκος της κορυφογραμμής του απέναντι οροπεδίου στο βάθος της φωτογραφίας.
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Φωτογραφία 7-19: Πάροδος στα δυτικά του υφιστάμενου δρόμου περίπου 100 μέτρα νότια της
τοποθεσίας με τη βιοτεχνία κεραμικών και βραχώδη φαράγγια με πευκόφυτους λόφους. Η περιοχή
είναι στα κράσπεδα της τοποθεσίας «Κορωνιά» και ορίζεται ως «Γεώτοπος 1».

Φωτογραφία 7-20: Κατά μήκος του υφιστάμενου δρόμου βλέποντας το λόφο της τοποθεσίας
«Κορωνιά» στο βάθος.
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Φωτογραφία 7-21: Πρόποδες τοποθεσίας «Κορωνιά» με τους αναδασωμένους λόφους από
φρύγανα και τα πεδινά με δημητριακά. Ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος θα οδεύσει διαμέσου
αυτών των τεμαχίων.

Φωτογραφία 7-22: Αναδασωμένοι λόφοι τοποθεσίας «Κορωνιά» με χωράφια δημητριακών από
όπου θα διέλθει ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος.
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Φωτογραφία 7-23: Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος μόλις πριν από την τελική κατάληξη του
ΠΕ στη γειτνιάζουσα τοποθεσία «Καμηλαριές» και απέναντι από το χωριό Μάντρες, περίπου
100μέτρα παράλληλα και δυτικά του υφιστάμενου δρόμου. Ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος θα
διέλθει μεταξύ της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος (που βρίσκεται στο βάθος της
φωτογραφίας) και του υφιστάμενου δρόμου (δεξιά της φωτογραφίας).

Φωτογραφία 7-24: Θέση πυροσβεστικού παρατηρητηρίου κοντά στη μονάδα παραγωγής
σκυροδέματος και παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο. Στο βάθος τα δάση Αδελφοί. Τα πεύκα
στην φωτογραφία δίπλα από το σταθμευμένο αυτοκίνητο θα αφαιρεθούν κατά την κατασκευή του
προτεινόμενου αυτοκινητόδρομου.
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Φωτογραφία 7-25: Τοποθεσία «Καμηλαριές» προ της παρόδου του υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη – Ευρύχου με Κατύδατα/ Λινού, όπου καταλήγει ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος.
Η τοποθεσία είναι παλαιά αναδασωμένη με τραχεία Πεύκη και υπόρροφο από φρύγανα και
αραιούς θάμνους. Ο αυτοκινητόδρομος θα διέλθει στα πεδινά στο βάθος της φωτογραφίας.

Φωτογραφία 7-26: Η ίδια περιοχή όπως η προηγούμενη φωτογραφία άλλα εστιάζοντάς στα πεδινά
από όπου θα διέλθει ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος.

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

158

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Φωτογραφία 7-27: Τοποθεσία «Καμηλαριές» βλέποντας προς πάροδο του υφιστάμενου δρόμου που
οδηγεί προς Λινού / Κατύδατα όπου θα καταλήξει το Προτεινόμενο Έργο.

Φωτογραφία 7-28: Τοποθεσία «Καμηλαριές» βλέποντας προς δάσος Αδελφοί Μαχαιρά νοτιότερα
της κατάληξης του προτεινόμενου Έργου και τα εστιατόρια στο βάθος της φωτογραφίας.
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7.1.2 Περιγραφή Ενδιαιτημάτων της Περιοχής του Έργου
Το περιβάλλον της περιοχής της όδευσης του ΠΕ είναι κυρίως γεωργικό και σε κάποιες
περιοχές οικιστικό (αστικό). Η όδευση του προτεινόμενου αυτοκινητόδρομου εκτείνεται από
πεδινή σε ορεινή περιοχή. Η πεδινή περιοχή καλλιεργείται με δημητριακά και στα ορεινά
κράσπεδα παρατηρούνται οπωρώνες εσπεριδοειδών, ελιών και χαρουπιών. Στην ορεινή
περιοχή παρατηρούνται επιβιώσαντες νησίδες θάμνων και φρύγανων, ενώ οι λόφοι έχουν
αναδασωθεί με τραχεία Πεύκη. Η φυσική βλάστηση σε όλη την περιοχή κατά μήκος του ΠΕ
έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά λόγω των πολυετών ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κυρίως
γεωργικών. Για αυτό το λόγο ότι έχει απομείνει από τη φυσική βλάστηση δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί ως σημαντικής οικολογικής σημασίας λόγω της μικροσκοπικής έκτασης που
καταλαμβάνει στην περιοχή.
Έχουν καταγραφεί πέντε (5) φυσικοί οικότοποι στην ΑΠΜ, και έχει διαπιστωθεί ότι αυτοί
έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά. Ένας από αυτούς τους οικότοπους 5220 – Θαμνώνες με
Παλλούρες Ziziphus spp. είναι προτεραιότητας. Οι 5 οικότοποι που καταγράφηκαν είναι:
•

5420 – Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto – Micromerietea). Αυτός ο
οικότοπος βρίσκεται διάσπαρτος σε μορφή νησίδων κατά μήκος συνόρων
αγροτεμαχίων, κοίτες υδατορεμάτων και σε ορεινή περιοχή στις τοποθεσίες
«Κορωνιά» και «Καμηλαριές». Απαντάται σε πολύ υποβαθμισμένη μορφή λόγω των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι ανάμεικτος με όλες τις φυτοκοινωνίες της
περιοχής - θαμνώνες. Τα κύρια είδη που τον αποτελούν είναι: Sarcopoterium
spinosum, Echium angustifolium, Thymus capitatus, Phagnalon ruspestre,
Helichrysum italicum, Cistus creticus, Helianthemum obusifolium, Fumana arabica,
Fumana thymifolia, Ephedra fragilis, Allium ampeloprassum, Asphodelus aestivus,
Hyparhenia hirta etc.

•

5330 – θερμό-Μεσογειακοί και Προ-στεππικοί Θαμνώνες.
Μεμονωμένες
επιβιώσαντες νησίδες αυτής της φυτοκοινωνίας των σκληρόφυλλων θάμνων
εντοπίζεται ως υπόρροφος του πευκοδάσους στις τοποθεσίες «Κορωνιά» και
«Καμηλαριές». Τα κύρια είδη που την αποτελούν είναι: Gesnista fasselata,
Calicotome villosa, Pistacia lentiscus, Asparagus stipularis, Prasium majus, Rhamnus
oleoides, Thymus capitatus, Echium angustifolium, Helianthemum stipulatum,
Teucrium micopoidioides, Stipa capensis etc.

•

5220* Θαμνώνες με Παλλούρες Ziziphus spp. Η πιο υποβαθμισμένη φυτοκοινωνία
της περιοχής του Έργου με την μικρότερη έκταση κάλυψης της περιοχής του ΠΕ
(περίπου 0.3% της συνολικής έκτασης). Απαντάται μόνο ως απομονωμένα
επιβιώσαντα άτομα θάμνων στις πεδινές ζώνες Αστρομερίτη μέχρι την τοποθεσία
«Κορωνιά», κατά μήκος τω συνόρων αγροτεμαχίων ή πρανή χωματόδρομων ή
υδατορεμάτων. Επίσης, ορισμένες παλλούρες έχουν επιβιώσει σε καλλιεργήσιμα
αγροτεμάχια. Τα κύρια είδη που την αποτελούν είναι: Παλλούρα Ziziphus lotus,
Μοσφιλιά Crataegus azarolus. Είναι ο μοναδικός οικότοπος προτεραιότητας της
περιοχής του ΠΕ.

•

92DO – Παραποτάμιες Στοές και Συστάδες (Nerio – Tamaricerea) του Νότου.
Αυτή η φυτοκοινωνία εντοπίζεται κυρίως στον ποταμό του Κάτω Κουτραφά και
εκτείνεται νότια στον Ατσά. Είναι χαρακτηριστικός παραποτάμιος οικότοπος των
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πεδινών περιοχών της Κύπρου. Τα είδη που αποτελούν αυτόν τον οικότοπο είναι:
Καλαμιώνας Phragmides australis, Καλάμι Arundo donax, Πικροδάφνη Nerium
oleander, Βάτος Rubus sanctus, Αγνιά Vitex agnus-castus.
•

9540 – Μεσογειακά Πευκοδάση με ενδημικά είδη Πεύκης της Μεσογείου. Αυτός
ο οικότοπος απαντάται στις τοποθεσίες «Κορωνιά» και «Καμηλαριές». Και στις δύο
τοποθεσίες οι συστάδες πεύκων είναι προϊόν αναδάσωσης, τα δασύλλια στις
«Καμηλαριές» βρίσκονται ψηλότερα δένδρα (μέχρι 20 μέτρα), άρα και τα παλαιότερα.
Λόγω της προτεινόμενης όδευσης, και συγκεκριμένα στο πυροσβεστικό
παρατηρητήριο, υπάρχει περίπτωση περίπου 15 τέτοια δένδρα να επηρεαστούν. Το
μοναδικό δένδρο αυτού του οικότοπου είναι η Τραχεία Πεύκη Pinus brutia.

Εκτός από τα καλλιεργήσιμα είδη χλωρίδας που καλύπτουν σχεδόν 95% της ολικής έκτασης
της περιοχής του ΠΕ, υπάρχουν και πολλά ξενικά είδη όπως Ακακίες Acacia saligna και
Ευκάλυπτοι Eucalyptus gomphocephala, ιδιαίτερα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, σε
κήπους σπιτιών και αγροκτημάτων, όπως και σε σύνορα χωραφιών. Λόγω της πολύχρονης
επέμβασης του ανθρώπου στην περιοχή όλη η έκταση του Έργου καλύπτεται από συστάδες
συνανθρωπικών ειδών φυτών, αγρωστώδη και πόες, που φύονται όχι μόνο στην
καλλιεργήσιμη περιοχή αλλά και ανάμεσα στις ιθαγενείς φυτοκοινωνίες.
7.1.3 Οικολογική Σημασία της Έκτασης της Περιοχής Natura 2000 «Ατσά – Άγιος
Θεόδωρος» CY 2000014 που διασχίζει το ΠΕ
Η πορεία όδευσης του ΠΕ θα διατρέξει τμήμα της έκτασης της ΖΕΠ «Ατσά – Αγίου
Θεόδωρου» και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Μαζόκαμπος» του ποταμού Κάτω Κουτραφά
και προς τοποθεσία «Κορωνιά», μια έκταση περίπου 1.5 χιλιομέτρων. (βλέπε Εικόνα 7-1)
Τα επτά είδη χαρακτηρισμού της περιοχής αυτής είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

Κράγκα Coracias garrulus (ΜΦ),
Πευκοτρασιήλα Lullula arborea (ΜΚ),
Τρουλλουρίδα Burhinus oedicnemus (ΜΚ),
Δακκαννούρα Lanius nubicus (ΜΦ),
Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca (ΜΦ),
Τρυπομάζης Sylvia melanothorax (ΜΚ) και Σιταροπούλι Emberiza caesia (ΜΦ).

Επίσης αυτή ΖΕΠ χαρακτηρίστηκε ως Μεταναστευτικός Διάδρομος για Αρπακτικά Πουλιά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μελισσοσιάχινο Pernis apivorus,
Μαυροφάλκονο Falco vespertinus,
Βαλτοσιάχινο Circus aeruginosus,
Γυπογεράκα Milvus migrans,
Ασπρόγυπας Neophron percnopterus,
Φιδαετός Circaeutus gallicus,
Ασπροσιάχινο Circus macrourus,
Καμποσιάχινο Circus pygargus,
Τσικλοσιάχινο Accipiter nisus,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ποντικοσιάχινο Buteo buteo,
Σιαχινολάγουδο Buteo rufinus,
Φλυαρογεράκα Aquila pomarina,
Γεράκα Aquila heliaca,
Νανογεράκα Aquila pennatus,
Ψαραετός Pandion heliaetus,
Κιρκινέζι Falco naumanni
Κίτσης Falco tinnunculus,
Νανοφάλκονο Falco columbarius,
Δενδροφάλκονο Falco subbuteo,
Στεπότζανος Falco cherrug, Τζάνος Falco peregrinus

Όλα τα ανωτέρω είδη είναι αυστηρώς προστατευόμενα όπως επίσης οι χώροι αναπαραγωγής,
μεταναστευτικοί διάδρομοι και χώροι τροφοληψίας τους.

Εικόνα 7-3: Κράγκα Coracias garrulus
[Πηγή: Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ «Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» Υπουργείο Εσωτερικών –
Υπηρεσία Θήρας, 2016]
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Εικόνα 7-4: Πευκοτρασιήλα Lullula arborea
[Πηγή: Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ «Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» Υπουργείο Εσωτερικών –
Υπηρεσία Θήρας, 2016]

Εικόνα 7-5: Τρουλλουρίδα Burhinus oedicnemus
[Πηγή: Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ «Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» Υπουργείο Εσωτερικών –
Υπηρεσία Θήρας, 2016]

Από τη σκοπιά της χλωρίδας της περιοχής του ΠΕ, το Τμήμα Δασών έχει σημειώσει την
αναφορά του είδους φυτού Ranunculus isthmicus που περιγράφεται στο Κόκκινο Βιβλίο της
Χλωρίδας της Κύπρου ότι έχει μικρούς πληθυσμούς και είναι είδος υπό απειλή εξαφάνισης
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και αυστηρά προστατευόμενο. Η ΖΕΠ «Ατσά – Αγίου Θεόδωρου» είναι μία από τις περιοχές
γεωγραφικής κατανομής του στο νησί.

Εικόνα 7-6: Ranunculus isthmicus

7.1.4 Μεθοδολογία Μελέτης του Βιολογικού Περιβάλλοντος της Περιοχής του Έργου
7.1.4.1 Σκοπιμότητα Παρατηρήσεων
Οι παρατηρήσεις έγιναν για να εξακριβωθεί η οικολογική αξία της περιοχής του Έργου για
την τοπική και μεταναστευτική ορνιθοπανίδα. Συγκεκριμένα οι παρατηρήσεις έγιναν για να
εξακριβωθεί:
α. Ο αριθμός των ειδών και οι πληθυσμοί τους που χρησιμοποιούν τα ενδιαιτήματα της
περιοχής του Έργου ως χώρους φωλιάσματος / τροφοληψίας.
β. Εάν η περιοχή του Έργου χρησιμοποιείται από μεταναστευτικά είδη (ιδιαίτερα τα
είδη χαρακτηρισμού) ως μεταναστευτικός διάδρομος ή και χώρος ξεκούρασης.
7.1.4.2 Χρονική Περίοδος Παρατηρήσεων /Έρευνας
Οι καταγραφές της ορνιθοπανίδας της περιοχής διεξήχθησαν κατά τη χρονική περίοδο Μάιος
– Ιούνιος 2020, με συνολικά 10 ημερήσιες καταγραφές. Η έρευνα διεξήχθη τις ακόλουθες
ημερομηνίες: 8/5/2020, 10/5/2020, 13/5/2020, 15/5/2020, 17/5/2020, 19/5/2020, 27/5/2020,
30/5/2020, 3/6/2020 και 5/6/2020.
7.1.4.3 Εύρος Πεδίου Παρατηρήσεων
Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν σε ακτίνα 150 μέτρων από το κέντρο της προτεινόμενης
όδευσης, δηλαδή μία λωρίδα καταγραφής 300 μέτρων πλάτους και 10 χιλιομέτρων μήκους.
Πραγματοποιήθηκαν καταγραφές για τα φωλεάζοντα είδη, όπως επίσης και για τα διερχόμενα
μεταναστευτικά είδη της περιοχής.
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Επίσης έγινε ειδική έρευνα για το φυτό Ranunculus isthmicus στις περιοχές Κάτω Κουτραφά
και δάση «Κορωνιάς».
7.1.4.4 Μεθοδολογία Παρατηρήσεων
Η κύρια τεχνική εντοπισμού ειδών πτηνών στην περιοχή του ΠΕ και της γειτνιάζουσας
περιοχής μελέτης ήταν η μέθοδος της δειγματοληπτικής λωρίδας. Μία κεντρική
δειγματοληπτική λωρίδα σχεδιάστηκε κατά μήκος του κέντρου της προτεινόμενης όδευσης
και καταγράφηκαν όλα τα είδη πανίδας και οικότοποι σε απόσταση 150 μέτρων αμφοτέρων
πλευρών της.
Ή ημερήσια διάρκεια έρευνας ήταν τις πρωινές ώρες, από 06:00πμ μέχρι 11:00πμ. Κάποιες
μέρες έγιναν καταγραφές αργά το απόγευμα μέχρι τη δύση του ηλίου, δηλαδή από 04:00μμ
μέχρι 08:00μμ, για εντοπισμό νυκτόβιων ειδών. Έγιναν επίσης οπτικές παρατηρήσεις από τα
άκρα της περιοχής μελέτης που κάλυπταν όλη την περιοχή για εντοπισμό μεταναστευτικών
διαδρομών εντός και πέριξ της περιοχής του Έργου.
Μια ιδιαιτερότητα των καταγραφών αφορά την ασφάλεια των ερευνητών κατά τις επισκέψεις
τους στην περιοχή αφού η προτεινόμενη όδευση βρίσκεται πλησίον στρατιωτικών
εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς, όπως επίσης και των Ηνωμένων Εθνών. Κάποιες
επιτόπου επισκέψεις σε ευαίσθητα τμήματα του Έργου έγιναν με την παρουσία
αντιπροσώπων της Εθνικής Φρουράς.
7.1.5 Αποτελέσματα καταγραφής ορνιθοπανίδας
Τα είδη πτηνών που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης αναφέρονται στον πίνακα
Πτηνοπανίδας της Περιοχής (Πίνακας 7-2). Η παρουσίαση των ειδών στον πίνακα αυτό
γίνεται ως εξής:
•
•
•

επιστημονική και κυπριακή ονομασία κάθε είδους,
εάν παρατηρήθηκε στην περιοχή μελέτης,
εάν καταγράφεται ως προστατευόμενο είδος στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας των Πτηνών Birds Directive 2009/147/ΕΚ, ενδημικότητα, και το καθεστώς
του στην περιοχή μελέτης (Μόνιμος Κάτοικος/ Μεταναστευτικό Φωλιάζει / Ενδημικό
Είδος /υποείδος).

Η βιοτική κατάσταση των φωλεάζοντων πτηνών της περιοχής (δηλαδή η εξάρτηση τους σε
συγκεκριμένους τύπους οικότοπων /ενδιαιτημάτων) καταγράφεται στον Πίνακα 7-3. Σε αυτό
τον πίνακα παρατίθενται επίσης η αριθμητική και ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των
ειδών ανά ζεύγη που εξαρτώνται από κάθε οικότοπο της περιοχής.
Στο Παράρτημα IV παρουσιάζονται οι Παρατηρήσεις και Καταγραφές πεδίου σχετικά με
τους αριθμούς ανά είδος και συμπεριφορά αυτών κατά την κάθε ημέρα καταγραφών.
7.1.5.1 Είδη Πτηνών που καταγράφηκαν στην Περιοχή Μελέτης
Κατά την περίοδο των παρατηρήσεων καταγράφηκαν συνολικά 35 είδη πτηνών σε όλη την
περιοχή μελέτης. Είκοσι τρία (23) είδη είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, ενώ τα υπόλοιπα
δώδεκα είδη (12) είναι φωλεάζοντα μεταναστευτικά. Συνολικά όλα τα είδη πτηνών που
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καταγράφηκαν είναι καταγεγραμμένα στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των
Πτηνών Birds Directive 2009/147/ΕΚ με εξαίρεση δεκατρία είδη: Κίτσης, Περδίκι,
Φρανγκολίνα, Ορτύκι, Αρκοπέζουνο, Φάσσα, Φιλικουτούνι, Πετροχελίδονο, Σκορταλλός,
Κατσικορώνα, Κοράζινος, Στρούθος και Αρκόστρουθος.
Τα ακόλουθα είκοσι τρία (23) είδη είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής μελέτης: Κίτσης
Falco tinnunculus, Περδίκι Alectoris chukar, Φραγκολίνα Francolinus francolinus,
Αρκοπέζουνο Columba livia, Φάσσα Columba palumbus, Φιλικουτούνι Streptopelia
decaocto, Ανθρωποπούλι Tyto alba, Θουπί Otus scops cyprius*, Κουκκουφκιάος Athene
noctua, Σκοραλλός Galerida cristata, Ψευταηδόνι Cettia cetti, Δουλαππάρης Cisticola
juncidis, Κοτσινοφτέρι Sylvia conspicillata, Τρυποβάτης Sylvia melanocephala, Τρυπομάζης
Sylvia melanothorax*, Τσαγκαρούδι Parus major, Κατσικορώνα Pica pica, Κοράζινος
Corvus cornix, Στρούθος Passer domesticus, Αρκόστρουθος Passer hispaniolensis,
Μπασταρτοκανάρινο Serinus serinus, Λουλουδάς Garduelis chloris και Σγαρτίλι Carduelis
carduelis. Όλα τα ανωτέρω είδη είναι κοινά με μεγάλη γεωγραφική κατανομή στο νησί.
Μόνο το Κοτσινοφτέρι Sylvia conspicillata θα μπορούσε να θεωρηθεί σημαντικό για την
περιοχή λόγω της συρρίκνωσης του οικοτόπου του στην πεδινή ενδοχώρα της Κύπρου από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες (γεωργία).
Καταγράφηκαν δώδεκα (12) μεταναστευτικά φωλεάζοντα είδη στην περιοχή, τα οποία είναι
τα ακόλουθα: Ορτύκι Coturnix coturnix, Πετροχελίδονο Apus apus, Στακτοπετροχελίδονο
Apus pallidus, Κράγκα Coracias garrulus, Πουπούξιος Upupa epops, Χελιδόνι Hirundo
rustica, Μιλτοχελίδονο Cecropis daurica, Ασπροχελίδονο Delichon urbicum, Σκαλιφούρτα
Oenanthe cypriaca*, Τριβιτούρα Iduna pallida, Δακκανούρα Lanius nubicus, και
Σιταροπούλι Emberiza caesia. \
Τρία είδη /υποείδη ενδημικών πτηνών καταγράφηκαν στην περιοχή του Προτεινόμενου
Έργου: Θουπί Otus scops cyprius, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia
melanothorax.
Πέντε είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ «Ατσά – Αγίου Θεόδωρου» καταγράφηκαν στην περιοχή
μελέτης. Αυτά είναι: Κράγκα Coracias garrulus (ΜΦ με 4 ζεύγη), Δακκαννούρα Lanius
nubicus (ΜΦ με ένα ζεύγος), Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca (ΜΦ με 5 ζεύγη), Τρυπομάζης
Sylvia melanothorax (ΜΚ με 3 ζεύγη) και Σιταροπούλι Emberiza caesia (ΜΦ με 6 ζεύγη).
Σημαντικότερο είδος από όλα τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ είναι η Κράγκα Coracias
garrulus με ένα αναπαραγωγικό πληθυσμό των 4 ζευγών να χρησιμοποιεί τους οικότοπους
παράλληλα της προτεινόμενης όδευσης του μελλοντικού αυτοκινητόδρομου. Η τέσσερεις
φωλιές του είδους εντοπίζονται στις ακόλουθες δύο τοποθεσίες:
α. Ένα ζεύγος στην τοποθεσία «Καπσαλιά» σε παλαιό εγκαταλειμμένο κτίριο στο άκρο του
δρόμου υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου, περίπου 200 μέτρα νότια της παρόδου
προς Ποτάμι /Βυζακιά. Οι συντεταγμένες είναι 36S0500126 / E3885840.
β. Τρία ζεύγη στην τοποθεσία «Κορωνιά» εντός βραχώδους χαράδρας που διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου, από την βιομηχανία Κεραμικών «Παντέχης»
προς τα χωράφια δημητριακών στους πρόποδες των λόφων της αναδασωμένης τοποθεσίας
«Κορωνιά». Οι συντεταγμένες είναι 36S0496716 / E3883205.
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Κανένα είδος των μεταναστευτικών αρπακτικών πουλιών δεν χρησιμοποίησε την περιοχή του
Έργου ως μεταναστευτικό διάδρομο ή χώρο ξεκούρασης/ τροφοληψίας.
Στον Πίνακα 7-2 παρουσιάζονται τα είδη των πτηνών που καταγράφηκαν στη γενική περιοχή
όδευσης του ΠΕ.
Πίνακας 7-1: Κατάλογος Πτηνών Γενικής Περιοχής Όδευσης του Προτεινόμενου
Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου, Λευκωσία
ΜΚ: Μόνιμος Κάτοικος ΜΦ: Μεταναστευτικό/Φωλιάζει
Με Γκρίζα σκίαση: Είδη Χαρακτηρισμού Natura 2000 «Περιοχή Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» CY 2000014.
* Ενδημικό είδος / υποείδος

