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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΤΩΝ

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
I.

Έργο Υπό Μελέτη

Το προτεινόμενο Έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου
δυναμικότητας 457.2 ΚW στην Κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου. Βασικός σκοπός του
Έργου είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αξιοποιώντας αποκλειστικά την
ηλιακή ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση της στην Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου.

II.

Γεωγραφική Θέση του Έργου

Το έργο προτείνεται όπως κατασκευαστεί εντός του τεμαχίου με αρ. 68 του Φ/Σχ. 51/16 στην
τοποθεσία «Φτέρκα» της Κοινότητας Νατά στην Επαρχία Πάφου όπως παρουσιάζεται στο
Επίσημο Κτηματικό Σχέδιο που ακολουθεί. Το ενδιαφερόμενο τεμάχιο εμπίπτει στη Δήλωση
Πολιτικής και συγκεκριμένα στη Χωροταξική Περιοχή ΧΙ και ανήκει στην Πολεοδομική Ζώνη Γ3
(Γεωργική Ζώνη) με συντελεστή δόμησης και κάλυψης 0.1 και μέγιστο αριθμό ορόφων 2
ύψους 8.3 μέτρα.
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Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Εικόνα 1.1 Επίσημο Κτηματικό Σχέδιο της Περιοχής Μελέτης
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a. Θέση του Έργου σε Σχέση με Φυσικά και Ανθρωπογενή Στοιχεία
i. Πολεοδομικές Ζώνες
Το τεμάχιο στο οποίο προτείνεται να κατασκευαστεί το έργο ανήκει στην Πολεοδομική Ζώνη
Γ3 (Γεωργική Ζώνη). Στον Χάρτης 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το προτεινόμενο τεμάχιο
και τα Όρια Πολεοδομικών Ζωνών. Το ενδιαφερόμενο τεμάχιο εφάπτεται περιμετρικά με
τεμάχια τα οποία ανήκουν στην ίδια Πολεοδομική Ζώνη (Γ3) και το βορειοανατολικό του άκρο
απέχει 950 μέτρα περίπου από την Οικιστική Ζώνη. Στον Πίνακας 1.1 που ακολουθεί
παρουσιάζεται η απόσταση του προτεινόμενου έργου από τα όρια Πολεοδομικών Ζωνών.

Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Χάρτης 1.1: Όρια Πολεοδομικών Ζωνών

Πολεοδομική Ζώνη
Ζ3
Δ1
Η2
Η3
Η1
Ζ1

Απόσταση Προτεινόμενου Τεμαχίου (μέτρα)
210
775
950
1.030
1.170
1.460

Πίνακας 1.1: Απόσταση Προτεινόμενου Τεμαχίου από Όρια Πολεοδομικών Ζωνών
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ii. Δάση
Στον Χάρτης 1.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται σε θέση του προτεινόμενου έργου σε σχέση με
κρατικά δάση της Κύπρου. Το τεμάχιο στο οποίο προτείνεται να κατασκευαστεί το έργο
βρίσκεται σε απόσταση 7 Km περίπου σε ευθεία νοητή γραμμή από τo Κρατικό Δάσος Ράντι,
16 km περίπου από το Δάσος Πάφου και 23 Km περίπου από το Δάσος Επισκοπής.

Δάσος Τροόδους

Δάσος Πάφου

Θέση Προτεινόμενου Έργου
Δάσος
Ραντί
Δάσος Επισκοπής

Χάρτης 1.2: Δασικός Χάρτης Κύπρου

iii. Περιοχές Προστασίας της Φύσης
Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν εμπίπτει σε καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος, γνωστό
ως «Natura 2000» βρίσκεται όμως σε απόσταση περίπου:
•
•
•
•

660 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Ξερός Ποταμός,
1.080 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Κοιλάδα Έζουσας,
3.725 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Κοιλάδα Διαρίζου και
5.730 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Εκβολές των Ποταμών Έζουσας,
Διαρίζου και Ξερού.