Προστατεύεται EU
Επιστημονική Ονομασία

Κυπριακή Ονομασία

Birds Directive
2009/147/EU

Falco tinnunculus
Κίτσης
Alectoris chukar
Περδίκι
Francolinus francolinus
Φρανγκολίνα
Coturnix coturnix
Ορτύκι
Columba livia
Αρκοπέζουνο
Columba palumbus
Φάσσα
Streptopelia decaocto
Φιλικουτούνι
Tyto alba
Ανθρωποπούλι
*
Otus scops cyprius*
Θουπί
*
Athene noctua
Κουκκουφκιάος
*
Apus apus
Πετροχελίδονο
Apus pallidus
Στακτοπετροχελίδονο
*
Coracias garrulus
Κράγκα
*
Upupa epops
Πουπούξιος
*
Galerida cristata
Σκορταλλός
Hirundo rustica
Χελιδόνι
*
Cecropis daurica
Μιλτοχελίδονο
*
Delichon urbicum
Ασπροχελίδονο
*
Oenanthe cypriaca
Σκαλιφούρτα
*
Cettia cetti
Ψευταηδόνι
*
Cisticola juncidis
Δουλαππάρης
*
Iduna pallida
Τριβιτούρα
*
Sylvia conspicillata
Κοτσινοφτέρι
*
Sylvia melanocephala
Τρυποβάτης
*
Sylvia melanothorax*
Τρυπομάζης
*
Parus major
Τσαγκαρούδι
*
Lanius nubicus
Δακκανούρα
*
Pica pica
Κατσικορώνα
Corvus cornix
Κοράζινος
Passer domesticus
Στρούθος
Passer hispaniolensis
Αρκόστρουθος
Serinus serinus
Μπασταρτοκάναρο
*
Carduelis chloris
Λουλουδάς
*
Carduelis carduelis
Σγαρτίλι
*
Emberiza caesia
Σιταροπούλι
*
Η Καταγραφή των Ειδών Πτηνών έγινε από τις 8 Μαΐου μέχρι 5 Ιουνίου 2020
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Καθεστώς Πτηνών
Έκτασης Προτεινόμενης
Όδευσης
10 χιλιομέτρων Χ 300μ.
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ΜΦ
ΜΚ
ΜΚ
ΜΚ
ΜΚ
ΜΚ
ΜΚ
ΜΦ
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ΜΦ
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ΜΦ
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ΜΦ
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ΜΚ
ΜΦ
ΜΚ
ΜΚ
ΜΚ
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ΜΚ
ΜΚ
ΜΚ
ΜΦ
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣΑΝ: 35

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 23

ΦΩΛΕΑΖΟΝΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ: 12
ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΕΙΔΗ / ΥΠΟΕΙΔΗ: θουπί Otus scops cyprius, Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca, Τρυπομάζης Sylvia
melanothorax
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (EU Birds Directive 2009/147/EU) : 22

7.1.5.2 Βιοτική Κατάσταση των Φωλεάζοντων Πτηνών της Περιοχής
Η βιοτική κατάσταση όλων των φωλεάζοντων ειδών (συνολικά 35 είδη) που καταγράφηκαν
στην περιοχή μελέτης παρουσιάζεται στον Πίνακα 7-3 και έχει ως εξής: Θαμνώνες και
Φρύγανα 10 είδη (29%), Παραποτάμια 2 είδη (6%), Δασικά 8 είδη (23%), και Συνανθρωπικά
15 είδη (43%).
Σε σχέση με το συνολικό αριθμό ζευγών ανά κατηγορία βιότοπου (συνολικά 477 φωλεάζοντα
ζεύγη) η ποσοστιαία αναλογία διαφοροποιείται ως εξής: Θαμνώνες και Φρύγανα 108 ζεύγη
ειδών (23%), Παραποτάμια 6 ζεύγη ειδών (1.3%), Δασικά 60 ζεύγη ειδών (13%) και
Συνανθρωπικά 303 ζεύγη ειδών (64%).
Είναι φανερό από τα ανωτέρω πορίσματα ότι και για τις δύο ενότητες (Αριθμός Ειδών/ Τύπο
Οικότοπου όπως και για τον Ολικό Αριθμό Ζευγών των Ειδών/ Τύπο Οικότοπου) η
κατηγορία των Συνανθρωπικών Ειδών υπερέχει των υπολοίπων κατηγοριών οικότοπου. Η
εξήγηση για αυτό είναι πρόδηλη, αφού ο κυρίαρχος οικότυπος της περιοχής (περίπου 95%
της όλης έκτασης της περιοχής μελέτης) είναι η Συνανθρωπική Φυτοκοινωνία με
Ανθρωπογενείς Επιδράσεις, δηλαδή καλλιέργειες, αναδασώσεις, δρόμοι και κτιριακές
εγκαταστάσεις.
Για τις κατηγορίες των Θαμνώνων/Φρύγανων και Δασικών η σειρά τους όσον αφορά την
σημαντικότητα τους στις δύο ενότητες (Ειδών /Ζευγών) ακολουθούν τη δεύτερη και τρίτη
θέση σημαντικότητας. Αιτία για αυτό είναι η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν
αμφότεροι βιότοποι στην περιοχή του Έργου (περίπου 3% έκταση κάλυψης για τους
Θαμνώνες/ φρύγανα /χέρσες/βραχώδεις περιοχές και 2% για την δασική φυτοκοινωνία, που
περιορίζεται κυρίως στα τελευταία 4 χιλιόμετρα της προτεινόμενης όδευσης στην ορεινή
ζώνη των τοποθεσιών «Κορωνιά» και «Καμηλαριές»). Η Παραποτάμια φυτοκοινωνία είναι
ασήμαντη στη γεωγραφική κατανομή της για αυτό το λόγο και τα λίγα είδη πτηνών που την
εκμεταλλεύονται.
Συγκεκριμένα, και οι δύο φυσικοί οικότοποι, αλλά περισσότερο οι Θαμνώνες/Φρύγανα, είναι
υποβαθμισμένοι και αποψιλωμένοι από συνεχείς ανθρώπινες επεμβάσεις (γεωργικές
καλλιέργειες, οικιστική ανάπτυξη, χάραξη χωματόδρομων κ.λπ.) αλλά έχει παραμείνει
αρκετή έκταση τους (κατά μήκος συνόρων δρόμων/ χωραφιών ή κοίτες αργακιών) ώστε να
συντηρεί δύο σημαντικά είδη όπως τα τέσσερα ζεύγη Κράγκας Coracias garrulus και τα
δεκαπέντε ζεύγη Κοτσινόφτερων Sylvia conspicillata.
Τα συμπεράσματα της ανωτέρω ανάλυσης είναι ότι οι μακροχρόνιες ανθρωπογενείς
επεμβάσεις στην περιοχή (γεωργία, οικιστική ανάπτυξη) έχουν αλλοιώσει τόσο το τοπικό
οικοσύστημα, από ιθαγενές οικότυπο Θαμνώνων / Φρύγανων σε Γεωργικό οικότυπο, που
τώρα είναι κατάλληλο μόνο για διαβίωση κυρίως Συνανθρωπικών Ειδών πτηνών.
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Ο Δείκτης Βιοποικιλότητας των Φωλεάζοντων Πτηνών της περιοχής, είναι αρκετά ψηλός (D=
14.6 Simpson’s Diversity Index – N species: 35). Αυτή η καλή Βιοποικιλότητα της περιοχής
μελέτης είναι πρόδηλη όταν εξετάσουμε τα σημαντικά είδη του κυρίαρχου οικότοπου της
περιοχής του ΠΕ (Καλλιέργειες) που είναι ο Στρούθος Passer domesticus (81 ζεύγη / 16.9
%) και Αρκόστρουθος Passer hispaniolensis (35 ζεύγη / 7.3.7%), και τα δύο
Συνανθρωπικά Είδη.

Falco tinnunculus
Alectoris chukar
Francolinus francolinus
Coturnix coturnix
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Tyto alba
Otus scops cyprius*
Athene noctua
Apus apus
Apus pallidus
Coracias garrulus
Upupa epops
Galerida cristata
Hirundo rustica
Cecropis daurica
Delichon urbicum
Oenanthe cypriaca*
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Iduna pallida
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Sylvia melanothorax*
Parus major
Lanius nubicus
Pica pica
Corvus cornix
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Emberiza caesia
Ολικός Αριθμός Ειδών
και % Ολικού ανά

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Χ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 (22.9%)
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10 (28.6%)

2 (5.7%)

15 (42.9%)

Αριθμός ζευγών που
φωλιάζει

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΟΣ (Καλλιέργειες
– σπαρτά / δένδρα
& Οικισμοί)

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ

ΒΡΑΧΩΔΩΝ
ΘΑΜΝΩΝΩΝ /
ΦΡΥΓΑΝΩΝ &
ΧΑΣΜΟΦΙΛΑ

Επιστημονική
Ονομασία

ΔΑΣΙΚΑ

Πίνακας 7-2: Βιοτικός Κατάλογος Φωλεάζοντων Πτηνών Προτεινόμενης όδευσης του
Αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη- Ευρύχου, Λευκωσία (Περίοδος ανάλυσης: 8 Μάϊου μέχρι
5 Ιουνίου 2020)

2 (0.4%)
30 (6.3%)
2 (0.4%)
18 (3.8%)
15 (3.1%)
32 (6.7%)
7 (1.5%)
1 (0.2%)
2 (0.4%)
11 (2.3%)
3 (0.6%)
1 (0.2%)
4 (0.8%)
1 (0.2%)
23 (4.8%)
22 (4.6%)
1 (0.2%)
1 (0.2%)
5 (1.0%)
4 (0.8%)
25 (5.2%)
12 (2.5%)
15 (3.1%)
5 (1.0%)
3 (0.6%)
21 (4.4%)
1 (0.2%)
26 (5.5%)
12 (2.5%)
81 (16.9%)
35 (7.3%)
5 (1.0%)
17 (3.6%)
28 (5.9%)
6 (1.3%)
N=35 Breeding
species
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Οικότυπο
Ολικός Αριθμός
Ζευγών Ειδών και %
60 (12.6%)
108 (22.6%)
6 (1.3%)
Ολικού ανά Οικότυπο
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Simpson’s Diversity Index: 14.6

303 (63.5%)

Αριθμός ζευγών που
φωλιάζει

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΟΣ (Καλλιέργειες
– σπαρτά / δένδρα
& Οικισμοί)

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ

ΒΡΑΧΩΔΩΝ
ΘΑΜΝΩΝΩΝ /
ΦΡΥΓΑΝΩΝ &
ΧΑΣΜΟΦΙΛΑ

Επιστημονική
Ονομασία

ΔΑΣΙΚΑ
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N= 477 Nesting
pairs

7.1.6 Συνοπτική Έκθεση Σημαντικών ευρημάτων Μελέτης
Η μελέτη της υφιστάμενης βιολογικής κατάστασης της περιοχής του ΠΕ κατέδειξε ότι ο
συγκεκριμένος χώρος λόγω της μακροχρόνιας υποβάθμισης του από ανθρωπογενείς
επιδράσεις έχει μεταλλαχθεί πλήρως σε ανθρωπογενές περιβάλλον καλλιεργειών με την
ανάλογη πτηνοπανίδα να κυριαρχεί στην περιοχή. Παρόλα αυτά οι μικρές νησίδες
εναπομεινάντων θάμνων /φρύγανων συντηρούν ένα καλό πληθυσμό δύο σημαντικών ειδών,
της Κράγκας και το Κοτσινοφτέρι.
ΒΙΟΤΟΠΟΣ
Όλη η παραπλήσια και γειτνιάζουσα περιοχή της τοποθεσίας «Μαζόκαμπος» και «Κορωνιά»
Κάτω Κουτραφά εντάσσεται εντός της ΖΕΠ Natura 2000 «Ατσά – Άγιος Θεόδωρος» CY
2000014 και προστατεύεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους
Habitat Directives 92/43/EEC.
Οι ακόλουθες πέντε ιθαγενείς φυτοκοινωνίες καταλαμβάνουν την περιοχή μελέτης και
ακτογραμμή περιοχής ΖΕΠ:
α. 5420 – Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Cisto – Micromerietea).
β. 5330 – θερμό-Μεσογειακοί και Προ-στεππικοί Θαμνώνες.
γ. 5220* Θαμνώνες με Παλλούρες Ziziphus spp.
δ. 92DO – Παραποτάμιες Στοές και Συστάδες (Nerio – Tamaricerea) του Νότου.
ε. 9540 – Μεσογειακά Πευκοδάση με ενδημικά είδη Πεύκης της Μεσογείου.
Και οι πέντε οικότοποι της περιοχής έχουν υποβαθμιστεί σχεδόν πλήρως και φύονται στην
περιοχή μόνο σε σποραδική και διάσπαρτη μορφή. Ο τύπος 5220* Θαμνώνες με Παλλούρες
Ziziphus spp είναι ο μοναδικός οικότοπος προτεραιότητας για την περιοχή μελέτης αλλά δεν
είναι σημαντικός λόγω της διαχρονικής συρρίκνωσης που υπέστη από ανθρώπινες ενέργειες
(γεωργία).
Κανένα είδος του Κόκκινου Βιβλίου της Κυπριακής Χλωρίδας, περιλαμβανομένου και του
είδους Ranunculus isthmicus, δεν εντοπίστηκε στην Περιοχή Μελέτης.
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ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
Από το σύνολο των 35 καταγεγραμμένων ειδών πτηνών είναι όλα καταχωρημένα στο
Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Πτηνών Birds Directive 2009/147/ΕΚ με
εξαίρεση δεκατρία είδη.
Πέντε είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ «Ατσά – Αγίου Θεόδωρου» καταγράφηκαν στην περιοχή
μελέτης. Αυτά είναι: Κράγκα Coracias garrulus (ΜΦ με 4 ζεύγη), Δακκαννούρα Lanius
nubicus (ΜΦ με ένα ζεύγος), Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca (ΜΦ με 5 ζεύγη), Τρυπομάζης
Sylvia melanothorax (ΜΚ με 3 ζεύγη) και Σιταροπούλι Emberiza caesia (ΜΦ με 6 ζεύγη).
Σημαντικότερο είδος από όλα τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ είναι η Κράγκα Coracias
garrulus με ένα αναπαραγωγικό πληθυσμό των 4 ζευγών να χρησιμοποιεί τους οικότοπους
παράλληλα της προτεινόμενης όδευσης του μελλοντικού αυτοκινητόδρομου.
Τρία είδη /υποείδη ενδημικών πουλιών καταγράφηκαν στην περιοχή του Προτεινόμενου
Έργου: Θουπί Otus scops cyprius (2 ζεύγη), Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca (5 ζεύγη) και
Τρυπομάζης Sylvia melanothorax (3 ζεύγη). Όλα απαντώνται σε μικρούς πληθυσμούς.
7.1.7 Επιπτώσεις του ΠΕ στο Οικοσύστημα της Περιοχής Μελέτης
Λόγω του ότι η όδευση του ΠΕ διέρχεται κυρίως κατά μήκος ή παράλληλα του ήδη
υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου, ο οποίος θα παραμείνει και θα συνδεθεί με τον
νέο αυτοκινητόδρομο, είναι πρόδηλο ότι θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τους
οικοτόπους και την τοπική πανίδα της περιοχής που θα εγκλωβισθεί ανάμεσα σε δύο
υπεραστικούς δρόμους. Οι κυριότερες επιπτώσεις του ΠΕ αναλύονται πιο κάτω.
7.1.7.1 Αρνητικές Επιπτώσεις κατά την κατασκευαστική φάση του Έργου
Η δραστηριότητα των κατασκευαστικών εργασιών που αναμένεται να προκαλέσει τις
σοβαρότερες οικολογικές επιπτώσεις αφορά τα χωματουργικά έργα, τα οποία θα
δημιουργήσουν ψηλά επίπεδα θορύβου και θα δημιουργήσουν όχληση με την εκπομπή
σκόνης και εναπόθεσης της στο παραπλήσιο παραποτάμιο περιβάλλον και γειτνιάζουσα
βλάστηση της προστατευόμενης περιοχής ΖΕΠ στον Κουτραφά.
7.1.7.2 Αρνητικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του ΠΕ
Η παρουσία θορύβου δεν αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο βιολογικό
περιβάλλον της περιοχής.
Κατά τη λειτουργία του δρόμου εκτιμάται όμως ότι θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες
επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον:
•

Αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφιβίων και
εντόμων καθώς αυτά διασταυρώνουν το δρόμο λόγω της αύξησης της τροχαίας κίνησης,
και της ταχύτητας των οχημάτων.

•

Επηρεασμός του βιολογικού περιβάλλοντος από την περαιτέρω πιθανή οικιστική
ανάπτυξη στην ιδιωτική γη που γειτνιάζει με το Προτεινόμενο Έργο.
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Οι πιο πάνω επιπτώσεις δεν θεωρούνται σαν αποτρεπτικές για την κατασκευή του
Προτεινόμενου Έργου λόγω της μικρής επίδρασης που θα έχει ο αυτοκινητόδρομος στα είδη
της χλωρίδας και τους πληθυσμούς της πανίδας. Τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την
ανάλυση του βιολογικού περιβάλλοντος της περιοχής δείχνουν ότι το μεγαλύτερο είδος της
χλωρίδας, έχει εκτενή και ευρεία κατανομή και πληθυσμούς στην Κύπρο, ενώ το ίδιο ισχύει
και για κάποιους πληθυσμούς πανίδας.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά τη φωτορύπανση δεν αναμένεται να προκληθούν σοβαρές
επιπτώσεις στην τοπική πανίδα αφού για δεκαετίες η τοπική πανίδα έχει υποστεί αυτή την
όχληση από τον υφιστάμενο δρόμο Αστρομερίτη - Ευρύχου.
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8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
8.1

ΜΕΤΡΑ

ΓΙΑ

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ

ΤΩΝ

Εισαγωγή

Η σοβαρότητα και το εύρος των αρνητικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία
του ΠΕ εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη μέθοδο των κατασκευαστικών εργασιών, τις
τυχόν επιβαρύνσεις στο ακουστικό περιβάλλον, τις οπτικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν
από τις κατασκευαστικές εργασίες και τις εκπομπές αέριων ρύπων. Η εύκολη πρόσβαση στην
πρωτεύουσα και στις ορεινές περιοχές του Τροόδους που θα παρέχει το ΠΕ έχει ιδιαίτερη
σημασία για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μελέτης.
Σημαντική θα είναι επίσης η βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας της περιοχής.
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το γενικό πόρισμα αυτής της μελέτης είναι ότι η υλοποίηση
του ΠΕ όπως παρουσιάζεται στα κατασκευαστικά Σχέδια (Παράρτημα Ι) είναι
περιβαλλοντικά αποδεκτή και βιώσιμη και γνωρίζοντας τις καταστάσεις που συνθέτουν την
ολοκλήρωση του και τις ποικίλες επιπτώσεις που θα έχει στους διάφορους τομείς, οι επόμενες
παράγραφοι παρουσιάζουν τις εισηγήσεις για μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
8.1.1 Διαφοροποίηση των στόχων και της κλίμακας/ δυναμικότητας του Έργου ή/ και
πρακτικά εφικτών χωροταξικών επιλογών ή/ και τεχνολογικών επιλογών
Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας μελέτης δεν εξετάστηκαν άλλες χωροταξικές επιλογές
για την ακριβή πορεία χάραξης της όδευσης αφού τέτοια εργασία ήταν εκτός των όρων
εντολής των μελετητών. Όπως διαφάνηκε από την εξέταση του χαρτογραφικού υλικού, των
φωτογραφιών δορυφόρου, καθώς και από πολλές επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή μελέτης,
η ίδια ή παράλληλη πορεία χάραξης του ΠΕ με την όδευση του υφιστάμενου δρόμου είναι
προτιμητέα. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο γεγονός της ικανοποιητικής οδικής ασφάλειας
που επιτυγχάνεται, του μειωμένου κόστους λόγω απαλλοτριώσεων και τις μειωμένες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με μία εντελώς νέα πορεία χάραξης.
Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή κοντά στην κοινότητα Κουτραφά όπου το ΠΕ ξεφεύγει εντελώς
από τον υφιστάμενο δρόμο για να μπορεί να ικανοποιεί τα γεωμετρικά πρότυπα
αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας και να αυξηθεί η οδική ασφάλεια. Το
ίδιο ισχύει και στο ύψος της υφιστάμενης όδευσης όπου είναι η έξοδος προς τις κοινότητες
Μαραθάσας.
8.1.2 Επιλογές στα Υλικά Κατασκευής
Τα υλικά κατασκευής που γενικά θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ΠΕ δε θα
διαφέρουν από αυτά που συνήθως χρησιμοποιούνται για παρόμοια έργα. Στις περιοχές που θα
γίνουν οι κυκλικοί κόμβοι και οι τοίχοι αντιστήριξης που είναι κοντά στην κοινότητα Κάτω
Κουτραφά ή περιοχές που θεωρούνται οπτικά ευαίσθητες προτείνεται όπως εξεταστεί η
πιθανότητα χρήσης διακοσμητικών υλικών στα επιχρίσματα ή στα υλικά επικάλυψης των
κατασκευών από σκυρόδεμα. Τέτοιες περιοχές είναι οι ακόλουθες:
•

Κόμβος Κουτραφά

Χ.Θ. 4+238
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•

Κόμβος Κύκκου

Χ.Θ. 11+349

8.1.3 Χώροι Απόθεσης Λατομικών και Άλλων Υλικών
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του ΠΕ αναμένεται να δημιουργηθούν περισσευούμενα υλικά
(μπάζα). Η εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων απόρριψης των υλικών αυτών αναμένεται να
δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη περίπτωση όπου δεν ληφθούν οι κατάλληλες
πρόνοιες για ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτή απόρριψη τους.
Ανεξέλεγκτη απόρριψη των μπαζών ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα διάβρωσης και
κατολισθήσεων. Όλα τα επιπλέων μπάζα θα πρέπει να διατεθούν σε αδειοδοτημένη Μονάδα
Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
Κατά την κατασκευή θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για αποφυγή της
διάθεσης μπαζών σε πρανή. Όπου αναπόφευκτα δημιουργούνται γυμνές ή ασταθείς
επιφάνειες θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σταθεροποίησης τους
περιλαμβανομένου και της διαμόρφωσης κατάλληλων κλίσεων και της φυτοκάλυψης τους με
τοπική βλάστηση το συντομότερο δυνατό μετά την αποπεράτωση των έργων σε κάθε
περιοχή.
Για καλύτερο διαχειριστικό έλεγχο κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών,
προτείνεται όπως συμπεριληφθούν στους Όρους Εντολής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου,
πρόνοιες οι οποίες υποχρεώνουν τον Εργολάβο να υποδείχνει εκ των προτέρων τους χώρους
διάθεσης των επιπλέων μπαζών.
8.1.4 Προστασία Βιολογικού Περιβάλλοντος και Τοπιοτέχνηση
Για την προστασία του βιολογικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να
ληφθούν διορθωτικά μέτρα ανάπλασης και επαναφοράς της βλάστησης, ιδιαίτερα στις
περιοχές όπου θα γίνουν έντονα χωματουργικά έργα και εκσκαφές. Η λήψη μέτρων κρίνεται
αναγκαία για την ανάπλαση της χλωρίδας και πανίδας της ευρύτερης περιοχής στην οποία θα
κατασκευαστεί το ΠΕ.
Μέσω σωστής επιλογής ειδών φύτευσης είναι δυνατό να μειωθεί η ρύπανση της
ατμόσφαιρας, καθώς και η ηχορύπανση. Η παρουσία πρασίνου μπορεί να προστατεύσει τον
οδηγό μέσω της παροχής ενδιαφέροντος κατά την οδήγηση μειώνοντας τον κίνδυνο υπνηλίας.
Κατάλληλη φύτευση στο κέντρο του δρόμου μειώνει την ένταση των φώτων αυτοκινήτων
από απέναντι χωρίς να είναι αναγκαία η λήψη άλλων προστατευτικών μέτρων. Όταν η
φύτευση γίνεται κατόπιν σωστής μελέτης τότε η τοπιοτέχνηση του ΠΕ μπορεί να
αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον και ακόμη να αυξήσει την οικολογική και αισθητική
αξία της περιοχής.
Θα πρέπει να αποτελεί κοινή πρακτική, όπου είναι εφικτό, να διατηρούνται τα φυσικά
χαρακτηριστικά (δέντρα, γεωμορφώματα, βράχοι) που υπάρχουν παραπλεύρως του δρόμου
στην έκταση που επηρεάζονται από τις εργασίες (χωματουργικές και άλλες) κατά την
υλοποίηση του ΠΕ. Τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να είναι η βάση στην οποία θα
εξαρτηθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός. Όπου είναι εφικτό, τα δέντρα άνω των 20 ετών θα
πρέπει να διατηρούνται. Αυτά πρέπει να προστατευτούν κατά τη διάρκεια των εργασιών
μέσω περίφραξης σε διάμετρο ανάλογη του ριζικού τους συστήματος που συνήθως είναι και
η διάμετρος της φυλλωσιάς τους. (βλέπε Εικόνα 8-1)
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Εικόνα 8-1: Προστατευτική περίφραξη δέντρων

Η χρήση αειθαλών θάμνων στην κεντρική νησίδα και εδαφοκαλυπτικών φυτών σε
περιπτώσεις με μεγάλη κλίση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να ακολουθηθεί. Παρόμοιου
τύπου τοπιοτεχνήσεις είχαν πολύ καλά αποτελέσματα και βελτίωσαν, τόσο την ασφάλεια των
διερχομένων, όσο και ποιότητα του Τοπίου.
Η διαχείριση προγραμμάτων φύτευσης θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών
το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα που άπτονται με την επιβίωση των δενδρυλλίων και
την ανάπτυξη των βιοτόπων.
Ο Πίνακας 8-1 που ακολουθεί παρουσιάζει κάποια ενδεικτικά είδη δέντρων και θάμνων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επαναφοράς της βλάστησης. Κάποια από τα
προτεινόμενα φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φρακτικά κατά μήκος των δρόμων.
Πίνακας 8-1: Ενδεικτικός Πίνακας Φυτών που προτείνονται για Τοπιοτέχνηση

Λατινικό Όνομα
Bosea cypria
Calycotome villosa
Rosa canina
Salvia fruticosa
Thymus capitatus
Origanum dubium
Artiplex halimus
Origanum majorana
Laurus nobilis
Hedera helix
Zizyphous lotus
Genista sphacelata
Phlomis lunariifolia
Nerium oleander
Lavandula stoechas
Myrtus communis
Pistacia lentiscus

Μορφή Ανάπτυξης
Θάμνος (Φρακτικό)
Θάμνος
Θάμνος
Θάμνος
Ημίθαμνος
Ημίθαμνος
Ημίθαμνος
Ημίθαμνος
Θάμνος - Μικρό
δέντρο (Φρακτικό)
Ποα-ημίθαμνος
Θάμνος
Θάμνος
Θάμνος
Θάμνος
Θάμνος
Θάμνος (Φρακτικό)
Θάμνος (Φρακτικό)
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Κοινό Όνομα
Απαιτήσεις σε Νερό
Ζουλατζιά
Χαμηλές
Ρασιήν
Χαμηλές
Αγριοτριανταφυλιά
Χαμηλές
Σπατζιά
Χαμηλές
Θυμάρι
Χαμηλές
Ρίγανη
Χαμηλές
Αρτιπλεξ
Χαμηλές
Σαψυσιά
Χαμηλές
Δάφνη
Μεγάλες
Κισσός
Παλλουρα
Σπαλαθκιά
Φλόμις
Αροδάφνη
Μυροφόρα
Μερσινιά
Σχινιά

Μέτριες
Χαμηλές
Χαμηλές
Μέτριες
Μεγάλες
Χαμηλες
Μέτριες
Χαμηλές
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Pistacia terebinthus
Myrtus communis
Rosmarinus officinalis
Prunus dulcis
Populus nigra
Schinus molle
Olea europaea
Cupressus
sempervirens
Pinus brutia
Pistacia atlantica

Θαμνος - Μικρό
δέντρο
Θάμνος
Ημίθαμνος
Δέντρο
Δέντρο
Δέντρο
Δέντρο (Φρακτικό)
Δέντρο (Ψηλό
Φρακτικό)
Δέντρο
Δέντρο

Τρεμιθιά

Χαμηλές

Μερσινιά
Λασμαριν
Αμυγδαλιά
Καβάτζιν
Αρτημαθκιά
Ελιά
Κυπαρίσσι

Μέτριες
Μικρές
Χαμηλές
Μεγάλες
Μέτριες
Χαμηλές
Χαμηλές

Τραχεία Πεύκη
Τρέμιθος

Χαμηλές
Χαμηλές

Επιπρόσθετα, για λόγους ασφάλειας συστήνεται να εγκατασταθούν συστήματα αυτόματου
ποτίσματος με σύστημα drip irrigation (βλέπε Εικόνα 8-2) στον αυτοκινητόδρομο και σε
ψηλά απότομα πρανή ούτως ώστε να αποφεύγεται η προσέλευση προσωπικού συντήρησης
της βλάστησης στους χώρους αυτούς.

Εικόνα 8-2: Σύστημα Drip Irrigation για άρδευση της χλωρίδας

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, θα παρουσιαστούν οχληρές συνθήκες στο
οπτικό και βιολογικό περιβάλλον, οι οποίες θα προέρχονται από την υλοποίηση των
χωματουργικών έργων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται όπως υιοθετηθούν κάποια μέτρα για
αποκατάσταση του τοπίου τόσο για λόγους αισθητικής, όσο και για την αποφυγή διάβρωσης
του εδάφους. Στο Σχεδιάγραμμα 8-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η συγκριτική
διαμόρφωση μιας τυπικής επηρεαζόμενης περιοχής πριν και μετά την αποκατάσταση τοπίου
στις θέσεις που έχουν γίνει χωματουργικά έργα, ενώ στο Σχεδιάγραμμα 8-2 παρουσιάζεται η
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μακροχρόνια κατάσταση μετά από την επέμβαση για την αποκατάσταση πρανούς στις
περιπτώσεις όπου διαπλατύνεται η οδός.

Σχεδιάγραμμα 8-1: Αποκατάσταση Τοπίου σε θέση λήψης αδρανών
[Πηγή Περιβαλλοντική Οδοποιία - Γ. Τσώχος, 1997]

Α

Β

Γ

Σχεδιάγραμμα 8-2: Επέμβαση μακροχρόνιας αποκατάστασης πρανούς διαπλατυνθείσης
οδού. Α. Αρχική Κατάσταση Β. Μετά την διαπλάτυνση Γ. Αναμενόμενη μετά 10 χρόνια
διαμόρφωση
[Πηγή Περιβαλλοντική Οδοποιία - Γ. Τσώχος, 1997]

Για σκοπούς τοπιοτέχνησης σε περιοχές που είναι λοφώδεις, προτείνεται όπως στις θέσεις
εκτενών χωματουργικών εργασιών να αποφεύγεται όσον είναι δυνατόν η συνήθης τακτική
που παρατηρείται στο κυπριακό οδικό δίκτυο με τις εκτεταμένες επιχωματώσεις στις πλαγιές
(Σχεδιάγραμμα 8-3 - Α), αλλά όπως ακολουθηθεί η τακτική η οποία παρουσιάζεται στο
Σχεδιάγραμμα 8-3 - Β), κατά την οποία η οδός διαμορφώνεται με βάση τη φυσική
διαρρύθμιση του λόφου.
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Α

Β

Σχεδιάγραμμα 8-3: Τυπικές Τεχνικές Τοπιοτέχνησης, Α. Αποφεύγεται, Β. Συστήνεται
[Πηγή: Design for Mountain Communities. A Landscape and Architectural Guide - S. Dorward]

Στο Σχεδιάγραμμα 8-4 παρουσιάζονται επίσης, προτεινόμενες τακτικές κατασκευής και
διαμόρφωσης της περιοχής στην οποία εκτελούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες και
τακτικές οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγονται για μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων.
A

B

Σχεδιάγραμμα 8-4: Τακτικές Κατασκευής και διαμόρφωσης της περιοχής Α Αποφεύγεται,
Β Συστήνεται
[Πηγή: Design for Mountain Communities. A Landscape and Architectural Guide - S. Dorward]

Για σκοπούς σωστής τοπιοτέχνησης, προτείνεται επίσης στα σημεία όπου θα υπάρχουν οχετοί
ομβρίων να τοποθετούνται περιμετρικά των σημείων εισόδου και εξόδου του νερού υλικά τα
οποία είναι συμβατά με το φυσικό περιβάλλον, όπως φυσική πέτρα, η οποία μειώνει την
ταχύτητα του νερού που εισέρχεται και εξέρχεται των αγωγών και μειώνει την πιθανότητα
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δημιουργίας διάβρωσης και αυλακώσεων στο έδαφος. Στο Σχεδιάγραμμα 8-5 παρουσιάζεται
η Προτεινόμενη μέθοδος για σωστή τοπιοτέχνηση των εισόδων και εξόδων αγωγών ομβρίων.

Σχεδιάγραμμα 8-5: Τεχνική Τοπιοτέχνησης σε σημεία όπου υπάρχουν αγωγοί ομβρίων
υδάτων
[Πηγή: Design for Mountain Communities. A Landscape and Architectural Guide - S. Dorward]

Επιπρόσθετα, οι οχετοί που θα κατασκευαστούν στα διάφορα σημεία του ΠΕ θα μπορούν να
λειτουργήσουν ως υπόγειες διαβάσεις μικρών ζώων. Οι διαβάσεις αυτές αποτελούνται από
κυκλικές ή ορθογώνιες διατομές αγωγών με διάμετρο 0,4 – 2m. Επίσης, σε περιοχές του ΠΕ
όπου εντοπίζονται σημαντικά είδη πανίδας, μπορούν να κατασκευαστούν οι υπόγειες
διαβάσεις πανίδας χωρίς την παρουσία των οχετών. Οι συγκεκριμένες διαβάσεις πανίδας
μπορούν επίσης να κατασκευαστούν εκεί που έχει διαπιστωθεί υψηλή θνησιμότητα των
συγκεκριμένων ειδών. οι διαστάσεις των διαβάσεων αυτών κυμαίνονται σε διάμετρο 1,5 m
για τους κυκλικούς, ή 1-1,5 m μήκος για τις ορθογώνιες σήραγγες. Μία διάμετρος 0,3-0,5 m
μπορεί να είναι κατάλληλη για τους ασβούς, αλλά όχι για όλα τα είδη μικρής πανίδας.
Επιπλέον, η συντήρηση είναι δυσκολότερη για μικρότερης διαμέτρου σήραγγας. Οι
ορθογώνιες σήραγγες είναι προτιμότερες για τα αμφίβια, και ενδεχομένως άλλα είδη, επειδή
οι κάθετοι τοίχοι παρέχουν καλύτερη καθοδήγηση. Τα υλικά που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είναι σωλήνες σκυροδέματος ή μετάλλων, αλλά οι επιφάνειες των
μετάλλων αποφεύγονται από μερικά είδη, π.χ κουνέλια. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί, η
ελάχιστη κλίση ώστε να μην πλημμυρίζει η υπόγεια διάβαση είναι 1%, ενώ η μέγιστη κλίση
είναι 1:2. Η πρόσβαση για τα ζώα στην υπόγεια διάβαση θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη. Η
τοπιοτέχνηση της υπόγειας διάβασης θα πρέπει να προσομοιώνει το περιβάλλον διαβίωσης
της πανίδας της περιοχής μελέτης ώστε να προσελκύεται από αυτό, καθώς επίσης να
διακινείται με ασφάλεια. Η συντήρηση της υπόγειας διάβασης και των εισόδων είναι
απαραίτητο να γίνεται για τα πρώτα 2-10 χρόνια ετησίως, ανάλογα με την κατάσταση της,
αφού γενικά η ρίψη απορριμμάτων στην είσοδο της διάβασης αποτελεί σύνηθες πρόβλημα.
Στην Εικόνα 8-3 παρουσιάζεται συνδυασμένο σύστημα οχετού με διάβαση πανίδας.
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Εικόνα 8-3: Οχετός με υπόγεια διάβαση άγριας πανίδας

Στις Εικόνες 8-4 – 8-6 παρουσιάζονται παραδείγματα υπόγειων διαβάσεων πανίδας σε
ευρωπαϊκούς δρόμους.

Εικόνα 8-4: Υπόγεια διάβαση μικρών ζώων στην Ισπανία (Photos by C. Rosell)
[Πηγή:Wild Life & Traffic, European Handbook, 2003]

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

180

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Εικόνα 8-5: Ένας πίνακας σε οχετό στην Τσεχία που χρησιμοποιείται τακτικά από
ενυδρίδες (Photo by V. Hlaváˇc)
[Πηγή:Wild Life & Traffic, European Handbook, 2003]

Εικόνα 8-6: Υπόγεια διάβαση μικρών ζώων στην Ελβετία
[Πηγή:Wild Life & Traffic, European Handbook, 2003]
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Συστήνεται όπως κατασκευαστούν υπόγειες διαβάσεις πανίδας 1 ανά 500 m κατά μήκος του
αυτοκινητόδρομου.
Όσον αφορά τη διατήρηση της πτηνοπανίδας της περιοχής συστήνεται να τοποθετηθούν 50
φωλιές για το είδος Κράγκα Coracias garrulu. Η τοποθέτηση των φωλιών να γίνει σε
ανοικτές περιοχές εντός της ΖΕΠ. Οι στύλοι των φωλιών να είναι ύψους 2.5 μέτρα. Στην
κορυφή των στύλων θα εγκατασταθούν τα μεγάλα κουτιά/φωλιές για τα πτηνά. Στο ύψος
ενός μέτρου κατά μήκος του μεταλλικού σωλήνα του εκάστοτε στύλου να τοποθετηθεί μικρή
φωλιά/κουτί για το είδος Σκαλιφούρτα.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η περιοχή όπου θα πραγματοποιούνται οι κατασκευαστικές
εργασίες της κοιλαδογέφυρας θα πρέπει να οριοθετηθεί με σχετικές σημάνσεις με σκοπό να
αποφεύγονται επιπρόσθετες παρεμβάσεις. Θα πρέπει να αποφεύγονται εργασίες αναχωμάτων
στα πρανή του ποταμού για την έδραση του δρόμου. Με το πέρας των κατασκευαστικών
εργασιών θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης της χλωρίδας του ποταμού.
8.1.5 Μέτρα για την αποφυγή/περιορισμό οχλήσεων από τη δημιουργία θορύβου
8.1.5.1 Κατά την κατασκευή
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν ψηλά επίπεδα θορύβου
στους χώρους των εργοταξίων και κατά την μεταφορά υλικών. Για να μειωθεί η μετάδοση
του θορύβου στις γύρω περιοχές προτείνεται όπως στις προδιαγραφές που θα ετοιμαστούν
από τους συμβούλους του ΤΔΕ προς τον Εργολάβο/ Κατασκευαστή να περιλαμβάνονται οι
κατάλληλες πρόνοιες για την χρήση ακουστικών παραπετασμάτων γύρω από τα μηχανήματα
σταθερής βάσης για τη μείωση των επιπέδων θορύβου που πιθανών να επιβαρύνουν
οικιστικές περιοχές. Προτείνεται όπως εργασίες που κάνουν χρήση αερόσφυρων ή άλλων
παρόμοιων μηχανημάτων και βρίσκονται κοντά σε οικισμούς να γίνονται μόνο κατά τις ώρες
9:00 π.μ. με 13:00 μ.μ. Παρομοίου τύπου εργασίες πρέπει να αποφεύγονται κατά το Σάββατο,
Κυριακή ή δημόσιες αργίες.
Προτείνεται όπως οι όροι εντολής περιλαμβάνουν προκαθορισμένα δρομολόγια για τα
οχήματα που θα μεταφέρουν υλικά εκσκαφής, δάνειων χωμάτων και αδρανών υλικών έτσι
ώστε να αποφεύγεται η διακίνηση βαρέων οχημάτων διαμέσου οικιστικών περιοχών.
Επιπρόσθετα προτείνεται όπως στους όρους εντολής προς τους Εργολάβους / Κατασκευαστές
περιλαμβάνονται πρόνοιες που καθορίζουν τα μέγιστα επίπεδα θορύβου που θα εκπέμπουν
διάφορα μηχανήματα που θα βρίσκονται σε λειτουργία στο χώρο του εργοταξίου για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
8.1.5.2 Κατά τη λειτουργία
Τα επιτρεπτά όρια θορύβου επιτυγχάνονται από τους σχεδιαστές των αυτοκινητόδρομων είτε
με την αποφυγή οικιστικών περιοχών κατά τον καθορισμό της όδευσης δρόμων ψηλής
κυκλοφορίας, είτε με την εφαρμογή τεχνικών μέτρων που περιορίζουν τη διάδοση του
θορύβου. Μέτρα τα οποία εφαρμόζονται για τον περιορισμό του κυκλοφοριακού θορύβου
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•

Ανέγερση ηχοπετασμάτων στις άκρες των δρόμων για απορρόφηση της ηχητικής
ενέργειας ή αντανάκλαση της σε χώρους μακριά από οικιστικές περιοχές,
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•
•
•
•

Χρήση ειδικού ασφαλτικού οδοστρώματος στον υπό κατασκευή δρόμο,
Καθορισμός χαμηλού ορίου ταχύτητας για τα διερχόμενα οχήματα,
Απαγόρευση κορναρίσματος σε ευαίσθητες περιοχές,
Ζώνες Πρασίνου

Η ζώνες πρασίνου μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο στο πλαίσιο για τη μείωση της μετάδοσης
του θορύβου, αλλά και να δώσουν μια λύση στο πρόβλημα της οπτικής ρύπανσης που
προκαλούν τα συνήθη αντιθορυβικά ηχοπετάσματα.
Επειδή στα τεμάχια γης που γειτνιάζουν με την περιοχή που θα κατασκευαστεί το ΠΕ δεν
υπάρχει μεγάλος αριθμός κατοικιών, δεν θεωρείται αναγκαία η τοποθέτηση τεχνικών
ηχοπετασμάτων στα όρια κατάληψης του ΠΕ.
8.1.6 Κυκλοφοριακή Διαχείριση και Μέτρα Ελέγχου των Οχημάτων
8.1.6.1 Κατά την κατασκευή
Η πορεία χάραξης του ΠΕ, εξαιρουμένου της περιοχής Κουτραφά, είναι ως επί το πλείστων
παράλληλη με τον υφιστάμενο δρόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ΠΕ αναμένεται να έχει ως
κέντρο (center line) το δυτικό ή ανατολικό έρεισμα του υφιστάμενου δρόμου. Με τον τρόπο
αυτό δίνεται η δυνατότητα κατασκευής δύο νέων λωρίδων χωρίς ουσιαστικό επηρεασμό των
υφιστάμενων, και διοχέτευση στη συνέχεια της τροχαίας κίνησης στο νέο τμήμα δρόμου,
επιτρέποντας έτσι την ολοκλήρωση της κατασκευής και των υπόλοιπων δύο λωρίδων που θα
βρίσκονται επί του υφιστάμενου δρόμου. Με αυτό τον τρόπο κατασκευής μειώνονται οι
αρνητικές επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο σε μεγάλο βαθμό.
Προτείνεται όπως εξεταστεί η πιθανότητα εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων κατά τη
διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των κόμβων ή σημαντικών προσβάσεων. Ένα
τέτοιο μέτρο θα μειώσει τη διάρκεια κατασκευής και θα έχει ως θετικό αποτέλεσμα τη
συνέχιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των γεωργών τις ευρύτερης περιοχής στις γεωργικές
τους εκτάσεις.
8.1.6.2 Κατά τη λειτουργία
Η εφαρμογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών μέτρων όπως ο έλεγχος της ταχύτητας, η
φωταγώγηση των περιοχών όπου θα κατασκευαστούν κυκλοφοριακοί κόμβοι, το ζύγισμα των
βαρέων οχημάτων, η τοποθέτηση τηλεφώνων κατά τακτά διαστήματα για έκτακτες ανάγκες
και η τοποθέτηση ηλεκτροφωταγωγημένων προειδοποιητικών πινακίδων αποτελούν
ικανοποιητικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του ΠΕ.
8.1.7 Μέτρα για την αποφυγή/περιορισμό οχλήσεων από τη δημιουργία στερεών και
υγρών αποβλήτων
8.1.7.1 Κατά την κατασκευή
Η δημιουργία αποβλήτων (υγρών και στερεών) τόσο από το προσωπικό, όσο και από την
κατασκευή (άχρηστα υλικά, μπάζα, κλπ.) αποτελούν ένα πρόσθετο λόγο επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος που θα επηρεάσει τόσο τον οικολογικό χαρακτήρα της περιοχής, όσο και τους
κατοίκους και χρήστες της περιοχής. Για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων προτείνονται
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τα ακόλουθα μέτρα που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στους όρους εντολής που θα
δοθούν στους Εργολάβους / Κατασκευαστές του Έργου:
•

Να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες οδηγίες στους όρους εντολής που να καθορίζουν ότι
τα άχρηστα μπάζα θα πρέπει να μετακινούνται από το χώρο του εργοταξίου το
συντομότερο δυνατό και σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα) και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες μονάδες Αποβλήτων από Εκσκαφές,
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο
διαχείρισης μπαζών στο εργοτάξιο, όπου να υποδεικνύονται οι θέσεις προσωρινής
αποθήκευσης τους πριν την απομάκρυνση τους από το εργοτάξιο.