Στην Εικόνα 1.2 παρουσιάζεται η θέση του Προτεινόμενου Έργου σε σχέση με τις Περιοχές
Natura 2000.
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Κοιλάδα
Έζουσας

Ξερός
Ποταμός

Θέση Προτεινόμενου
Έργου

Εκβολές Ποταμών Έζουσας,
Διαρίζου και Ξερού

Κοιλάδα
Διαρίζου

Εικόνα 1.2: Καθεστώς Προστασίας "Natura2000”

iv. Αρχαιότητες
Εντός του προτεινόμενου τεμαχίου δεν βρέθηκε οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με αρχαιότητες.
Στην Κοινότητα Νατά εντοπίζεται ένα αρχαίο μνημείο το οποίο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο
Αρχαίων Μνημείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Τα μνημεία αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και καθορίζονται με βάση των περί Αρχαιοτήτων Νόμο. Τα
μνημεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό χωρίζονται σε μνημεία Πίνακα Α (κρατική
ιδιοκτησία) και σε μνημεία Πίνακα Β (ιδιωτική ιδιοκτησία). Στην Κοινότητα Νατά εντοπίζεται η
Εκκλησία Κυράς Ελεούσας η οποία αποτελεί αρχαίο μνημείο Πίνακα Β και βρίσκεται σε
απόσταση 2.970 μέτρα περίπου βορειοανατολικά του υπό μελέτη τεμαχίου (Χάρτης 1.3).
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Χάρτης 1.3: Απόσταση Τεμαχίου από το Ξωκλήσι της Κυρά Έλεούσας

i.Υδατορέματα
Στην Εικόνα 1.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση του προτεινόμενου έργου σε σχέση
με τις θέσεις των εγγεγραμμένων υδατορεμάτων. Το προτεινόμενο τεμάχιο βρίσκεται σε
απόσταση 265 μέτρων περίπου από υδατόρεμα και για το λόγο αυτό δεν αναμένεται να
επηρεαστεί από τη λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου.

Θέση Προτεινόμενου Έργου

Εικόνα 1.3: Θέσεις Εγγεγραμμένων Υδατορεμάτων

i.

Ζώνες Ευπρόσβλητες σε Νιτρικά

Νιτρορύπανση είναι η ρύπανση η οποία δημιουργείται από την παρουσία αυξημένων
συγκεντρώσεων νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και στα επιφανειακά νερά. Κύρια πηγή των
νιτρικών είναι η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τα
κτηνοτροφικά απόβλητα, οργανικά υπολείμματα, αστικά λύματα κα. Η θέση στην οποία θα
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βρίσκεται η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν εμπίπτει σε Ευπρόσβλητη Ζώνη σε Νιτρικά (Χάρτης
1.4).

Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Χάρτης 1.4: Περιοχές Ευπρόσβλητες σε Νιτρικά
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i.

Υφιστάμενα Έργα

Σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου περίπου περιμετρικά του προτεινόμενου τεμαχίου το φυσικό
περιβάλλον χαρακτηρίζεται από γεωργικές εκτάσεις, μικρός αριθμός εκ των οποίων
καλλιεργούνται. Βόρεια του υπό μελέτη τεμαχίου και σε απόσταση 700 μέτρων περίπου
εντοπίζεται μία κτηνοτροφική μονάδα, νοτιοανατολικά και σε απόσταση 350μ. περίπου
εντοπίζονται φωτοβολταϊκές συστοιχίες ενώ περιμετρικά του τεμαχίου εντοπίζονται
διάσπαρτες ορισμένες κατοικίες.

Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Χάρτης 1.5: Ακτινα 1km περιμετρικά του προτεινόμενου τεμαχίου