•

Ετοιμασία Σχεδίου 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.) και να υποδεικνύονται
οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, οι προδιαγραφές των εν λόγω χώρων,
καθώς επίσης και ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων.

•

Χρήση σκίπ κλειστού τύπου για τα αστικά στερεά απόβλητα που θα δημιουργούνται από
τους εργαζομένους.

•

Επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπου είναι εφικτό.

•

Τοποθέτηση κινητής χημικής τουαλέτας, η οποία να αδειάζεται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα. Τα υγρά απόβλητα να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους επεξεργασίας
τους.

•

Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, που θα προκύπτουν από τις συντηρήσεις των
οχημάτων, θα πρέπει να διοχετεύονται σε μεταλλικά δοχεία και να διατίθενται σε
αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης μηχανέλαιων.

•

Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης σε περίπτωση ατυχηματικών διαρροών.

•

Να είναι διαθέσιμα στο εργοτάξιο τα δεδομένα ασφαλείας των υλικών.

8.1.7.2 Κατά τη λειτουργία
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΠΕ, αναμένεται να συσσωρεύονται κάποιες ποσότητες
στερεών απορριμμάτων από τα διερχόμενα οχήματα. Προτείνεται όπως, ο Εργοδότης του ΠΕ
αναθέσει μέσω συμβολαίου την ευθύνη για την τακτική καθαριότητα του δρόμου σε εταιρεία
που ασχολείται με τα θέματα αυτά ή στα Κοινοτικά Συμβούλια των επηρεαζόμενων
Κοινοτήτων.
8.1.8 Εισηγήσεις για μείωση της φωτορύπανσης
Όπως έχει προαναφερθεί σε προηγούμενο Κεφάλαιο, με την υλοποίηση και λειτουργία του
ΠΕ αναμένεται να δημιουργηθεί φωτορύπανση από τη φωταγώγηση των κυκλικών κόμβων,
και η οποία θα επηρεάζει τοπικά το περιβάλλον της περιοχής. Η επίπτωση αυτή αναμένεται
να είναι μόνιμη αφού σύμφωνα με τα Πρότυπα Σχεδιασμού ενός τέτοιου αναπτυξιακού έργου
η φωταγώγηση είναι επιβεβλημένη για σκοπούς οδικής ασφάλειας. Η μόνη εισήγηση, για
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κάποια σχετική μείωση από τη φωτορύπανση, είναι η χρήση κατάλληλων και σύγχρονων
λαμπτήρων φωτισμού (full-cutoff fixture) με τους οποίους γίνεται αντανάκλαση του φωτός
προς τα κάτω και περιορίζεται η φωταγώγηση προς τα πάνω ή και στα πλάγια (βλέπε Εικόνα
8-7). Επιπρόσθετα, προτείνεται η εξεταστεί η πιθανότητα μείωσης της έντασης των
λαμπτήρων κατά τις νυκτερινές ώρες, όπου ο κυκλοφοριακή διακίνηση είναι αισθητά
μειωμένη. Προτείνεται όπως εξεταστεί η πιθανότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από
μικρές τοπικές μονάδες βάση ανανεώσιμων πηγών (ηλιακή και αιολική ενέργεια) όπου δεν
υπάρχει σε κοντινή απόσταση εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Εικόνα 8-7: Λαμπτήρες Full Cut Off Lights

8.1.9 Μέτρα για αποφυγή/περιορισμών οχλήσεων από τη δημιουργία σκόνης και την
εκπομπή αέριων ρύπων
Για να μειωθούν τα επίπεδα σκόνης και να περιοριστούν οι εκπομπές αέριων ρύπων που
αναμένεται να εκπέμπονται κατά το κατασκευαστικό στάδιο του ΠΕ, προτείνονται τα
ακόλουθα μέτρα (τα μέτρα αυτά είναι σημαντικό να ακολουθηθούν ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες):
•

Οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται συχνά από οχήματα
μεταφοράς υλικών κατασκευής να διαμορφωθούν κατάλληλα (επίστρωση με κατάλληλα
υλικά) για να μειωθούν τα επίπεδα σκόνης που θα δημιουργούνται από τη διακίνηση
των οχημάτων.

•

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

•

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

•

Να γίνεται τακτική συντήρηση των μηχανημάτων
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του ΠΕ.

•

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και όταν εντοπιστούν αυξημένα επίπεδα
σκόνης στην περιοχή γύρω από το εργοτάξιο, οι χωμάτινες οδικές προσβάσεις να
καταβρέχονται.
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•

Τα μπάζα και τα αδρανή υλικά στο εργοτάξιο να αποθηκεύονται προσωρινά στο
εργοτάξιο και να καλύπτονται με δικτυωτό πλαστικό πλέγμα ή με πλαστική μονωτική
μεμβράνη για την αποφυγή της διασποράς της σκόνης (βλέπε Εικόνα 8-8).

•

Προσωρινός εξοπλισμός που ενδέχεται να χρειαστεί, π.χ. μονάδες κατασκευής μπετόν ή
ασφαλτοστρώματος, θα πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από οικιστικές αναπτύξεις.

Εικόνα 8-8:Καλυμμένα υλικά με αδιάβροχη μεμβράνη
[πηγή : Handbook for Pollution Avoidance on Commercial and Residential Building Sites]

8.1.10 Επιλογές στα κατασκευαστικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και πρότυπα
Για το σχεδιασμό και κατασκευή του ΠΕ προτείνεται όπως χρησιμοποιηθούν με αυστηρότητα
τα πιο πρόσφατα πρότυπα του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Για θέματα που δεν καλύπτονται
από τα πρότυπα του Τμήματος Δημοσίων Έργων προτείνεται όπως χρησιμοποιηθούν εθνικά
πρότυπα άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8.1.11 Συμπληρωματικές Διευθετήσεις για Προσβάσεις
Στις περιοχές όπου τεμάχια έχουν απευθείας πρόσβαση στον υφιστάμενο δρόμο και θα τους
στερηθεί η πρόσβαση λόγω της παρουσίας του αυτοκινητόδρομου θα πρέπει να ληφθούν οι
απαραίτητες πρόνοιες για συνδέσεις με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο ή με τον
αυτοκινητόδρομο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατασκευή όπου χρειάζεται βοηθητικών
δρόμων (Service road) παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο. Οι βοηθητικοί δρόμοι θα πρέπει
να κατασκευαστούν και στις δύο πλευρές του αυτοκινητόδρομου και να είναι δύο λωρίδων
κυκλοφορίας.
8.1.12 Μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας παρουσίας εργατικών ατυχημάτων και
περιστατικών έκτακτης ανάγκης
•

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε θέσης εργασίας.

•

Χρήση μέσων πυρόσβεσης και κουτιών πρώτων βοηθειών.
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•

Τοποθέτηση υποχρεωτικών, ενημερωτικών και απαγορευτικών σημάνσεων στο
εργοτάξιο.

•

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας
πρόκλησης πυρκαγιάς ή έκρηξης.

•

Κατάρτιση και εφαρμογή τεκμηριωμένου Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και Φακέλου
Ασφάλειας και Υγείας.

•

Κατάρτιση και εφαρμογή τεκμηριωμένου Σχεδίου Δράσης Πρόληψης και Αντιμετώπισης
Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης.
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9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
9.1

Εισαγωγή

Κατά την κατασκευή του ΠΕ σημαντική είναι η επίπτωση που υφίστανται οι τοποθεσίες με
ιδιαίτερο περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αφού υπάρχει κίνδυνος δυσμενούς διαφοροποίησης της
αισθητικής ποιότητας και ελκυστικότητας των περιοχών. Για την αποφυγή των επιπτώσεων
αυτών είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ Εργοδότη, Μηχανικού Οδοποιίας,
Κατασκευαστή, Μηχανικού Περιβάλλοντος / Περιβαλλοντολόγου, Τοπιοτέχνη, και των
υπόλοιπων ειδικοτήτων τα οποία εμπλέκονται στη μελέτη κατασκευής ενός οδικού έργου.
Πρέπει να υπάρχει ευχέρεια και ευελιξία στην τροποποίηση των σχεδίων στην περίπτωση
όπου παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών επί του πεδίου
συνθήκες απρόβλεπτες ή ιδιάζουσες. Γενικά, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το έργο να
εξετάζεται προσεκτικά, έτσι ώστε τα οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα να εξαλείφονται κατά
το στάδιο της μελέτης και όχι κατά τη διάρκεια κατασκευής του. Προτείνεται όπως κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου εξασφαλιστούν οι υπηρεσίες επίβλεψης Μηχανικού
Περιβάλλοντος, καθώς και περιοδικά βιολόγου για να χειρίζονται και να καταθέτουν
εισηγήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές που θα προκύπτουν κατά τις
κατασκευαστικές εργασίες.
Στις πιο κάτω παραγράφους παρουσιάζονται εισηγήσεις για την παρακολούθηση και
διαχείριση του ΠΕ οι οποίοι με την υιοθέτηση τους μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες
δημιουργίας αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
9.2

Παρακολούθηση / Διαχείριση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

9.2.1 Κατά την κατασκευή
Κατά την περίοδο της κατασκευής θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα αναπνεύσιμης
αιωρούμενης σκόνης όποτε διεξάγονται έργα κοντά σε οικιστικές περιοχές όπως στην
περιοχή του Αστρομερίτη και του Κουτραφά. Η παρακολούθηση να γίνεται σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 112341.
Επίσης θα πρέπει να επιτηρείται η εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης, δηλαδή η
ικανοποιητική κατάβρεξη και η τήρηση των προτεινόμενων διαδρομών κυκλοφορίας
οχημάτων που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά έργα.
9.2.2 Κατά την λειτουργία
Η παρακολούθηση όλων των ελεγχόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές
αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία. Αρμόδιο Τμήμα για την
παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας είναι το Τμήμα Εργασίας και εκτιμάται ότι
δεν χρειάζεται το Τ.Δ.Ε. να προβεί σε δικές του μετρήσεις.
Στη νομοθεσία προβλέπεται όπως η παρακολούθηση είναι συνεχόμενη και τα αποτελέσματα
της κοινοποιούνται στο κοινό και αρμόδιους φορείς. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
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δημιουργηθεί δίκτυο σταθμών μετρήσεων που να παρέχει ικανοποιητική κάλυψη για σκοπούς
εξαγωγής συμπερασμάτων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν σταθμοί.
9.2.3 Παρακολούθηση / Διαχείριση της Ηχορύπανσης
9.2.4 Κατά την κατασκευή
Η παρακολούθηση της ηχορύπανσης θα πρέπει να διεξάγεται
•
•

σε τακτά διαστήματα όταν διεξάγονται έργα κοντά σε οικιστικές περιοχές όπως στην
περιοχή του Αστρομερίτη και Κουτραφά και
όποτε εκφράζονται παράπονα.

Οι μετρήσεις να αφορούν στην μέση ωριαία ισοδύναμη τιμή και θα διεξάγονται σύμφωνα με
το πρότυπο ISO 1996.
9.2.5 Κατά τη λειτουργία
Συστήνεται όπως γίνεται εκτίμηση των επιπέδων θορύβου ανά 3 χρόνια. Η εκτίμηση μπορεί
να γίνει είτε με τη διεξαγωγή μετρήσεων είτε με την εφαρμογή μοντέλου. Στην περίπτωση
που γίνονται μετρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1996.
Προτείνονται δύο τουλάχιστον σημεία αξιολόγησης, κοντά κυκλοφοριακό κόμβο στην
Βυζακιά όπου υπάρχουν είδη μεμονωμένες κατοικίες και αναμένεται κάποια ανάπτυξη τα
επόμενα χρόνια και στην περιοχή Κουτραφά ή οποιοδήποτε άλλο σημείο που θα εκφραστούν
παράπονα για ηχορύπανση. Οι μετρήσεις ή υπολογισμοί θα είναι 24-ωρες και θα αφορούν
στις τιμές Lden, Lday, Lnight.
9.3

Παρακολούθηση / Διαχείριση του Βιολογικού Περιβάλλοντος

Κατά την κατασκευή προτείνεται όπως ο επιβλέπων μηχανικός με τη συνδρομή ειδικού
βιολόγου, επιθεωρεί περιοδικά την κατάσταση που επικρατεί τόσο στους χώρους των
εργοταξίων όσο και κατά μήκος του ΠΕ ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της οικολογικής
ισορροπίας της περιοχής.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να επιβλέπει τα πιο κάτω:
•
•
•

Διαρροή ή απόθεση υλικών και μπαζών,
Υπερβολική επικάθιση σκόνης,
Επιπτώσεις από τη διακίνηση ή στάθμευση οχημάτων.

Κατά την λειτουργία προτείνεται όπως γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ποιότητας του
εδάφους για τα επίπεδα βαρέων μετάλλων τόσο στην κεντρική νησίδα όσο και παραπλεύρως
του ΠΕ. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην περιοχή όπου το ΠΕ διέρχεται πάνω από
τους ποταμούς Ατσά και Ελιάς όπου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος οι
περιβαλλοντική καταστροφή θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
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9.4

Πρόγραμμα και Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων

Επί καθημερινής βάσης ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, ή αντιπρόσωπος του με τη
συνδρομή μηχανικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να επιβλέπει τη σωστή συλλογή, προσωρινή
αποθήκευση, μεταφορά και τελική απόθεση των στερεών και υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα
των μπαζών, άχρηστων ασφαλτικών υλικών και λιπαντικών εξοπλισμού σε κατάλληλους και
εγκεκριμένους χώρους. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ελέγχονται τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
9.5

Απόθεση σε κατάλληλους χώρους
Λήψη μέτρων περιορισμού διαρροών
Αποφυγή περιβαλλοντικά ευαίσθητων χώρων
Σήμανση
Λήψη μέτρων ασφαλείας
Διαμόρφωση τελικών χώρων απόθεσης.
Παρακολούθηση επιπτώσεων στο Κοινωνικό Σύνολο

Προτείνεται να δημιουργηθεί συγκεκριμένος μηχανισμός συλλογής εισηγήσεων και
παραπόνων από τις επηρεαζόμενες κοινότητες ούτως ώστε να μπορέσουν αποτελεσματικά
και συστηματικά να εξαλειφτούν τυχών προβλήματα που δεν προβλέφθηκαν κατά το
σχεδιασμό του έργου. Ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα
αρμόδια Τμήματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσδιορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης των
εισηγήσεων περιλαμβανομένου τον τρόπο απάντησης στις εισηγήσεις και τον τρόπο
δραστηριοποίησης για την αξιολόγηση των εισηγήσεων και τη λήψη αποφάσεων.
9.6

Παρακολούθηση Οδικής Κυκλοφορίας

Με την έναρξη λειτουργίας του έργου προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος αυτόματης
μέτρησης της οδικής κυκλοφορίας σε κεντρικά τμήματα του αυτοκινητόδρομου.
Συγκεκριμένα προτείνεται να καταγράφεται η κυκλοφορία στα εξής σημεία:
•
•

Στην αρχή του ΠΕ μετά τον κυκλοφοριακό της Βυζακιάς.
Πριν τον κυκλοφοριακό κόμβο της συμβολής προς Κύκκο.

Η καταγραφή της κυκλοφορίας θα χρησιμεύει για την παρακολούθηση των συνθηκών
κυκλοφορίας αλλά επίσης αποτελεί και αναγκαίο στοιχείο για την εφαρμογή μοντέλων
εκτίμησης εκπομπών και συγκεντρώσεων αέριων ρύπων και επιπέδων θορύβου.
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10 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο (127(Ι)/2018), προτού κατατεθεί η μελέτη εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Αρμόδια Αρχή, ο ιδιοκτήτης του έργου πρέπει να προβεί σε
δημόσια διαβούλευση και δημόσια παρουσίαση.
Στα πλαίσια εκπόνησης αυτής της μελέτης έχουν γίνει οι πιο κάτω ενέργειες για την
ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού και για την εξασφάλιση απόψεων σχετικά με τα
θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά το στάδιο κατασκευής, όσο και κατά το
στάδιο λειτουργίας του ΠΕ:
•

Έχουν ζητηθεί εγγράφως την 27η Ιανουαρίου 2020, οι απόψεις των Κοινοτικών
Συμβουλίων του Αστρομερίτη, Ευρύχου και Κουτραφά, του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος
Θήρας και Πανίδας και του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η κοινότητα Ευρύχου και το
Τμήμα Δασών έχουν αποστείλει σχετικά σχόλια στους Συμβούλους.

Τα αποδεικτικά στοιχεία για τα πιο πάνω επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙI.
Τα αποτελέσματα της δημόσιας παρουσίασης θα υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος μετά
την έγγραφη τεκμηρίωση τους και την αποστολή τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη προς τους
Συμβούλους. Επίσης, στην περίπτωση που υπάρξουν σχόλια / απόψεις από το ενδιαφερόμενο
κοινό σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα του έργου, αυτά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και
όπου κρίνεται αναγκαίο θα ενσωματωθούν στη μελέτη αυτή.
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11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η σοβαρότητα και το εύρος των αρνητικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία
του Προτεινόμενου Έργου εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τη μέθοδο των κατασκευαστικών
εργασιών, τις τυχόν επιβαρύνσεις στο ακουστικό περιβάλλον, τις οπτικές επιπτώσεις που θα
δημιουργηθούν από τις κατασκευαστικές εργασίες και τις εκπομπές αέριων ρύπων. Η εύκολη
πρόσβαση στην πρωτεύουσα και στις ορεινές περιοχές του Τροόδους που θα παρέχει το
προτεινόμενο Έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής μελέτης. Σημαντική θα είναι επίσης η βελτίωση της κυκλοφοριακής
ασφάλειας της περιοχής.
Το γενικό πόρισμα αυτής της μελέτης είναι ότι η υλοποίηση του Προτεινόμενου Έργου όπως
παρουσιάζεται στα κατασκευαστικά Σχέδια Παράρτημα Ι είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή
και βιώσιμη. και γνωρίζοντας τις καταστάσεις που συνθέτουν την ολοκλήρωση του
Προτεινόμενου Έργου και τις ποικίλες επιπτώσεις που θα έχει στους διάφορους τομείς, η
εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 θα διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στο μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και
λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου.
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12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
➢ Wild Life & Traffic, European Handbook, 2003
➢ Design for Mountain Communities. A Landscape and Architectural Guide - S. Dorward
➢ Περιβαλλοντική Οδοποιία, University Studio Press, Γεώργιος Τσώχος, Θεσσαλονίκη 1997
➢ Ν.153 (Ι)/2003 «περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος»
➢ Ν.127 (Ι)/2018 «Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα Νόμος»
➢ Κυρωτικός Νόμος περί της Σύμβασης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των
Φυσικών Οικοτόπων [Ν. 24/1988]
➢ Κυρωτικός Νόμος περί της Σύμβασης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών που Ανήκουν
στην Άγρια Πανίδα [Ν. 17(ΙΙΙ)/2001]
➢ Κυρωτικός Νόμος του 1999 [Ν.23(ΙΙΙ)/99] «περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την
Καταπολέμηση της Απερήμωσης»
➢ N. [Αρ.153(Ι)/2003], και ο Τροποιητικός N. [Αρ. 131(Ι)/2006] «Νόμος για την Προστασία και
Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής»
➢ Κυρωτικός Νόμος Αρ. 4(ΙΙΙ)/1996 «Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία των Ηνωμένων
Εθνών (CBD)»
➢ Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως Άγριων Πτηνών
➢ Ν.25(Ι)/2012 «περί Δασών Νόμος 2012-2014»
➢ Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας
➢ Κόκκινο Βιβλίο για τη Χλωρίδα της Κύπρου, Τάκης Τσιντίδης και Χαράλαμπος Χριστοδούλου
2007
➢ Διαχειριστικό Σχέδιο ΖΕΠ «Περιοχή Ατσά – Άγιος Θεόδωρος», Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία
Θήρας και Πανίδας, Σεπτέμβριος 2016
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13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΧΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. 2: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. 5: ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΧΕ ΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ
ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. 2: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. 5: ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
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ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Έργο: Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτης - Ευρύχου
Διαγωνισμός Αρ.: PS/C/720
Φύλλο 2 από 21
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ.: 2

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Τιμή
Μονάδας

Αρθρ.

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Καθαρισμός εργοταξίου
Κατεδάφιση κατασκευών από πλινθοδομή
Κατεδάφιση κατασκευών από σκυρόδεμα
Αφαίρεση υφιστάμενου ασφάλτου
Αφαίρεση επιφανειακού χώματος
Γενική εκσκαφή
Απομάκρυνση εκσκαφέντος υλικού
Κατάλληλα δάνεια χώματα
Στρώση στέψης
Κατασκευή επιχωμάτων
Έλεγχος Φέρουσας Ικανότητας του
Εδάφους Plate Bearing Test στο σημείο
έδρασης των κατασκευών σύμφωνα με το
BS5930 και σύμφωνα με τις οδηγίες του
Μηχανικού
Ετοιμασία και συμπύκνωση της τελικής
επιφάνειας χωματουργικών (φορμάρισμα)
Φυτόχωμα
Δοκιμαστική εκσκαφή για εντοπισμό
υφιστάμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
σε κάθε είδος εδάφους/οδοστρώματος
επιφανείας περιλαμβανομένης και της
παλινόρθωσης στην πρότερα κατάσταση με
παρόμοια υλικά
Συναφεις εργασιες προσαρμογης
συμφωνα με τις Προδιαγραφες.
( το ποσο αυτο να συμφωνει με το
συνολο του ποσου που προκυπτει απο
τον τιμολογημενο πινακα εργασιων που
θα υποβαλει ο Προσφοροδοτης μαζι με
την προσφορα του )
Στρώματα από συρματοκιβώτια
Εργασίες τοπιοτέχνησης πρανών, κόμβων
και κεντρικής νησίδας
Μέτρα Ασφάλειας της Τροχαίας
Γενική εκσκαφή
Απομάκρυνση εκσκαφέντος υλικού

εκταρ.
κυβ.μ.
κυβ.μ.
τ.μ
κυβ.μ.
κυβ.μ.
κυβ.μ.
κυβ.μ.
κυβ.μ.
κυβ.μ.
αρ.

55
10
30
10,945
117,655
1,795,095
1,077,055
115,450
148,270
981,760
30

τ.μ.

318,050

κυβ.μ.
κυβ.μ.

2,985
180

ποσο

_

_

κυβ.μ.
ποσό
προνοίας

105
_

_

κυβ.μ.
κυβ.μ.

500
500

2.12
2.13
2.14

2.15

2.16
2.17

2.18
2.19

€

Ποσό
σεντ

100,000.00

Ολικό Ποσότητα Δελτίου Αρ.2
(Μεταφέρεται στη Περίληψη
Προσφοράς)

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
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Έργο: Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτης - Ευρύχου
Διαγωνισμός Αρ.: PS/C/720
Φύλλο 5
από 21
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ 5

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
Τιμή

Αρθρ.

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

5.1

Υλικό υποθεμελίου τύπου 1

κυβ.μ.

83,740

5.2

Υλικό υποθεμελίου τύπου 2

κυβ.μ.

11,035

5.3

Υλικό ερεισμάτων τύπου 2

κυβ.μ.

32,290

5.4

Ασφαλτική προεπάλειψη

τ.μ.

297,645

5.5

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

τ.μ.

557,425

5.6

Ασφαλτική βάση ( DBM)

κυβ.μ.

48,600

5.7

Συνδετική Στρώση

κυβ.μ.

19,540

5.8

Επιφανειακή Στρώση

κυβ.μ.

13,900

5.9

Στρώση εξομάλυνσης

τ.μ.

1,335

5.10

Red sand asphalt πάχους 2εκ. σε υπέργειες και
υπόγειες διαβάσεις και κοιλαδογέφυρα
Φρεζάρισμα ασφαλτικού τάπητα (Cold Miilling) σε
βάθος 50-100χιλ.

τ.μ.

22,835

τ.μ

1,335

5.11

Μονάδας

Ποσό
€

σεντ

Μέτρα Ασφάλειας της Τροχαίας
5.13

Υλικό Θεμελίου Τύπου 1

κυβ.μ.

625

5.14

Ασφαλτική προεπάλειψη

τ.μ.

3,750

5.15

Συνδετική Στρώση

κυβ.μ.

265

Ολικό Ποσό Δελτίου Αρ. 5
(Μεταφέρεται στη Περίληψη

Προσφοράς)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ
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ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

ΜΠΕΠ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ - ΕΥΡΥΧΟΥ
2020

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 8 ΜΑΪΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
8 Μαϊου
2020

10 Μαϊου
2020

13
Μαϊου
2020

15
Μαϊου
2020

17
Μαϊου
2020

19
Μαϊου
2020

27
Μαϊου
2020

30
Μαϊου
2020

3
Ιουνίου
2020

5
Ιουνίου
2020

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3.9

100

62

100

100

97

100

100

100

100

100

95.9

Francolinus francolinus

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

3

Coturnix coturnix

12

7

18

12

12

15

12

12

7

10

11.7

Columba livia

29

22

29

29

29

27

29

29

25

29

27.7

Columba palumbus

64

51

66

66

42

73

78

66

59

70

63.5

Streptopelia decaocto

10

10

10

18

12

14

20

20

20

20

15.4

Tyto alba

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.9

Otus scops

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1.9

Athene noctua

22

22

22

22

22

22

22

22

26

26

22.8

Apus apus

6

6

6

6

6

15

12

15

15

15

10.2

Apus pallidus

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Coracias garrulus

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ΕΙΔΗ
Falco tinnunculus
Alectoris chukar
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ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

ΜΠΕΠ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ - ΕΥΡΥΧΟΥ
2020

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 8 ΜΑΪΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
8 Μαϊου
2020

10 Μαϊου
2020

13
Μαϊου
2020

15
Μαϊου
2020

17
Μαϊου
2020

19
Μαϊου
2020

27
Μαϊου
2020

30
Μαϊου
2020

3
Ιουνίου
2020

5
Ιουνίου
2020

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Upupa epops

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Galerida cristata

36

40

38

46

40

46

46

60

60

60

47.2

Hirundo rustica

34

42

44

60

60

60

60

60

60

60

54

Cecropis daurica

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

2.3

Declichon urbicum

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Oenanthe cypriaca

10

8

10

10

10

10

10

10

10

10

9.8

Cettia cetti

8

8

8

8

8

8

8

8

14

14

9.2

Cisticola juncidis

41

38

49

64

66

52

50

68

70

70

56.8

Iduna pallida

20

20

24

24

24

28

28

34

34

34

27

Syvia conspicillata

22

28

42

41

38

40

40

40

40

40

37.1

Sylvia melanocephala

8

8

10

10

18

21

20

19

20

20

15.4

Sylvia melanothorax

12

10

14

14

12

14

14

14

14

14

13.2

Parus major

41

40

40

52

71

63

70

70

70

70

58.7

Lanius nubicus

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Pica pica

48

52

52

50

52

52

52

52

52

52

51.4

Corvus cornix

20

18

16

20

22

24

24

24

24

24

21.6

ΕΙΔΗ
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ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

ΜΠΕΠ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ - ΕΥΡΥΧΟΥ
2020

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 8 ΜΑΪΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
8 Μαϊου
2020

10 Μαϊου
2020

13
Μαϊου
2020

15
Μαϊου
2020

17
Μαϊου
2020

19
Μαϊου
2020

27
Μαϊου
2020

30
Μαϊου
2020

3
Ιουνίου
2020

5
Ιουνίου
2020

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Passer domesticus

160

147

160

160

183

190

200

200

200

200

180

Passer hispaniolensis

70

54

69

70

57

63

70

78

82

95

70.8

Serinus serinus

10

10

10

12

12

12

18

20

23

20

14.7

Carduelis chloris

27

30

34

34

34

34

45

59

42

55

39.4

Carduelis carduelis

52

55

56

49

56

56

72

78

69

80

62.3

Emberiza caesia

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ΕΙΔΗ
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Είδη

Falco
tinnunculus

Alectoris
chukar

8 Μαίου 2020
Τρία πουλιά, δύο
αρσενικά και ένα
θηλυκό σε δύο
περιοχές κατά μήκος
της διαδρομής του
δρόμου. Πρώτο
ζεύγος, με φωλιά
στους
παραποτάμιους
γκρεμνούς της
περιοχής είναι στον
Κάτω Κουτραφά
τοποθεσία
"Μαζόκαμπος". Το
δεύτερο ζεύγος
εντοπίζεται στην
περιοχή "Κορωνιά"
με φωλιά στις βαθιές
βραχώδεις χαράδρες.
Και οι δύο φωλιές
περιέχουν
νεοφτερωμένους
νεοσσούς.
Τουλάχιστο τριάντα
ζεύγη με συνολικά 40
περίπου νεαρά
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής, ιδιαίτερα
σε χωράφια και
επιβιώσαντες
φρυγανότοπους σε
ποταμιές και λόφους
με δασική κάλυψη.

Francolinus
francolinus

Ένα ζεύγος
εντοπίστηκε στον
ποταμο του
"Μαζόκαμπου" στην
περιοχή του Κάτω
Κουτραφά.

Coturnix
coturnix

Δώδεκα αρσενικά
καταγράφηκαν να
καλούν στα χωράφια
δημητριακών από τον
παρόδρομο Ποτάμι Βυζακιά με
Αστρομερίτη μέχρι
ποταμιά Κάτω
Κουτραφά.

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

10 Μαίου 2020

13 Μαίου 2020

15 Μαίου 2020

17 Μαίου 2020

19 Μαίου 2020

27 Μαίου 2020

30 Μαίου 2020

3 Ιουνίου 2020

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις βραχώδεις
πλαγιές των
τοποθεσιών
"Μαζόκαμπος" και
"Κορωνιά". Νεοσσοί
στις φωλιές. Δεν
πέταξαν ακόμη.

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις βραχώδεις
πλαγιές των
τοποθεσιών
"Μαζόκαμπος" και
"Κορωνιά". Νεοσσοί
στις φωλιές. Δεν
πέταξαν ακόμη.

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις βραχώδεις
πλαγιές των
τοποθεσιών
"Μαζόκαμπος" και
"Κορωνιά". Νεοσσοί
στις φωλιές. Δεν
πέταξαν ακόμη.

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις βραχώδεις
πλαγιές των
τοποθεσιών
"Μαζόκαμπος" και
"Κορωνιά". Νεοσσοί
στις φωλιές. Δεν
πέταξαν ακόμη.

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις βραχώδεις
πλαγιές των
τοποθεσιών
"Μαζόκαμπος" και
"Κορωνιά". Νεοσσοί
στις φωλιές. Δεν
πέταξαν ακόμη.

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις βραχώδεις
πλαγιές των
τοποθεσιών
"Μαζόκαμπος" και
"Κορωνιά". Νεοσσοί
στις φωλιές. Δεν
πέταξαν ακόμη.

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις βραχώδεις
πλαγιές των
τοποθεσιών
"Μαζόκαμπος" και
"Κορωνιά". Νεοσσοί
στις φωλιές. Δεν
πέταξαν ακόμη.

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις βραχώδεις
πλαγιές των
τοποθεσιών
"Μαζόκαμπος" και
"Κορωνιά". Νεοσσοί
στις φωλιές κινούντε
τώρα πάνω στην
πλαγιά αλλά δεν
έχουν πετάξει ή
μετακινηθεί..

Τουλάχιστο τριάντα
ζεύγη με συνολικά 40
περίπου νεαρά
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής, ιδιαίτερα
σε χωράφια και
επιβιώσαντες
φρυγανότοπους σε
ποταμιές και λόφους
με δασική κάλυψη.

Τουλάχιστο τριάντα
ζεύγη με συνολικά 40
περίπου νεαρά
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής, ιδιαίτερα
σε χωράφια και
επιβιώσαντες
φρυγανότοπους σε
ποταμιές και λόφους
με δασική κάλυψη.

Τουλάχιστο τριάντα
ζεύγη με συνολικά 40
περίπου νεαρά
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής, ιδιαίτερα
σε χωράφια και
επιβιώσαντες
φρυγανότοπους σε
ποταμιές και λόφους
με δασική κάλυψη.

Δεν θεάθηκαν πολύ
μικροί νεοσσοί μαζί
με τις αγέλες που
εντοπίζονται κατά
μήκος της διαδρομής.
Φαίνεται δεν έχει
νεώτερη παραγωγή
αυγών παρόλο που
τα αρσενικά καλούνε
ακόμη.

Συνολικά περίπου
100 πουλιά σε
διάφορες αγέλες
οικογενειών.

Συνολικά περίπου
100 πουλιά σε
διάφορες αγέλες
οικογενειών.

Συνολικά περίπου
100 πουλιά σε
διάφορες αγέλες
οικογενειών.

Συνολικά περίπου
100 πουλιά σε
διάφορες αγέλες
οικογενειών.

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις ποταμιές
των τοποθεσιών
"Μαζόκαμπου" Κάτω
Κουτραφά και
χωράφια πρίν τους
λόφους της
τοποθεσίας
"¨Κορωνιά".

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις ποταμιές
των τοποθεσιών
"Μαζόκαμπου" Κάτω
Κουτραφά και
χωράφια πρίν τους
λόφους της
τοποθεσίας
"¨Κορωνιά".

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις ποταμιές
των τοποθεσιών
"Μαζόκαμπου" Κάτω
Κουτραφά και
χωράφια πρίν τους
λόφους της
τοποθεσίας
"¨Κορωνιά".

Δώδεκα αρσενικά
καταγράφηκαν να
καλούν στα χωράφια
δημητριακών από τον
παρόδρομο Ποτάμι Βυζακιά με
Αστρομερίτη μέχρι
ποταμιά Κάτω
Κουτραφά.

Δώδεκα αρσενικά
καταγράφηκαν να
καλούν στα χωράφια
δημητριακών από τον
παρόδρομο Ποτάμι Βυζακιά με
Αστρομερίτη μέχρι
ποταμιά Κάτω
Κουτραφά.

Δύο φωλεάζοντα
ζεύγη στις ποταμιές
των τοποθεσιών
"Μαζόκαμπου" Κάτω
Κουτραφά και
χωράφια πρίν τους
λόφους της
τοποθεσίας
"¨Κορωνιά".
Και πόλι μόνο επτά
αρσενικά
σημειώθηκαν
σήμερα. Μπορεί να
αποχώρισαν τελικά
από την περιοχή.
Πολλές περιοχές
έχουν ήδη τύχει
συγκομιδής των
σπαρτών και τα
πουλιά είναι
συγκεντρωμένα στα
αυλάκια και μικρούς

Ένα ζεύγος
εντοπίστηκε στον
ποταμο του
"Μαζόκαμπου" στην
περιοχή του Κάτω
Κουτραφά.

Ένα ζεύγος
εντοπίστηκε στον
ποταμο του
"Μαζόκαμπου" στην
περιοχή του Κάτω
Κουτραφά.

Ένα ζεύγος
εντοπίστηκε στον
ποταμο του
"Μαζόκαμπου" στην
περιοχή του Κάτω
Κουτραφά.

Ένα ζεύγος
εντοπίστηκε στον
ποταμο του
"Μαζόκαμπου" στην
περιοχή του Κάτω
Κουτραφά.

Μόνο επτά αρσενικά
σημειώθηκαν
σήμερα.

Δεκά οκτώ αρσενικά
καταγράφηκαν
σήμερα να καλούνε
από τα χωράφια
δημητριακών κατά
μήκος της διαδρομής
του προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου.

Δώδεκα αρσενικά
καταγράφηκαν να
καλούν στα χωράφια
δημητριακών από τον
παρόδρομο Ποτάμι Βυζακιά με
Αστρομερίτη μέχρι
ποταμιά Κάτω
Κουτραφά.

Δώδεκα αρσενικά
καταγράφηκαν να
καλούν στα χωράφια
δημητριακών από τον
παρόδρομο Ποτάμι Βυζακιά με
Αστρομερίτη μέχρι
ποταμιά Κάτω
Κουτραφά.
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3 Ιουνίου 2020
ποταμούς.

Ένα κοπάδι που
φωλιάζει στους
παραποτάμιους του
"Μαζόκαμπου¨στον
Κάτω Κουτραφά.
Τριάντα δύο ζεύγη
κατά μήκος όλης της
διαδρομής του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου,
όπου φωλιάζουν σε
όλα τα μεγάλα
δένδρα της περιοχής
είτε είναι χαρουπιές /
ελιές ή πεύκα και
ευκάλυπτοι.
Επτά ζεύγη
φωλιάζουν σε
αγροκτήματα και
μεμονωμένα σπίτια,
πάνω σε
φρουτόδενδρα,
ευκάλυπτους κλπ
κατά μήκος της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου
ώς ακολούθως τοποθεσία Κάπσαλα
1 ζεύγος, τοποθεσία
Μαζόκαμπος 2
ζεύγη, τοποθεσία
Κορωνιά 1 ζεύγος και
τοποθεσία
Καμηλαριές 3 ζεύγη.

Ένα κοπάδι που
φωλιάζει στους
παραποτάμιους του
"Μαζόκαμπου¨στον
Κάτω Κουτραφά.
Τριάντα δύο ζεύγη
κατά μήκος όλης της
διαδρομής του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου,
όπου φωλιάζουν σε
όλα τα μεγάλα
δένδρα της περιοχής
είτε είναι χαρουπιές /
ελιές ή πεύκα και
ευκάλυπτοι.
Επτά ζεύγη
φωλιάζουν σε
αγροκτήματα και
μεμονωμένα σπίτια,
πάνω σε
φρουτόδενδρα,
ευκάλυπτους κλπ
κατά μήκος της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου
ώς ακολούθως τοποθεσία Κάπσαλα
1 ζεύγος, τοποθεσία
Μαζόκαμπος 2
ζεύγη, τοποθεσία
Κορωνιά 1 ζεύγος και
τοποθεσία
Καμηλαριές 3 ζεύγη.

Ένα κοπάδι που
φωλιάζει στους
παραποτάμιους του
"Μαζόκαμπου¨στον
Κάτω Κουτραφά.
Τριάντα δύο ζεύγη
κατά μήκος όλης της
διαδρομής του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου,
όπου φωλιάζουν σε
όλα τα μεγάλα
δένδρα της περιοχής
είτε είναι χαρουπιές /
ελιές ή πεύκα και
ευκάλυπτοι.

Tyto alba

Ένα ζεύγος φωλιάζει
σε τρύπα στα
παραποτάμια πρανή
προς και εντός της
νεκράς ζώνης. Το
αρσενικό φαίνεται
στην είσοδο της
τρύπας/φωλιάς.

Ένα ζεύγος φωλιάζει
σε τρύπα στα
παραποτάμια πρανή
προς και εντός της
νεκράς ζώνης. Το
αρσενικό φαίνεται
στην είσοδο της
τρύπας/φωλιάς.

Otus scops

Δύο αρσενικά
καλούσαν κατά την
διάρκεια του
μεσημεριού σε
πευκόφυτη περιοχή
στις τοποθεσίες

Δύο αρσενικά
καλούσαν κατά την
διάρκεια του
μεσημεριού σε
πευκόφυτη περιοχή
στις τοποθεσίες

Columba livia

Columba
palumbus

Streptopelia
decaocto
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Ένα κοπάδι που
φωλιάζει στους
παραποτάμιους του
"Μαζόκαμπου¨στον
Κάτω Κουτραφά.
Τριάντα δύο ζεύγη
κατά μήκος όλης της
διαδρομής του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου,
όπου φωλιάζουν σε
όλα τα μεγάλα
δένδρα της περιοχής
είτε είναι χαρουπιές /
ελιές ή πεύκα και
ευκάλυπτοι.
Επτά ζεύγη
φωλιάζουν σε
αγροκτήματα και
μεμονωμένα σπίτια,
πάνω σε
φρουτόδενδρα,
ευκάλυπτους κλπ
κατά μήκος της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου
ώς ακολούθως τοποθεσία Κάπσαλα
1 ζεύγος, τοποθεσία
Μαζόκαμπος 2
ζεύγη, τοποθεσία
Κορωνιά 1 ζεύγος και
τοποθεσία
Καμηλαριές 3 ζεύγη.

Ένα κοπάδι που
φωλιάζει στους
παραποτάμιους του
"Μαζόκαμπου¨στον
Κάτω Κουτραφά.
Τριάντα δύο ζεύγη
κατά μήκος όλης της
διαδρομής του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου,
όπου φωλιάζουν σε
όλα τα μεγάλα
δένδρα της περιοχής
είτε είναι χαρουπιές /
ελιές ή πεύκα και
ευκάλυπτοι.
Επτά ζεύγη
φωλιάζουν σε
αγροκτήματα και
μεμονωμένα σπίτια,
πάνω σε
φρουτόδενδρα,
ευκάλυπτους κλπ
κατά μήκος της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου
ώς ακολούθως τοποθεσία Κάπσαλα
1 ζεύγος, τοποθεσία
Μαζόκαμπος 2
ζεύγη, τοποθεσία
Κορωνιά 1 ζεύγος και
τοποθεσία
Καμηλαριές 3 ζεύγη.

Ένα ζεύγος φωλιάζει
σε τρύπα στα
παραποτάμια πρανή
προς και εντός της
νεκράς ζώνης. Το
αρσενικό φαίνεται
στην είσοδο της
τρύπας/φωλιάς.

Ένα ζεύγος φωλιάζει
σε τρύπα στα
παραποτάμια πρανή
προς και εντός της
νεκράς ζώνης. Το
αρσενικό φαίνεται
στην είσοδο της
τρύπας/φωλιάς.

Δύο αρσενικά
καλούσαν κατά την
διάρκεια του
μεσημεριού σε
πευκόφυτη περιοχή
στις τοποθεσίες

Μόνο το ένα
αρσενικό
παρατηρήθηκε
σήμερα στην
τοποθεσία
"Καμηλαριές".