b. Επιπτώσεις από την Κατασκευή και Λειτουργία του Έργου
i. Φάση Κατασκευής
Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών δεν αναμένεται να δημιουργηθούν
σημαντικές ποσότητες στερεών και υγρών αποβλήτων. Οι ποσότητες των παραγόμενων
απορριμμάτων είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Λόγω της μικρής ποσότητας υγρών αποβλήτων που
ενδέχεται να δημιουργηθεί δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα επιφανειακά ή / και υπόγεια
ύδατα της ευρύτερης περιοχής. Οι χωματουργικές εργασίες και οι διακινήσεις των οχημάτων
θα είναι περιορισμένης έκτασης αφού τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν με τη
μέθοδο της πασαλλόμπηξης και έτσι η ποσότητα σκόνης που θα εκλυθεί στην ατμόσφαιρα θα
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είναι περιορισμένη. Με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης τα οποία
παρουσιάζονται στην συνέχεια οι επιπτώσεις από τη δημιουργία σκόνης δεν θεωρούνται
σημαντικές. Λόγω της φύσης του Έργου δεν αναμένεται κάποια σημαντική επίπτωση στα
πολεοδομικά χαρακτηριστικά (περιορισμένη ανάπτυξη). Επίσης, δεν αναμένεται να εκλυθούν
στην ατμόσφαιρα σημαντικές ποσότητες αέριων ρύπων. Τα επίπεδα θορύβου εκτιμάται ότι θα
είναι αυξημένα αλλά δεν θα υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Τα είδη πανίδας που υπάρχουν
στην περιοχή είναι κοινά ως προς το είδος τους και μπορούν να χρησιμοποιούν την γύρω
περιοχή κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και
συγκεκριμένα σε απόσταση 500 μέτρων ανατολικά του προτεινόμενου έργου βρίσκεται η
κύρια πηγή εξάπλωσης του απειλούμενου είδους Gundelia toumefortii το οποίο
περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου (έχουν καταγραφεί 475 φυτά).
Το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών θα είναι περιορισμένου χρονικού διαστήματος και
προτείνεται όπως πραγματοποιηθεί σε περίοδο η οποία δεν εμπίπτει σε άνθηση και
καρποφορία του φυτού (μήνες Μάιος – Ιούλιος).
ii. Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου είναι εντελώς αθόρυβη και δεν παράγει αέριους
ρύπους. Αντίθετα, με έμμεσο τρόπο μειώνει την παραγωγή αέριων ρύπων η οποία θα
προέκυπτε από τη χρήση συμβατικών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας. Κατά τη φάση
λειτουργίας του προτεινόμενου Έργου εκτιμάται ότι θα απαιτούνται 9,504 λίτρα νερού το
χρόνο για το καθάρισμα των φωτοβολταϊκών πλαισίων (οι αναλυτικοί υπολογισμοί για την
ανάγκη σε νερό παρουσιάζονται στην ενότητα 5.3.2.1). Το χρησιμοποιούμενο νερό θα
καταλήγει στο έδαφος χωρίς όμως να επηρεάζει την ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών
υδάτων της ευρύτερης περιοχής αφού δεν θα περιέχει επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες. Το
θέμα αισθητικής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα αφού υπόκειται
στην προσωπική αντίληψη του καθενός. Προτείνεται όμως όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο
περιφρακτεί με πράσινη βλάστηση ούτως ώστε να συνάδει με το φυσικό περιβάλλον και
ταυτόχρονα να προσελκύει είδη πανίδας και πτηνών. Η πανίδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί
από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου. Όσον αφορά το απειλούμενου είδος Gundelia
toumefortii εκτιμάται ότι δεν θα επηρεαστεί η εξάπλωσή του από την παρουσία του
προτεινόμενου έργου, τουλάχιστον όχι περισσότερο από ότι μπορεί να επηρεαστεί με την
παρούσα χρήσης. Το τεμάχιο καλλιεργείται με κριθάρι το οποίο θερίζεται. Η παρουσία,
διακίνηση και χρήση των γεωργικών μηχανημάτων εντός του τεμαχίου ενδέχεται να
καταστρέψουν φυτά του είδους αυτού σε περίπτωση που η εξάπλωσή τους φτάσει μέχρι το
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υπό μελέτη τεμάχιο. Προτείνεται όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο να φυτευτεί το είδος αυτό σε
βοτανικούς κήπους και σε κατάλληλα ενδιαιτήματα με σκοπό τον πολλαπλασιασμό του.
Προτείνεται επίσης όπως οι θέσεις του φυτού σηματοδοτηθούν με σκοπό την αποφυγή της
καταστροφής του.