Επτά ζεύγη
φωλιάζουν σε
αγροκτήματα και
μεμονωμένα σπίτια,
πάνω σε
φρουτόδενδρα,
ευκάλυπτους κλπ
κατά μήκος της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου.
Επίσης
καταγράφηκαν και
τέσσερα
νεοφτερωμένα
νεαρά.
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Ένα κοπάδι που
φωλιάζει στους
παραποτάμιους του
"Μαζόκαμπου¨στον
Κάτω Κουτραφά.

Ένα κοπάδι που
φωλιάζει στους
παραποτάμιους του
"Μαζόκαμπου¨στον
Κάτω Κουτραφά.

Ένα κοπάδι που
φωλιάζει στους
παραποτάμιους του
"Μαζόκαμπου¨στον
Κάτω Κουτραφά.

Ένα κοπάδι που
φωλιάζει στους
παραποτάμιους του
"Μαζόκαμπου¨στον
Κάτω Κουτραφά.

Τα πρώτα
νεοφερμένα μικρά
θεάθηκαν στην
περιοχή μελέτης με
εννέα από αυτά να
παρατηρούνται πάνω
στα δένδρα.

Συνολικά
δεκατέσσερα νεαρά
θεάθηκαν σε όλη την
περιοχή του Έργου,
από τριάντα δύο
συνολικά
αναπαραγωγικά
ζεύγη.

Συνολικά 66 πουλιά
θεάθηκαν στην
περιοχή μελέτης.

Συνολικά 59 πουλιά
θεάθηκαν στην
περιοχή μελέτης.

Επτά ζεύγη
φωλιάζουν σε
αγροκτήματα και
μεμονωμένα σπίτια,
πάνω σε
φρουτόδενδρα,
ευκάλυπτους κλπ
κατά μήκος της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου
ώς ακολούθως τοποθεσία Κάπσαλα
1 ζεύγος, τοποθεσία
Μαζόκαμπος 2
ζεύγη, τοποθεσία
Κορωνιά 1 ζεύγος και
τοποθεσία
Καμηλαριές 3 ζεύγη.

Επτά ζεύγη
φωλιάζουν σε
αγροκτήματα και
μεμονωμένα σπίτια,
πάνω σε
φρουτόδενδρα,
ευκάλυπτους κλπ
κατά μήκος της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου.
Επίσης
καταγράφηκαν και
έξη νεοφτερωμένα
νεαρά.

Επτά ζεύγη
φωλιάζουν σε
αγροκτήματα και
μεμονωμένα σπίτια,
πάνω σε
φρουτόδενδρα,
ευκάλυπτους κλπ
κατά μήκος της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου.
Επίσης
καταγράφηκαν και
έξη νεοφτερωμένα
νεαρά.

Επτά ζεύγη
φωλιάζουν σε
αγροκτήματα και
μεμονωμένα σπίτια,
πάνω σε
φρουτόδενδρα,
ευκάλυπτους κλπ
κατά μήκος της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου.
Επίσης
καταγράφηκαν και
έξη νεοφτερωμένα
νεαρά.

Ένα ζεύγος φωλιάζει
σε τρύπα στα
παραποτάμια πρανή
προς και εντός της
νεκράς ζώνης. Το
αρσενικό φαίνεται
στην είσοδο της
τρύπας/φωλιάς.

Ένα ζεύγος φωλιάζει
σε τρύπα στα
παραποτάμια πρανή
προς και εντός της
νεκράς ζώνης. Το
αρσενικό φαίνεται
στην είσοδο της
τρύπας/φωλιάς.

Ένα ζεύγος φωλιάζει
σε τρύπα στα
παραποτάμια πρανή
προς και εντός της
νεκράς ζώνης. Το
αρσενικό φαίνεται
στην είσοδο της
τρύπας/φωλιάς.

Ένα ζεύγος φωλιάζει
σε τρύπα στα
παραποτάμια πρανή
προς και εντός της
νεκράς ζώνης. Το
αρσενικό φαίνεται
στην είσοδο της
τρύπας/φωλιάς.

Δύο αρσενικά
καλούσαν κατά την
διάρκεια του
μεσημεριού σε
πευκόφυτη περιοχή
στις τοποθεσίες

Δύο αρσενικά
καλούσαν κατά την
διάρκεια του
μεσημεριού σε
πευκόφυτη περιοχή
στις τοποθεσίες

Δύο αρσενικά
καλούσαν κατά την
διάρκεια του
μεσημεριού σε
πευκόφυτη περιοχή
στις τοποθεσίες

Δύο αρσενικά
καλούσαν κατά την
διάρκεια του
μεσημεριού σε
πευκόφυτη περιοχή
στις τοποθεσίες

Ένα ζεύγος φωλιάζει
σε τρύπα στα
παραποτάμια πρανή
προς και εντός της
νεκράς ζώνης. Δεν
έχουν κάνει την
εμφάνιση τους οι
νεοσσοί στην γύρω
περιοχή ακόμη.
Δύο αρσενικά
καλούσαν κατά την
διάρκεια του
μεσημεριού σε
πευκόφυτη περιοχή
στις τοποθεσίες

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))
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Athene
noctua

Apus apus

Apus pallidus

8 Μαίου 2020

10 Μαίου 2020

13 Μαίου 2020

"Κορωνιά" και
¨Καμηλαριές"
(Πυροσβεστική).
Προφανώς
αντιπροσωπεύουν
δύο ζεύγη του είδους.
Συνολικά
καταγράφηκαν 11
ζεύγη κατά μήκος της
διαδρομής του
Έργου να φωλιάζουν
σε χαράδρες, πρανή,
όχθες αρκακιών,
εγκαταλειμένες οικίες
και κτηνοτροφικές
μονάδεσ ως
ακολούθως:
τοποθεσία "Ανεφάνη"
1ζεύγος, τοποθ.
¨Καπσάλλα" 1
ζεύγος, τοποθεσία
¨"Μάντρα του
Γαβρίλη" 2 ζεύγη,
τοποθεσία
"Μαζόκαμπος" 3
ζεύγη, τοποθεσία
"Κορωνιά" 2 ζεύγη
και τοποθεσία
"Καμηλαριές" 2
ζεύγη.
Τρία ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
υπερίπτανται της
περιοχής του
ποταμού Κάτω
Κουτραφά.
Προφανώς
φωλιάζουν στις οικίες
του παραπλήσιου
χωριού.
Ένα ζεύγος να
υπερίπταται πάνω
από την τοποθεσία
της ¨Κορωνιάς".
Μάλλον προέρχεται
από την απένταντι
περιοχή του δρόμου
προς ¨Μάντρες¨.

"Κορωνιά" και
¨Καμηλαριές"
(Πυροσβεστική).
Προφανώς
αντιπροσωπεύουν
δύο ζεύγη του είδους.
Συνολικά
καταγράφηκαν 11
ζεύγη κατά μήκος της
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Έργου να φωλιάζουν
σε χαράδρες, πρανή,
όχθες αρκακιών,
εγκαταλειμένες οικίες
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μονάδεσ ως
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τοποθεσία "Ανεφάνη"
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ζεύγος, τοποθεσία
¨"Μάντρα του
Γαβρίλη" 2 ζεύγη,
τοποθεσία
"Μαζόκαμπος" 3
ζεύγη, τοποθεσία
"Κορωνιά" 2 ζεύγη
και τοποθεσία
"Καμηλαριές" 2
ζεύγη.
Τρία ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
υπερίπτανται της
περιοχής του
ποταμού Κάτω
Κουτραφά.
Προφανώς
φωλιάζουν στις οικίες
του παραπλήσιου
χωριού.
Ένα ζεύγος να
υπερίπταται πάνω
από την τοποθεσία
της ¨Κορωνιάς".
Μάλλον προέρχεται
από την απένταντι
περιοχή του δρόμου
προς ¨Μάντρες¨.

"Κορωνιά" και
¨Καμηλαριές"
(Πυροσβεστική).
Προφανώς
αντιπροσωπεύουν
δύο ζεύγη του είδους.
Συνολικά
καταγράφηκαν 11
ζεύγη κατά μήκος της
διαδρομής του
Έργου να φωλιάζουν
σε χαράδρες, πρανή,
όχθες αρκακιών,
εγκαταλειμένες οικίες
και κτηνοτροφικές
μονάδεσ ως
ακολούθως:
τοποθεσία "Ανεφάνη"
1ζεύγος, τοποθ.
¨Καπσάλλα" 1
ζεύγος, τοποθεσία
¨"Μάντρα του
Γαβρίλη" 2 ζεύγη,
τοποθεσία
"Μαζόκαμπος" 3
ζεύγη, τοποθεσία
"Κορωνιά" 2 ζεύγη
και τοποθεσία
"Καμηλαριές" 2
ζεύγη.
Τρία ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
υπερίπτανται της
περιοχής του
ποταμού Κάτω
Κουτραφά.
Προφανώς
φωλιάζουν στις οικίες
του παραπλήσιου
χωριού.
Ένα ζεύγος να
υπερίπταται πάνω
από την τοποθεσία
της ¨Κορωνιάς".
Μάλλον προέρχεται
από την απένταντι
περιοχή του δρόμου
προς ¨Μάντρες¨.
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"Κορωνιά" και
¨Καμηλαριές"
(Πυροσβεστική).
Προφανώς
αντιπροσωπεύουν
δύο ζεύγη του είδους.
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1ζεύγος, τοποθ.
¨Καπσάλλα" 1
ζεύγος, τοποθεσία
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σε χαράδρες, πρανή,
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εγκαταλειμένες οικίες
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ακολούθως:
τοποθεσία "Ανεφάνη"
1ζεύγος, τοποθ.
¨Καπσάλλα" 1
ζεύγος, τοποθεσία
¨"Μάντρα του
Γαβρίλη" 2 ζεύγη,
τοποθεσία
"Μαζόκαμπος" 3
ζεύγη, τοποθεσία
"Κορωνιά" 2 ζεύγη
και τοποθεσία
"Καμηλαριές" 2
ζεύγη.

"Κορωνιά" και
¨Καμηλαριές"
(Πυροσβεστική).
Προφανώς
αντιπροσωπεύουν
δύο ζεύγη του είδους.
Συνολικά
καταγράφηκαν 11
ζεύγη κατά μήκος της
διαδρομής του
Έργου να φωλιάζουν
σε χαράδρες, πρανή,
όχθες αρκακιών,
εγκαταλειμένες οικίες
και κτηνοτροφικές
μονάδεσ ως
ακολούθως:
τοποθεσία "Ανεφάνη"
1ζεύγος, τοποθ.
¨Καπσάλλα" 1
ζεύγος, τοποθεσία
¨"Μάντρα του
Γαβρίλη" 2 ζεύγη,
τοποθεσία
"Μαζόκαμπος" 3
ζεύγη, τοποθεσία
"Κορωνιά" 2 ζεύγη
και τοποθεσία
"Καμηλαριές" 2
ζεύγη.

"Κορωνιά" και
¨Καμηλαριές"
(Πυροσβεστική).
Προφανώς
αντιπροσωπεύουν
δύο ζεύγη του είδους.

Συνολικά
καταγράφηκαν 11
ζεύγη κατά μήκος της
διαδρομής του
Έργου να φωλιάζουν
σε χαράδρες, πρανή,
όχθες αρκακιών,
εγκαταλειμένες οικίες
και κτηνοτροφικές
μονάδεσ ως
ακολούθως:
τοποθεσία "Ανεφάνη"
1ζεύγος, τοποθ.
¨Καπσάλλα" 1
ζεύγος, τοποθεσία
¨"Μάντρα του
Γαβρίλη" 2 ζεύγη,
τοποθεσία
"Μαζόκαμπος" 3
ζεύγη, τοποθεσία
"Κορωνιά" 2 ζεύγη
και τοποθεσία
"Καμηλαριές" 2
ζεύγη.
Τρία ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
υπερίπτανται της
περιοχής του
ποταμού Κάτω
Κουτραφά.
Προφανώς
φωλιάζουν στις οικίες
του παραπλήσιου
χωριού.
Ένα ζεύγος να
υπερίπταται πάνω
από την τοποθεσία
της ¨Κορωνιάς".
Μάλλον προέρχεται
από την απένταντι
περιοχή του δρόμου
προς ¨Μάντρες¨.

"Κορωνιά" και
¨Καμηλαριές"
(Πυροσβεστική).
Προφανώς
αντιπροσωπεύουν
δύο ζεύγη του είδους.
Συνολικά
καταγράφηκαν 11
ζεύγη κατά μήκος της
διαδρομής του
Έργου να φωλιάζουν
σε χαράδρες, πρανή,
όχθες αρκακιών,
εγκαταλειμένες οικίες
και κτηνοτροφικές
μονάδεσ ως
ακολούθως:
τοποθεσία "Ανεφάνη"
1ζεύγος, τοποθ.
¨Καπσάλλα" 1
ζεύγος, τοποθεσία
¨"Μάντρα του
Γαβρίλη" 2 ζεύγη,
τοποθεσία
"Μαζόκαμπος" 3
ζεύγη, τοποθεσία
"Κορωνιά" 2 ζεύγη
και τοποθεσία
"Καμηλαριές" 2
ζεύγη.
Τρία ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
υπερίπτανται της
περιοχής του
ποταμού Κάτω
Κουτραφά.
Προφανώς
φωλιάζουν στις οικίες
του παραπλήσιου
χωριού.
Ένα ζεύγος να
υπερίπταται πάνω
από την τοποθεσία
της ¨Κορωνιάς".
Μάλλον προέρχεται
από την απένταντι
περιοχή του δρόμου
προς ¨Μάντρες¨.

Συνολικά δεκαπέντε
πουλιά
καταγράφηκαν να
υπερίπτανται την
περιοχή - έκδηλα
εννέα νεοφτερωμένα
νεαρά ενώθηκαν με
τα ενήλικα ζεύγη.

Συνολικά δεκαπέντε
πουλιά
καταγράφηκαν να
υπερίπτανται την
περιοχή - έκδηλα
εννέα νεοφτερωμένα
νεαρά ενώθηκαν με
τα ενήλικα ζεύγη.

Συνολικά δεκαπέντε
πουλιά
καταγράφηκαν να
υπερίπτανται την
περιοχή - έκδηλα
εννέα νεοφτερωμένα
νεαρά ενώθηκαν με
τα ενήλικα ζεύγη.

Συνολικά δεκαπέντε
πουλιά
καταγράφηκαν να
υπερίπτανται την
περιοχή - έκδηλα
εννέα νεοφτερωμένα
νεαρά ενώθηκαν με
τα ενήλικα ζεύγη.

Ένα ζεύγος να
υπερίπταται πάνω
από την τοποθεσία
της ¨Κορωνιάς".
Μάλλον προέρχεται
από την απένταντι
περιοχή του δρόμου
προς ¨Μάντρες¨.

Ένα ζεύγος να
υπερίπταται πάνω
από την τοποθεσία
της ¨Κορωνιάς".
Μάλλον προέρχεται
από την απένταντι
περιοχή του δρόμου
προς ¨Μάντρες¨.

Ένα ζεύγος να
υπερίπταται πάνω
από την τοποθεσία
της ¨Κορωνιάς".
Μάλλον προέρχεται
από την απένταντι
περιοχή του δρόμου
προς ¨Μάντρες¨.

Ένα ζεύγος να
υπερίπταται πάνω
από την τοποθεσία
της ¨Κορωνιάς".
Μάλλον προέρχεται
από την απένταντι
περιοχή του δρόμου
προς ¨Μάντρες¨.
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Συνολικά
καταγράφηκαν 11
ζεύγη κατά μήκος της
διαδρομής του
Έργου να φωλιάζουν
σε χαράδρες, πρανή,
όχθες αρκακιών,
εγκαταλειμένες οικίες
και κτηνοτροφικές
μονάδες. Στην
τοποθεσία
"Μαζόκαμπος" ένα
ζεύγος παρουσίασε
σήμερα 4
νεοφτερωμένους
νεοσσούς πάνω στα
πρανή του ποταμού.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Είδη

Coracias
garrulus

Upupa epops

Galerida
cristata

Hirundo
rustica

8 Μαίου 2020

10 Μαίου 2020

13 Μαίου 2020

15 Μαίου 2020

17 Μαίου 2020

19 Μαίου 2020

27 Μαίου 2020

30 Μαίου 2020

3 Ιουνίου 2020

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη καταγράφηκαν
σε τοποθεσίες κατά
μήκος του
υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη Ευρύχου. Το ένα
ζεύγος είναι σε
κτιριακή
εγκαταλειμένη
κατασκευή στο
σημείο 36S0500126 /
Ε3885840 τοποθεσία
¨Καπσάλια¨, Η
επόμενη τοποθεσία,
με τρία ζεύγη, είναι
στην ¨Κορωνιά¨ εντός
της χαράδρας που
διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου με
συντεταγμένες
36S0496716 /
Ε3883205.
Ένα ζεύγος στην
πευκόφυτη
τοποθεσία
¨Καμηλαριές¨όπου
είναι η πυροσβεστική.
Συνολικά 18 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της διαδρομής
του Έργου, σε
χωράφια
δημητριακών και
λαξιές φρύγανων,
από την πάροδο
Αστρομερίτη /
Ποτάμι-Βυζατζια
τοποθεσία ¨Ανεφάνη¨
μέχρι Κάτω
Κουτραφά τοποθ.
¨Μαζόκαμπος¨.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη καταγράφηκαν
σε τοποθεσίες κατά
μήκος του
υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη Ευρύχου. Το ένα
ζεύγος είναι σε
κτιριακή
εγκαταλειμένη
κατασκευή στο
σημείο 36S0500126 /
Ε3885840 τοποθεσία
¨Καπσάλια¨, Η
επόμενη τοποθεσία,
με τρία ζεύγη, είναι
στην ¨Κορωνιά¨ εντός
της χαράδρας που
διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου με
συντεταγμένες
36S0496716 /
Ε3883205.
Ένα ζεύγος στην
πευκόφυτη
τοποθεσία
¨Καμηλαριές¨όπου
είναι η πυροσβεστική.
Συνολικά 20 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της διαδρομής
του Έργου, σε
χωράφια
δημητριακών και
λαξιές φρύγανων,
από την πάροδο
Αστρομερίτη /
Ποτάμι-Βυζατζια
τοποθεσία ¨Ανεφάνη¨
μέχρι Κάτω
Κουτραφά τοποθ.
¨Μαζόκαμπος¨.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη καταγράφηκαν
σε τοποθεσίες κατά
μήκος του
υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη Ευρύχου. Το ένα
ζεύγος είναι σε
κτιριακή
εγκαταλειμένη
κατασκευή στο
σημείο 36S0500126 /
Ε3885840 τοποθεσία
¨Καπσάλια¨, Η
επόμενη τοποθεσία,
με τρία ζεύγη, είναι
στην ¨Κορωνιά¨ εντός
της χαράδρας που
διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου με
συντεταγμένες
36S0496716 /
Ε3883205.
Ένα ζεύγος στην
πευκόφυτη
τοποθεσία
¨Καμηλαριές¨όπου
είναι η πυροσβεστική.
Συνολικά 19 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της διαδρομής
του Έργου, σε
χωράφια
δημητριακών και
λαξιές φρύγανων,
από την πάροδο
Αστρομερίτη /
Ποτάμι-Βυζατζια
τοποθεσία ¨Ανεφάνη¨
μέχρι Κάτω
Κουτραφά τοποθ.
¨Μαζόκαμπος¨.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη καταγράφηκαν
σε τοποθεσίες κατά
μήκος του
υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη Ευρύχου. Το ένα
ζεύγος είναι σε
κτιριακή
εγκαταλειμένη
κατασκευή στο
σημείο 36S0500126 /
Ε3885840 τοποθεσία
¨Καπσάλια¨, Η
επόμενη τοποθεσία,
με τρία ζεύγη, είναι
στην ¨Κορωνιά¨ εντός
της χαράδρας που
διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου με
συντεταγμένες
36S0496716 /
Ε3883205.
Ένα ζεύγος στην
πευκόφυτη
τοποθεσία
¨Καμηλαριές¨όπου
είναι η πυροσβεστική.
Συνολικά 23 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της διαδρομής
του Έργου, σε
χωράφια
δημητριακών και
λαξιές φρύγανων,
από την πάροδο
Αστρομερίτη /
Ποτάμι-Βυζατζια
τοποθεσία ¨Ανεφάνη¨
μέχρι Κάτω
Κουτραφά τοποθ.
¨Μαζόκαμπος¨.
Συνολικά 60 πουλιά,
22 ζεύγη με 16
νεοφερμένα νεαρά,
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής του
Έργου, σε χωράφια
δημητριακών
παραπλήσια οικιών/
κτηνοτροφικών και
γεωργικών
υποστατικών όπως
και του ποταμού
Κάτω Κουτραφά.

Συννολικά
καταμετρήθηκαν 60
πουλιά σε
οικογένειες,
Δεκατέσσερα από
αυτά ήταν πουλιά του
χρόνου.

Συννολικά
καταμετρήθηκαν 60
πουλιά σε
οικογένειες,
Δεκατέσσερα από
αυτά ήταν πουλιά του
χρόνου.

Συνολικά 44 πουλιά,
22 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής του
Έργου, σε χωράφια
δημητριακών
παραπλήσια οικιών/
κτηνοτροφικών και
γεωργικών
υποστατικών όπως
και του ποταμού
Κάτω Κουτραφά.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη καταγράφηκαν
σε τοποθεσίες κατά
μήκος του
υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη Ευρύχου. Το ένα
ζεύγος είναι σε
κτιριακή
εγκαταλειμένη
κατασκευή στο
σημείο 36S0500126 /
Ε3885840 τοποθεσία
¨Καπσάλια¨, Η
επόμενη τοποθεσία,
με τρία ζεύγη, είναι
στην ¨Κορωνιά¨ εντός
της χαράδρας που
διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου με
συντεταγμένες
36S0496716 /
Ε3883205.
Ένα ζεύγος στην
πευκόφυτη
τοποθεσία
¨Καμηλαριές¨όπου
είναι η πυροσβεστική.
Συνολικά 23 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της διαδρομής
του Έργου, σε
χωράφια
δημητριακών και
λαξιές φρύγανων,
από την πάροδο
Αστρομερίτη /
Ποτάμι-Βυζατζια
τοποθεσία ¨Ανεφάνη¨
μέχρι Κάτω
Κουτραφά τοποθ.
¨Μαζόκαμπος¨.
Συνολικά 60 πουλιά,
22 ζεύγη με 16
νεοφερμένα νεαρά,
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής του
Έργου, σε χωράφια
δημητριακών
παραπλήσια οικιών/
κτηνοτροφικών και
γεωργικών
υποστατικών όπως
και του ποταμού
Κάτω Κουτραφά.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη καταγράφηκαν
σε τοποθεσίες κατά
μήκος του
υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη Ευρύχου. Το ένα
ζεύγος είναι σε
κτιριακή
εγκαταλειμένη
κατασκευή στο
σημείο 36S0500126 /
Ε3885840 τοποθεσία
¨Καπσάλια¨, Η
επόμενη τοποθεσία,
με τρία ζεύγη, είναι
στην ¨Κορωνιά¨ εντός
της χαράδρας που
διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου με
συντεταγμένες
36S0496716 /
Ε3883205.
Ένα ζεύγος στην
πευκόφυτη
τοποθεσία
¨Καμηλαριές¨όπου
είναι η πυροσβεστική.

Συνολικά 42 πουλιά,
21 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής του
Έργου, σε χωράφια
δημητριακών
παραπλήσια οικιών/
κτηνοτροφικών και
γεωργικών
υποστατικών όπως
και του ποταμού
Κάτω Κουτραφά.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη καταγράφηκαν
σε τοποθεσίες κατά
μήκος του
υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη Ευρύχου. Το ένα
ζεύγος είναι σε
κτιριακή
εγκαταλειμένη
κατασκευή στο
σημείο 36S0500126 /
Ε3885840 τοποθεσία
¨Καπσάλια¨, Η
επόμενη τοποθεσία,
με τρία ζεύγη, είναι
στην ¨Κορωνιά¨ εντός
της χαράδρας που
διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου με
συντεταγμένες
36S0496716 /
Ε3883205.
Ένα ζεύγος στην
πευκόφυτη
τοποθεσία
¨Καμηλαριές¨όπου
είναι η πυροσβεστική.
Συνολικά 20 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της διαδρομής
του Έργου, σε
χωράφια
δημητριακών και
λαξιές φρύγανων,
από την πάροδο
Αστρομερίτη /
Ποτάμι-Βυζατζια
τοποθεσία ¨Ανεφάνη¨
μέχρι Κάτω
Κουτραφά τοποθ.
¨Μαζόκαμπος¨.
Συνολικά 60 πουλιά,
22 ζεύγη με 16
νεοφερμένα νεαρά,
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής του
Έργου, σε χωράφια
δημητριακών
παραπλήσια οικιών/
κτηνοτροφικών και
γεωργικών
υποστατικών όπως
και του ποταμού
Κάτω Κουτραφά.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη καταγράφηκαν
σε τοποθεσίες κατά
μήκος του
υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη Ευρύχου. Το ένα
ζεύγος είναι σε
κτιριακή
εγκαταλειμένη
κατασκευή στο
σημείο 36S0500126 /
Ε3885840 τοποθεσία
¨Καπσάλια¨, Η
επόμενη τοποθεσία,
με τρία ζεύγη, είναι
στην ¨Κορωνιά¨ εντός
της χαράδρας που
διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου με
συντεταγμένες
36S0496716 /
Ε3883205.
Ένα ζεύγος στην
πευκόφυτη
τοποθεσία
¨Καμηλαριές¨όπου
είναι η πυροσβεστική.

Συνολικά 34 πουλιά,
17 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής του
Έργου, σε χωράφια
δημητριακών
παραπλήσια οικιών/
κτηνοτροφικών και
γεωργικών
υποστατικών όπως
και του ποταμού
Κάτω Κουτραφά.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη καταγράφηκαν
σε τοποθεσίες κατά
μήκος του
υφιστάμενου δρόμου
Αστρομερίτη Ευρύχου. Το ένα
ζεύγος είναι σε
κτιριακή
εγκαταλειμένη
κατασκευή στο
σημείο 36S0500126 /
Ε3885840 τοποθεσία
¨Καπσάλια¨, Η
επόμενη τοποθεσία,
με τρία ζεύγη, είναι
στην ¨Κορωνιά¨ εντός
της χαράδρας που
διατείνεται κατά
μήκος του δρόμου με
συντεταγμένες
36S0496716 /
Ε3883205.
Ένα ζεύγος στην
πευκόφυτη
τοποθεσία
¨Καμηλαριές¨όπου
είναι η πυροσβεστική.
Συνολικά 23ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της διαδρομής
του Έργου, σε
χωράφια
δημητριακών και
λαξιές φρύγανων,
από την πάροδο
Αστρομερίτη /
Ποτάμι-Βυζατζια
τοποθεσία ¨Ανεφάνη¨
μέχρι Κάτω
Κουτραφά τοποθ.
¨Μαζόκαμπος¨.
Συνολικά 60 πουλιά,
22 ζεύγη με 16
νεοφερμένα νεαρά,
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής του
Έργου, σε χωράφια
δημητριακών
παραπλήσια οικιών/
κτηνοτροφικών και
γεωργικών
υποστατικών όπως
και του ποταμού
Κάτω Κουτραφά.

Συνολικά 60 πουλιά,
22 ζεύγη με 16
νεοφερμένα νεαρά,
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής του
Έργου, σε χωράφια
δημητριακών
παραπλήσια οικιών/
κτηνοτροφικών και
γεωργικών
υποστατικών όπως
και του ποταμού
Κάτω Κουτραφά.

Συνολικά 60 πουλιά,
22 ζεύγη με 16
νεοφερμένα νεαρά,
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
διαδρομής του
Έργου, σε χωράφια
δημητριακών
παραπλήσια οικιών/
κτηνοτροφικών και
γεωργικών
υποστατικών όπως
και του ποταμού
Κάτω Κουτραφά.

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Είδη
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10 Μαίου 2020

13 Μαίου 2020

15 Μαίου 2020

17 Μαίου 2020

19 Μαίου 2020

27 Μαίου 2020

30 Μαίου 2020

3 Ιουνίου 2020

Ένα μόνο ζεύγος που
είχε φωλιά κάτω από
το παλιό δρόμο
Αστρομερίτη Τροόδους, σε γεφύρι,
στην τοποθεσία
Αναφάνη.
Ένα ζεύγος στην
περιοχή του πόταμού
Κάτω Κουτραφά προφανώς φωλιάζει
στο χωριό.
Καταμετρήθηκαν 10
συνολικά πουλιά, 5
ζεύγη, στις
ακόλουθες περιοχές.
Αναφάνη - 1 ζεύγος
σε λαξιά με παλιά
γέφυρα, Τοποθεσία
Καπσάλα - 1 ζεύγος
σε υποστατικό,
τοποθεσία Κορωνιές
- 1 ζεύγος σε
υπόστατικά και
τοποθεσία
Καμηλαριές - 2 ζεύγη
σε πρανή και
λιθοδομές.

Ένα μόνο ζεύγος που
είχε φωλιά κάτω από
το παλιό δρόμο
Αστρομερίτη Τροόδους, σε γεφύρι,
στην τοποθεσία
Αναφάνη.
Ένα ζεύγος στην
περιοχή του πόταμού
Κάτω Κουτραφά προφανώς φωλιάζει
στο χωριό.
Καταμετρήθηκαν 10
συνολικά πουλιά, 5
ζεύγη, στις
ακόλουθες περιοχές.
Αναφάνη - 1 ζεύγος
σε λαξιά με παλιά
γέφυρα, Τοποθεσία
Καπσάλα - 1 ζεύγος
σε υποστατικό,
τοποθεσία Κορωνιές
- 1 ζεύγος σε
υπόστατικά και
τοποθεσία
Καμηλαριές - 2 ζεύγη
σε πρανή και
λιθοδομές.

Ένα μόνο ζεύγος που
είχε φωλιά κάτω από
το παλιό δρόμο
Αστρομερίτη Τροόδους, σε γεφύρι,
στην τοποθεσία
Αναφάνη.
Ένα ζεύγος στην
περιοχή του πόταμού
Κάτω Κουτραφά προφανώς φωλιάζει
στο χωριό.
Καταμετρήθηκαν 10
συνολικά πουλιά, 5
ζεύγη, στις
ακόλουθες περιοχές.
Αναφάνη - 1 ζεύγος
σε λαξιά με παλιά
γέφυρα, Τοποθεσία
Καπσάλα - 1 ζεύγος
σε υποστατικό,
τοποθεσία Κορωνιές
- 1 ζεύγος σε
υπόστατικά και
τοποθεσία
Καμηλαριές - 2 ζεύγη
σε πρανή και
λιθοδομές.

Ένα μόνο ζεύγος που
είχε φωλιά κάτω από
το παλιό δρόμο
Αστρομερίτη Τροόδους, σε γεφύρι,
στην τοποθεσία
Αναφάνη.
Ένα ζεύγος στην
περιοχή του πόταμού
Κάτω Κουτραφά προφανώς φωλιάζει
στο χωριό.
Καταμετρήθηκαν 10
συνολικά πουλιά, 5
ζεύγη, στις
ακόλουθες περιοχές.
Αναφάνη - 1 ζεύγος
σε λαξιά με παλιά
γέφυρα, Τοποθεσία
Καπσάλα - 1 ζεύγος
σε υποστατικό,
τοποθεσία Κορωνιές
- 1 ζεύγος σε
υπόστατικά και
τοποθεσία
Καμηλαριές - 2 ζεύγη
σε πρανή και
λιθοδομές.

Ένα μόνο ζεύγος που
είχε φωλιά κάτω από
το παλιό δρόμο
Αστρομερίτη Τροόδους, σε γεφύρι,
στην τοποθεσία
Αναφάνη.
Ένα ζεύγος στην
περιοχή του πόταμού
Κάτω Κουτραφά προφανώς φωλιάζει
στο χωριό.
Καταμετρήθηκαν 10
συνολικά πουλιά, 5
ζεύγη, στις
ακόλουθες περιοχές.
Αναφάνη - 1 ζεύγος
σε λαξιά με παλιά
γέφυρα, Τοποθεσία
Καπσάλα - 1 ζεύγος
σε υποστατικό,
τοποθεσία Κορωνιές
- 1 ζεύγος σε
υπόστατικά και
τοποθεσία
Καμηλαριές - 2 ζεύγη
σε πρανή και
λιθοδομές.

Ένα μόνο ζεύγος που
είχε φωλιά κάτω από
το παλιό δρόμο
Αστρομερίτη Τροόδους, σε γεφύρι,
στην τοποθεσία
Αναφάνη.
Ένα ζεύγος στην
περιοχή του πόταμού
Κάτω Κουτραφά προφανώς φωλιάζει
στο χωριό.
Καταμετρήθηκαν 10
συνολικά πουλιά, 5
ζεύγη, στις
ακόλουθες περιοχές.
Αναφάνη - 1 ζεύγος
σε λαξιά με παλιά
γέφυρα, Τοποθεσία
Καπσάλα - 1 ζεύγος
σε υποστατικό,
τοποθεσία Κορωνιές
- 1 ζεύγος σε
υπόστατικά και
τοποθεσία
Καμηλαριές - 2 ζεύγη
σε πρανή και
λιθοδομές.

Ένα μόνο ζεύγος που
είχε φωλιά κάτω από
το παλιό δρόμο
Αστρομερίτη Τροόδους, σε γεφύρι,
στην τοποθεσία
Αναφάνη.
Ένα ζεύγος στην
περιοχή του πόταμού
Κάτω Κουτραφά προφανώς φωλιάζει
στο χωριό.
Καταμετρήθηκαν 10
συνολικά πουλιά, 5
ζεύγη, στις
ακόλουθες περιοχές.
Αναφάνη - 1 ζεύγος
σε λαξιά με παλιά
γέφυρα, Τοποθεσία
Καπσάλα - 1 ζεύγος
σε υποστατικό,
τοποθεσία Κορωνιές
- 1 ζεύγος σε
υπόστατικά και
τοποθεσία
Καμηλαριές - 2 ζεύγη
σε πρανή και
λιθοδομές.

Ένα μόνο ζεύγος που
είχε φωλιά κάτω από
το παλιό δρόμο
Αστρομερίτη Τροόδους, σε γεφύρι,
στην τοποθεσία
Αναφάνη.
Ένα ζεύγος στην
περιοχή του πόταμού
Κάτω Κουτραφά προφανώς φωλιάζει
στο χωριό.
Καταμετρήθηκαν 10
συνολικά πουλιά, 5
ζεύγη, στις
ακόλουθες περιοχές.
Αναφάνη - 1 ζεύγος
σε λαξιά με παλιά
γέφυρα, Τοποθεσία
Καπσάλα - 1 ζεύγος
σε υποστατικό,
τοποθεσία Κορωνιές
- 1 ζεύγος σε
υπόστατικά και
τοποθεσία
Καμηλαριές - 2 ζεύγη
σε πρανή και
λιθοδομές.

Cettia cetti

Τέσσερα ζεύγη στην
παραποτάμια
βλάστηση στον Κάτω
Κουτραφά.

Τέσσερα ζεύγη στην
παραποτάμια
βλάστηση στον Κάτω
Κουτραφά.

Τέσσερα ζεύγη στην
παραποτάμια
βλάστηση στον Κάτω
Κουτραφά.

Τέσσερα ζεύγη στην
παραποτάμια
βλάστηση στον Κάτω
Κουτραφά.

Τέσσερα ζεύγη στην
παραποτάμια
βλάστηση στον Κάτω
Κουτραφά.

Τέσσερα ζεύγη στην
παραποτάμια
βλάστηση στον Κάτω
Κουτραφά.

Τέσσερα ζεύγη στην
παραποτάμια
βλάστηση στον Κάτω
Κουτραφά.

Τέσσερα ζεύγη στην
παραποτάμια
βλάστηση στον Κάτω
Κουτραφά.

Cisticola
juncidis

Τουλάχιστο 21 ζεύγη
καταμετρήθηκαν στα
χωράφια
αγροστωδών και
ρυάκια που τα
διασχίζουν από την
αρχή του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου
πάροδος προς
Ποτάμι μέχρι τα
χωράφια σπαρτών
στην βάση της
τοποθεσίασ
Κορωνιά.

Τουλάχιστο 21 ζεύγη
καταμετρήθηκαν στα
χωράφια
αγροστωδών και
ρυάκια που τα
διασχίζουν από την
αρχή του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου
πάροδος προς
Ποτάμι μέχρι τα
χωράφια σπαρτών
στην βάση της
τοποθεσίασ
Κορωνιά.

Τουλάχιστο 25 ζεύγη
καταμετρήθηκαν στα
χωράφια
αγροστωδών και
ρυάκια που τα
διασχίζουν από την
αρχή του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου
πάροδος προς
Ποτάμι μέχρι τα
χωράφια σπαρτών
στην βάση της
τοποθεσίασ
Κορωνιά.

Πέραν τον 25 ζεύγων
ενηλίκων που
διαβιώνουν στις
περιοχές
δημητριακών/
αγροστωδών
παρατηρήθηκαν και
12 νεοφτερωμένα
νεαρά πουλιά.

Τουλάχιστο 25 ζεύγη
καταμετρήθηκαν στα
χωράφια
αγροστωδών και
ρυάκια που τα
διασχίζουν από την
αρχή του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου
πάροδος προς
Ποτάμι μέχρι τα
χωράφια σπαρτών
στην βάση της
τοποθεσίασ
Κορωνιά.

Τουλάχιστο 25 ζεύγη
καταμετρήθηκαν στα
χωράφια
αγροστωδών και
ρυάκια που τα
διασχίζουν από την
αρχή του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου
πάροδος προς
Ποτάμι μέχρι τα
χωράφια σπαρτών
στην βάση της
τοποθεσίασ
Κορωνιά. Και 18
νεοφτερωμένα
νεαρά.

Ένα μόνο ζεύγος που
είχε φωλιά κάτω από
το παλιό δρόμο
Αστρομερίτη Τροόδους, σε γεφύρι,
στην τοποθεσία
Αναφάνη.
Ένα ζεύγος στην
περιοχή του πόταμού
Κάτω Κουτραφά προφανώς φωλιάζει
στο χωριό.
Καταμετρήθηκαν 10
συνολικά πουλιά, 5
ζεύγη, στις
ακόλουθες περιοχές.
Αναφάνη - 1 ζεύγος
σε λαξιά με παλιά
γέφυρα, Τοποθεσία
Καπσάλα - 1 ζεύγος
σε υποστατικό,
τοποθεσία Κορωνιές
- 1 ζεύγος σε
υπόστατικά και
τοποθεσία
Καμηλαριές - 2 ζεύγη
σε πρανή και
λιθοδομές.
Τέσσερα ζεύγη στην
παραποτάμια
βλάστηση στον Κάτω
Κουτραφά. Έξη
νεοφτερωμένα μικρά
ακούστηκαν να
καλούνε γονείς.
Τουλάχιστο 25 ζεύγη
καταμετρήθηκαν στα
χωράφια
αγροστωδών και
ρυάκια που τα
διασχίζουν από την
αρχή του
προτεινόμενου
αυτοκινητόδρομου
πάροδος προς
Ποτάμι μέχρι τα
χωράφια σπαρτών
στην βάση της
τοποθεσίασ
Κορωνιά. Και 20
νεοφτερωμένα
νεαρά.

Cecropis
daurica

Declichon
urbicum

Oenanthe
cypriaca

Νικολαΐδης & Συνεργάτες
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Πέραν τον 25 ζεύγων
ενηλίκων που
διαβιώνουν στις
περιοχές
δημητριακών/
αγροστωδών
παρατηρήθηκαν και
14 νεοφτερωμένα
νεαρά πουλιά.

240

Πέραν τον 25 ζεύγων
ενηλίκων που
διαβιώνουν στις
περιοχές
δημητριακών/
αγροστωδών
παρατηρήθηκαν και
16 νεοφτερωμένα
νεαρά πουλιά.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))
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Iduna pallida

Συνολικά 10 ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
φωλιάζουν στις
ακόλουθες
τοποθεσίες - 8 ζεύγη
Κάτω Κουτραφάς/
Μαζόκαμπος, 1
ζεύγος σε περβόλια
τοποθεσία Κορωνιά
και 1 ζεύγος
τοποθεσία
Καμηλαριές, σε
δάσος.

Συνολικά 10 ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
φωλιάζουν στις
ακόλουθες
τοποθεσίες - 8 ζεύγη
Κάτω Κουτραφάς/
Μαζόκαμπος, 1
ζεύγος σε περβόλια
τοποθεσία Κορωνιά
και 1 ζεύγος
τοποθεσία
Καμηλαριές, σε
δάσος.

Συνολικά 12 ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
φωλιάζουν στις
ακόλουθες
τοποθεσίες - 8 ζεύγη
Κάτω Κουτραφάς/
Μαζόκαμπος, 2
ζεύγη σε περβόλια
τοποθεσία Κορωνιά
και 2 ζεύγη
τοποθεσία
Καμηλαριές, σε
δάσος.

Συνολικά 12 ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
φωλιάζουν στις
ακόλουθες
τοποθεσίες - 8 ζεύγη
Κάτω Κουτραφάς/
Μαζόκαμπος, 2
ζεύγη σε περβόλια
τοποθεσία Κορωνιά
και 2 ζεύγη
τοποθεσία
Καμηλαριές, σε
δάσος.

Συνολικά 12 ζεύγη
παρατηρήθηκαν να
φωλιάζουν στις
ακόλουθες
τοποθεσίες - 8 ζεύγη
Κάτω Κουτραφάς/
Μαζόκαμπος, 2
ζεύγη σε περβόλια
τοποθεσία Κορωνιά
και 2 ζεύγη
τοποθεσία
Καμηλαριές, σε
δάσος.

Τέσσερα
νεοφτερωμένα νεαρά
παρατηρήθηκαν σε
ένα ζεύγος της
περιοχής Κάτω
Κουτραφά.

Τέσσερα
νεοφτερωμένα νεαρά
παρατηρήθηκαν σε
ένα ζεύγος της
περιοχής Κάτω
Κουτραφά.

Συνολικά 11 ζεύγη
καταμετρήθηκαν σε
ανοικτές ποταμοσιές
και σύνορα
χωραφιών με
διασωθέντα
φρύγανα, από την
πάροδο προς Ποτάμι
μέχρι την τοποθεσία
Μαζόκαμπος.

Συνολικά 14 ζεύγη
καταμετρήθηκαν σε
ανοικτές ποταμοσιές
και σύνορα
χωραφιών με
διασωθέντα
φρύγανα, από την
πάροδο προς Ποτάμι
μέχρι την τοποθεσία
Μαζόκαμπος.

Συνολικά 15 ζεύγη
καταμετρήθηκαν σε
ανοικτές ποταμοσιές
και σύνορα
χωραφιών με
διασωθέντα
φρύγανα, από την
πάροδο προς Ποτάμι
μέχρι την τοποθεσία
Μαζόκαμπος. Επίσης
καταγράφηκαν και 12
νεοφτερωμένα νεαρά
με τους γονείς τους.

Συνολικά 15 ζεύγη
καταμετρήθηκαν σε
ανοικτές ποταμοσιές
και σύνορα
χωραφιών με
διασωθέντα
φρύγανα, από την
πάροδο προς Ποτάμι
μέχρι την τοποθεσία
Μαζόκαμπος. Επίσης
καταγράφηκαν και 12
νεοφτερωμένα νεαρά
με τους γονείς τους.

Συνολικά 15 ζεύγη
καταμετρήθηκαν σε
ανοικτές ποταμοσιές
και σύνορα
χωραφιών με
διασωθέντα
φρύγανα, από την
πάροδο προς Ποτάμι
μέχρι την τοποθεσία
Μαζόκαμπος. Επίσης
καταγράφηκαν και 12
νεοφτερωμένα νεαρά
με τους γονείς τους.

Συνολικά 15 ζεύγη
καταμετρήθηκαν σε
ανοικτές ποταμοσιές
και σύνορα
χωραφιών με
διασωθέντα
φρύγανα, από την
πάροδο προς Ποτάμι
μέχρι την τοποθεσία
Μαζόκαμπος. Επίσης
καταγράφηκαν και 12
νεοφτερωμένα νεαρά
με τους γονείς τους.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη
καταμετρήθηκαν στις
ποταμιές/
καλλιέργειες Κάτω
Κουτραφά (3 ζεύγη)
και περβόλια προ της
τοποθεσίας
Κορωνιάς (1 ζεύγος).
Τρία ζεύγη με 6
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν στα
φρύγανα και θάμνους
στα δασύλια της
τοποθεσίας
Καμηλαριές.

Συνολικά τέσσερα
ζεύγη
καταμετρήθηκαν στις
ποταμιές/
καλλιέργειες Κάτω
Κουτραφά (3 ζεύγη)
και περβόλια προ της
τοποθεσίας
Κορωνιάς (1 ζεύγος).
Τρία ζεύγη με 6
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν στα
φρύγανα και θάμνους
στα δασύλια της
τοποθεσίας
Καμηλαριές.

Συνολικά πέντε ζεύγη
καταμετρήθηκαν στις
ποταμιές/
καλλιέργειες Κάτω
Κουτραφά (3 ζεύγη)
και περβόλια προ της
τοποθεσίας
Κορωνιάς (2 ζεύγη).

Συνολικά πέντε ζεύγη
καταμετρήθηκαν στις
ποταμιές/
καλλιέργειες Κάτω
Κουτραφά (3 ζεύγη)
και περβόλια προ της
τοποθεσίας
Κορωνιάς (2 ζεύγη).

Οκτώ νεοφτερωμένα
νεαρά
καταμετρήθηκαν στον
Κάτω Κουτραφα΄(6
μικρά με τους γονείς
τους) και 2 μικρά στα
περβόλια Κορωνιάς.

Τρία ζεύγη με 8
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν στα
φρύγανα και θάμνους
στα δασύλια της
τοποθεσίας
Καμηλαριές.

Τρία ζεύγη με 8
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν στα
φρύγανα και θάμνους
στα δασύλια της
τοποθεσίας
Καμηλαριές.

Συνολικά 21 ζεύγη
καταμετρήθηκαν από
την τοποθεσία
Μαζόκαμπος μέχρι
την τοποθεσία
Καμηλαριές σε
περβόλια,χαρουπώνε
ς και δάση τραχείας
πεύκης.

Συνολικά 21 ζεύγη
καταμετρήθηκαν από
την τοποθεσία
Μαζόκαμπος μέχρι
την τοποθεσία
Καμηλαριές σε
περβόλια,χαρουπώνε
ς και δάση τραχείας
πεύκης.

Συνολικά 21 ζεύγη
καταμετρήθηκαν από
την τοποθεσία
Μαζόκαμπος μέχρι
την τοποθεσία
Καμηλαριές σε
περβόλια,χαρουπώνε
ς και δάση τραχείας
πεύκης.

Δέκα νεοφτερωμένα
νεαρά με τους γονείς
τους καταγράφηκαν
στην περιοχή
Μαζόκαμπος.

Τρία ζεύγη με 6
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν στα
φρύγανα και θάμνους
στα δασύλια της
τοποθεσίας
Καμηλαριές.
Περισσότερα από 29
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν σε
όλες τις δασικές και
δενδρόφυτες
περιοχές κατά μήκος
του Έργου. Οι
οικογένειες είχαν από
2 μέχρι 4 νεαρά
έκαστη.

Syvia
conspicillata

Sylvia
melanocephal
a

Sylvia
melanothorax

Parus major
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Συνολικά 15 ζεύγη
καταμετρήθηκαν σε
ανοικτές ποταμοσιές
και σύνορα
χωραφιών με
διασωθέντα
φρύγανα, από την
πάροδο προς Ποτάμι
μέχρι την τοποθεσία
Μαζόκαμπος. Επίσης
καταγράφηκαν και 10
-12 νεοφτερωμένα
νεαρά με τους γονείς
τους.

Πέραν των τεσσάρων
νεοφτερωμένων
νεαρών
παρατηρήθηκαν σε
ένα ζεύγος της
περιοχής Κάτω
Κουτραφά
εντοπίστηκαν και
άλλα έξη νεαρά από
τρία σε κάθε ένα από
τα ζεύγη της
Κορωνιάς και
Καμηλαριές.
Συνολικά 15 ζεύγη
καταμετρήθηκαν σε
ανοικτές ποταμοσιές
και σύνορα
χωραφιών με
διασωθέντα
φρύγανα, από την
πάροδο προς Ποτάμι
μέχρι την τοποθεσία
Μαζόκαμπος. Επίσης
καταγράφηκαν και
10-12 νεοφτερωμένα
νεαρά με τους γονείς
τους.

Πέραν των τεσσάρων
νεοφτερωμένων
νεαρών
παρατηρήθηκαν σε
ένα ζεύγος της
περιοχής Κάτω
Κουτραφά
εντοπίστηκαν και
άλλα έξη νεαρά από
τρία σε κάθε ένα από
τα ζεύγη της
Κορωνιάς και
Καμηλαριές.
Συνολικά 15 ζεύγη
καταμετρήθηκαν σε
ανοικτές ποταμοσιές
και σύνορα
χωραφιών με
διασωθέντα
φρύγανα, από την
πάροδο προς Ποτάμι
μέχρι την τοποθεσία
Μαζόκαμπος. Επίσης
καταγράφηκαν και
10-12 νεοφτερωμένα
νεαρά με τους γονείς
τους.

Συνολικά 11
νεοφτερωμένα νεαρά
καταμετρήθηκαν στις
δύο τοποθεσίες
(Κάτω Κουτραφάς,
περβόλια Κορωνιάς)
από 5 ζεύγη.

Συνολικά 11
νεοφτερωμένα νεαρά
καταμετρήθηκαν στις
δύο τοποθεσίες
(Κάτω Κουτραφάς,
περβόλια Κορωνιάς)
από 5 ζεύγη.

Συνολικά 11
νεοφτερωμένα νεαρά
καταμετρήθηκαν στις
δύο τοποθεσίες
(Κάτω Κουτραφάς,
περβόλια Κορωνιάς)
από 5 ζεύγη.

Συνολικά 11
νεοφτερωμένα νεαρά
καταμετρήθηκαν στις
δύο τοποθεσίες
(Κάτω Κουτραφάς,
περβόλια Κορωνιάς)
από 5 ζεύγη.

Τρία ζεύγη με 8
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν στα
φρύγανα και θάμνους
στα δασύλια της
τοποθεσίας
Καμηλαριές.
Περισσότερα από 29
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν σε
όλες τις δασικές και
δενδρόφυτες
περιοχές κατά μήκος
του Έργου. Οι
οικογένειες είχαν από
2 μέχρι 4 νεαρά
έκαστη.

Τρία ζεύγη με 8
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν στα
φρύγανα και θάμνους
στα δασύλια της
τοποθεσίας
Καμηλαριές.
Περισσότερα από 29
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν σε
όλες τις δασικές και
δενδρόφυτες
περιοχές κατά μήκος
του Έργου. Οι
οικογένειες είχαν από
2 μέχρι 4 νεαρά
έκαστη.

Τρία ζεύγη με 8
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν στα
φρύγανα και θάμνους
στα δασύλια της
τοποθεσίας
Καμηλαριές.
Περισσότερα από 29
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν σε
όλες τις δασικές και
δενδρόφυτες
περιοχές κατά μήκος
του Έργου. Οι
οικογένειες είχαν από
2 μέχρι 4 νεαρά
έκαστη.

Τρία ζεύγη με 8
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν στα
φρύγανα και θάμνους
στα δασύλια της
τοποθεσίας
Καμηλαριές.
Περισσότερα από 29
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν σε
όλες τις δασικές και
δενδρόφυτες
περιοχές κατά μήκος
του Έργου. Οι
οικογένειες είχαν από
2 μέχρι 4 νεαρά
έκαστη.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ(ΜΔΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ – ΕΥΡΥΧΟΥ» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/5/2018 (Α))

Είδη

Lanius
nubicus

Pica pica

Corvus cornix

Passer
domesticus

8 Μαίου 2020

Ένα ζεύγος στην
δασική τοποθεσία
Καμηλαριές όπου
φωλιάζει πάνω σε
δένδρο τραχείας
πεύκης.

10 Μαίου 2020

Ένα ζεύγος στην
δασική τοποθεσία
Καμηλαριές όπου
φωλιάζει πάνω σε
δένδρο τραχείας
πεύκης.

13 Μαίου 2020

Ένα ζεύγος στην
δασική τοποθεσία
Καμηλαριές όπου
φωλιάζει πάνω σε
δένδρο τραχείας
πεύκης.

15 Μαίου 2020

Ένα ζεύγος στην
δασική τοποθεσία
Καμηλαριές όπου
φωλιάζει πάνω σε
δένδρο τραχείας
πεύκης.

17 Μαίου 2020

Ένα ζεύγος στην
δασική τοποθεσία
Καμηλαριές όπου
φωλιάζει πάνω σε
δένδρο τραχείας
πεύκης.

19 Μαίου 2020

Ένα ζεύγος στην
δασική τοποθεσία
Καμηλαριές όπου
φωλιάζει πάνω σε
δένδρο τραχείας
πεύκης.

27 Μαίου 2020

30 Μαίου 2020

3 Ιουνίου 2020

Ένα ζεύγος στην
δασική τοποθεσία
Καμηλαριές όπου
φωλιάζει πάνω σε
δένδρο τραχείας
πεύκης.

Ένα ζεύγος στην
δασική τοποθεσία
Καμηλαριές όπου
φωλιάζει πάνω σε
δένδρο τραχείας
πεύκης.
Παρατηρήθηκε το
αρσενικό να ταίζει
τους νεοσσούς.

Ένα ζεύγος στην
δασική τοποθεσία
Καμηλαριές όπου
φωλιάζει πάνω σε
δένδρο τραχείας
πεύκης.

Συνολικά 26 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 6
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 8 ζεύγη
από πάροδο για
ποτάμι μέχρι Κάτω
Κουτραφά, 6 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 6 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 26 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 6
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 8 ζεύγη
από πάροδο για
ποτάμι μέχρι Κάτω
Κουτραφά, 6 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 6 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 26 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 6
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 8 ζεύγη
από πάροδο για
ποτάμι μέχρι Κάτω
Κουτραφά, 6 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 6 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 26 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 6
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 8 ζεύγη
από πάροδο για
ποτάμι μέχρι Κάτω
Κουτραφά, 6 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 6 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 26 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 6
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 8 ζεύγη
από πάροδο για
ποτάμι μέχρι Κάτω
Κουτραφά, 6 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 6 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 26 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 6
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 8 ζεύγη
από πάροδο για
ποτάμι μέχρι Κάτω
Κουτραφά, 6 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 6 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 26 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 6
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 8 ζεύγη
από πάροδο για
ποτάμι μέχρι Κάτω
Κουτραφά, 6 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 6 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 26 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 6
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 8 ζεύγη
από πάροδο για
ποτάμι μέχρι Κάτω
Κουτραφά, 6 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 6 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 12 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 5
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 5 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 2 ζεύγη
στις Καμηλαριές.
Συνολικά 81 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της
προτεινόμενης
όδευσης του
αυτοκινητόδρομου
ώς ακολούθως - 20
ζεύγη τοποθεσία
Ανεφάνη, 16 ζεύγη
στην Καπσάλα, 20
ζεύγη Μαζόκαμπος,
10 ζεύγη Κορωνιά και
15 ζεύγη Καμηλαριές.

Συνολικά 12 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 5
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 5 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 2 ζεύγη
στις Καμηλαριές.
Συνολικά 81 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της
προτεινόμενης
όδευσης του
αυτοκινητόδρομου
ώς ακολούθως - 20
ζεύγη τοποθεσία
Ανεφάνη, 16 ζεύγη
στην Καπσάλα, 20
ζεύγη Μαζόκαμπος,
10 ζεύγη Κορωνιά και
15 ζεύγη Καμηλαριές.

Συνολικά 12 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 5
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 5 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 2 ζεύγη
στις Καμηλαριές.
Συνολικά 81 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της
προτεινόμενης
όδευσης του
αυτοκινητόδρομου
ώς ακολούθως - 20
ζεύγη τοποθεσία
Ανεφάνη, 16 ζεύγη
στην Καπσάλα, 20
ζεύγη Μαζόκαμπος,
10 ζεύγη Κορωνιά και
15 ζεύγη Καμηλαριές.

Συνολικά 12 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 5
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 5 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 2 ζεύγη
στις Καμηλαριές.
Συνολικά 81 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος της
προτεινόμενης
όδευσης του
αυτοκινητόδρομου
ώς ακολούθως - 20
ζεύγη τοποθεσία
Ανεφάνη, 16 ζεύγη
στην Καπσάλα, 20
ζεύγη Μαζόκαμπος,
10 ζεύγη Κορωνιά και
15 ζεύγη Καμηλαριές.

Συνολικά 12 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 5
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 5 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 2 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 12 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 5
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 5 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 2 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 12 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 5
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 5 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 2 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 12 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 5
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 5 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 2 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Συνολικά 26 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 6
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 8 ζεύγη
από πάροδο για
ποτάμι μέχρι Κάτω
Κουτραφά, 6 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 6 ζεύγη
στις Καμηλαριές.
Ακόμη να πετάξουν
τα νεαρά από την
φωλιά.
Συνολικά 12 ζεύγη
καταμετρήθηκαν κατά
μήκος όλης της
προτεινόμενης
διαδρομής του
αυτοκινητόδρομου,
σε περβόλια και
ελαιώνες/χαρουπώνε
ς, ώς ακολούθος - 5
ζεύγη στον
Μαζόκαμπο, 5 ζεύγη
στα περβόλια
Κορωνιάς και 2 ζεύγη
στις Καμηλαριές.

Τα πρώτα 23
νεοφτερωμένα νεαρά
καταγράφηκαν
σήμερα
συνοδευόμενα άπό
τους γονείς τους.

Συνολικά 30
νεοφτερωμένα
παρατηρήθηκαν σε
όλες τις τοποθεσίες.

Πέραν των 38
νεαρών μαζί με
περίπου 180 ενήλικα
καταγράφηκαν σε
όλη την περιοχή
μελέτης.

Πέραν των 38
νεαρών μαζί με
περίπου 180 ενήλικα
καταγράφηκαν σε
όλη την περιοχή
μελέτης.

Πέραν των 38
νεαρών μαζί με
περίπου 180 ενήλικα
καταγράφηκαν σε
όλη την περιοχή
μελέτης.
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Είδη

Passer
hispaniolensis

Serinus
serinus

Carduelis
chloris

Carduelis
carduelis

Emberiza
caesia

8 Μαίου 2020

10 Μαίου 2020

13 Μαίου 2020

15 Μαίου 2020

17 Μαίου 2020

19 Μαίου 2020

27 Μαίου 2020

30 Μαίου 2020

3 Ιουνίου 2020

Συνολικά
καταγράφηκαν 35
ζεύγη να φωλιάζουν
σε μεγάλα δένδρα
(ευκάλυπτους,
πεύκα) παρά
χωράφια
δημητριακών στις
ακόλουθες
τοποθεσίες Κορωνιά με 20 ζεύγη,
Καμηλαριές με 15
ζεύγη.
Συνολικά 5 ζεύγη
καταγράφηκαν να
φωλιάζουν σε
δασύλια τραχείας
πεύκης στην
τοποθεσία
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 14
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 5 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 2
ζεύγη Κορωνιά και 7
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 28
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 8 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 4
ζεύγη Κορωνιά και 16
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Εξη ζεύγη φώλιαζαν
στα δασύλια τραχείας
πεύκης της
τοποθεσίας
Καμηλαριές στον
οικότοπο φρύγανων
στο έδαφος.

Συνολικά
καταγράφηκαν 35
ζεύγη να φωλιάζουν
σε μεγάλα δένδρα
(ευκάλυπτους,
πεύκα) παρά
χωράφια
δημητριακών στις
ακόλουθες
τοποθεσίες Κορωνιά με 20 ζεύγη,
Καμηλαριές με 15
ζεύγη.
Συνολικά 5 ζεύγη
καταγράφηκαν να
φωλιάζουν σε
δασύλια τραχείας
πεύκης στην
τοποθεσία
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 15
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 5 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 2
ζεύγη Κορωνιά και 8
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 28
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 8 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 4
ζεύγη Κορωνιά και 16
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Εξη ζεύγη φώλιαζαν
στα δασύλια τραχείας
πεύκης της
τοποθεσίας
Καμηλαριές στον
οικότοπο φρύγανων
στο έδαφος.

Συνολικά
καταγράφηκαν 35
ζεύγη να φωλιάζουν
σε μεγάλα δένδρα
(ευκάλυπτους,
πεύκα) παρά
χωράφια
δημητριακών στις
ακόλουθες
τοποθεσίες Κορωνιά με 20 ζεύγη,
Καμηλαριές με 15
ζεύγη.
Συνολικά 5 ζεύγη
καταγράφηκαν να
φωλιάζουν σε
δασύλια τραχείας
πεύκης στην
τοποθεσία
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 17
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 5 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 2
ζεύγη Κορωνιά και 10
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 28
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 8 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 4
ζεύγη Κορωνιά και 16
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Εξη ζεύγη φώλιαζαν
στα δασύλια τραχείας
πεύκης της
τοποθεσίας
Καμηλαριές στον
οικότοπο φρύγανων
στο έδαφος.

Συνολικά
καταγράφηκαν 35
ζεύγη να φωλιάζουν
σε μεγάλα δένδρα
(ευκάλυπτους,
πεύκα) παρά
χωράφια
δημητριακών στις
ακόλουθες
τοποθεσίες Κορωνιά με 20 ζεύγη,
Καμηλαριές με 15
ζεύγη.
Συνολικά 6 ζεύγη
καταγράφηκαν να
φωλιάζουν σε
δασύλια τραχείας
πεύκης στην
τοποθεσία
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 17
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 5 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 2
ζεύγη Κορωνιά και 10
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 28
ζεύγη να φωλιζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 8 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 4
ζεύγη Κορωνιά και 16
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Εξη ζεύγη φώλιαζαν
στα δασύλια τραχείας
πεύκης της
τοποθεσίας
Καμηλαριές στον
οικότοπο φρύγανων
στο έδαφος.

Συνολικά
καταγράφηκαν 35
ζεύγη να φωλιάζουν
σε μεγάλα δένδρα
(ευκάλυπτους,
πεύκα) παρά
χωράφια
δημητριακών στις
ακόλουθες
τοποθεσίες Κορωνιά με 20 ζεύγη,
Καμηλαριές με 15
ζεύγη.
Συνολικά 6 ζεύγη
καταγράφηκαν να
φωλιάζουν σε
δασύλια τραχείας
πεύκης στην
τοποθεσία
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 17
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 5 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 2
ζεύγη Κορωνιά και 10
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 28
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 8 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 4
ζεύγη Κορωνιά και 16
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Εξη ζεύγη φώλιαζαν
στα δασύλια τραχείας
πεύκης της
τοποθεσίας
Καμηλαριές στον
οικότοπο φρύγανων
στο έδαφος.

Συνολικά
καταγράφηκαν 35
ζεύγη να φωλιάζουν
σε μεγάλα δένδρα
(ευκάλυπτους,
πεύκα) παρά
χωράφια
δημητριακών στις
ακόλουθες
τοποθεσίες Κορωνιά με 20 ζεύγη,
Καμηλαριές με 15
ζεύγη.
Συνολικά 6 ζεύγη
καταγράφηκαν να
φωλιάζουν σε
δασύλια τραχείας
πεύκης στην
τοποθεσία
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 17
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 5 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 2
ζεύγη Κορωνιά και 10
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Συνολικά
καταγράφηκαν 28
ζεύγη να φωλιαζουν
σε δένδρα (όπως
ευκάλυπτους, πεύκα
και εληές) σε
περβόλια, κήπους και
δασύλια στις
ακόλουθες
τοποθεσίες- 8 ζεύγη
Μαζόκαμπος, 4
ζεύγη Κορωνιά και 16
ζεύγη δάση
Καμηλαριές.
Εξη ζεύγη φώλιαζαν
στα δασύλια τραχείας
πεύκης της
τοποθεσίας
Καμηλαριές στον
οικότοπο φρύγανων
στο έδαφος.

Συνολικά
καταγράφηκαν 35
ζεύγη να φωλιάζουν
σε μεγάλα δένδρα
(ευκάλυπτους,
πεύκα) παρά
χωράφια
δημητριακών στις
ακόλουθες
τοποθεσίες Κορωνιά με 20 ζεύγη,
Καμηλαριές με 15
ζεύγη.

Οκτώ νεαρά
νεοφτερωμένα
συνοδευόμενα από
τους γονείς τους
καταγράφηκαν στην
τοποθεσία Κορωνιά.

Συνολικά 12
νεοφτερωμένα
καταγράφηκαν και
στις δύο τοποθεσίες
φωλιάσματος Κορωνιά και
Καμηλαριές.

Τα πρώτα 6
νεοφτερωμένα
καταγράφηκαν στην
περιοχή
συνοδευόμενα από
τους γονείς τους.

Τα νεοφτερωμένα
νεαρά αυξήθηκαν στα
οκτώ.

Σήμερα είχαμε 11
νεοφτερωμένα στην
τοποθεσια
Καμηλαριές.

Έντεκα
νεοφτερωμένα νεαρά
που ακολοθούσαν
τους γονείς τους
καταγράφηκαν στην
τοποθεσία
Μαζόκαμπου και
Καμηλαριές.

Συνολικά
καταγράφηκαν 25
νεαρά με τους γονείς
τους σε όλες της
τοποθεσίες
καταγραφής τους.

Συνολικά
καταγράφηκαν 8
νεαρά με τους γονείς
τους σε όλες της
τοποθεσίες
καταγραφής τους.

Δεκαέξη νεαρά μαζί
με τους γονείς τους
καταγράφηκαν και
στις τρείς τοποθεσιες
- αυτή είναι η δεύτερη
"φουρνιά" νεαρών
που παράγεται.

Εικοσι δύο νεαρά
μαζί με τους γονείς
τους καταγράφηκαν
και στις τρείς
τοποθεσιες - αυτή
είναι η δεύτερη
"φουρνιά" νεαρών
που παράγεται.

Δεκατρία νεαρά μαζί
με τους γονείς τους
καταγράφηκαν και
στις τρείς τοποθεσιες
- αυτή είναι η δεύτερη
"φουρνιά" νεαρών
που παράγεται.

Εξη ζεύγη φώλιαζαν
στα δασύλια τραχείας
πεύκης της
τοποθεσίας
Καμηλαριές στον
οικότοπο φρύγανων
στο έδαφος.

Εξη ζεύγη φώλιαζαν
στα δασύλια τραχείας
πεύκης της
τοποθεσίας
Καμηλαριές στον
οικότοπο φρύγανων
στο έδαφος.

Εξη ζεύγη φώλιαζαν
στα δασύλια τραχείας
πεύκης της
τοποθεσίας
Καμηλαριές στον
οικότοπο φρύγανων
στο έδαφος.
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