c. Μέτρα Μείωσης των Επιπτώσεων
i. Φάση Κατασκευής
Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών προτείνεται η περίφραξη του χώρου για
παρεμπόδιση της οπτικής επαφής των κατοίκων με το εργοτάξιο. Επίσης η περίφραξη του
έργου να γίνει από πράσινη βλάστηση για να συνάδει με το φυσικό περιβάλλον και να απέχει
απόσταση 20-25εκ. από το έδαφος για να μπορεί να διακινείται η πανίδα. Για τον περιορισμό
έκλυσης σκόνης στην ατμόσφαιρα προτείνεται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των
μπαζών και των μηχανημάτων στο χώρο του εργοταξίου, μείωση της ταχύτητας με την οποία
κινούνται τα οχήματα, χρήση καλυμμάτων στα οχήματα που μεταφέρουν δομικά υλικά,
διαβροχή της επιφάνειας των χωμάτινων οδών στις οποίες κινούνται τα οχήματα και αποφυγή
διεργασιών που εκλύουν σκόνη σε περιόδους με υψηλά επίπεδα ανέμων. Για μείωση των
εκπομπών των αέριων ρύπων προτείνεται να χρησιμοποιούνται καύσιμα με χαμηλή
περιεκτικότητα σε θείο, να γίνεται χρήση καταλυτικού μετατροπέα όπου μπορεί να
εφαρμοστεί, να χρησιμοποιούνται εκσυγχρονισμένα μηχανήματα τα οποία παράγουν
μικρότερες ποσότητες αέριων ρύπων και να γίνεται τακτική συντήρηση του εξοπλισμού.
Επίσης, όταν τα μηχανήματα δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα να
διακόπτεται η λειτουργία τους. Όσον αφορά τα επίπεδα θορύβου προτείνεται να αποφεύγεται
ο θόρυβος από αχρείαστες ενέργειες, να γίνεται χρήση εκσυγχρονισμένων μηχανημάτων τα
οποία παράγουν λιγότερο θόρυβο και να γίνεται χρήση σιγαστήρων και ηχοπετασμάτων γύρω
από τα θορυβώδη μηχανήματα. Για την αποφυγή του επηρεασμού των υδάτων προτείνεται η
σωστή φύλαξη των χημικών υγρών αποβλήτων και τα αστικά απόβλητα να συλλέγονται σε
χημικές τουαλέτες οι οποίες θα αδειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνεται όπως
οι κατασκευαστικές εργασίες πραγματοποιηθούν σε περίοδο η οποία δεν εμπίπτει σε άνθηση
και καρποφορία (μήνες Μάιος – Ιούλιος) του απειλούμενου είδους Gundelia toumefortii.
ii. Φάση Λειτουργίας
Κατά τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου Έργου προτείνεται όπως ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα φύλαξης και διατήρησης των χημικών τα οποία απαιτούνται για τη
συντήρηση του εξοπλισμού. Η περίφραξη του χώρου προτείνεται όπως γίνει με βλάστηση η
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οποία να συνάδει με τον χαρακτήρα της περιοχής (σε ύψος το οποίο δεν θα εμποδίζει την
απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος) και επίσης να απέχει 20-25εκ. από τη γραμμή του
εδάφους με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση της πανίδας. Προτείνεται όπως γίνει αποψίλωση
μόνο της απαραίτητης βλάστησης και τα δέντρα τα οποία θα απομακρυνθούν να
μεταφυτευτούν στη βόρεια πλευρά του τεμαχίου. Επίσης, προτείνεται όπως οι βάσει των
φωτοβολταϊκών πλαισίων να απέχουν ικανοποιητική απόσταση από το έδαφος για να
αποτρέπεται η εμπόδιση ενδεχόμενης εξάπλωσης του απειλούμενου είδους Gundelia
toumefortii (θάμνος 20-50εκ).
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Είδος και Στόχοι του Έργου

Το προτεινόμενο Έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου
δυναμικότητας 457.2kW στην Κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου. Βασικός σκοπός του
Έργου είναι η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας αξιοποιώντας αποκλειστικά την ηλιακή
ακτινοβολία για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση της στην Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου.
Οι κύριοι στόχοι του Έργου είναι:
i.

Η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας της Κύπρου η οποία είναι από τις πιο έντονες σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii.

Η αξιοποίηση της υφιστάμενης γης στην περιοχή μελέτης.

iii.

Συμβολή στη μείωση αέριων ρύπων και σταδιακή απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα.

iv.

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικού
ρεύματος με σκοπό το μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος.

v.

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως για τους ντόπιους κατοίκους στην περιοχή
της μελλοντικής ανάπτυξης.

Η παρούσα Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον γίνεται με βάση τον περί της
Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα νόμο του 2018, Αρ.
127(Ι)/2018 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 9, Παράρτημα Πρώτο Αρ. 31 των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα τοποθετηθούν στο έδαφος με ισχύ ίση ή
μεγαλύτερη του 1 MW. Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα
Έργα Νόμος του 2018 [Ν. 127(Ι)/2018] τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιουλίου 2018 και εναρμονίζει την
οδηγία 2014/52/ΕΕ. Ο Νόμος διασφαλίζει ότι δημόσια ή ιδιωτικά έργα τα οποία ενδέχεται να
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους
ή της θέσεώς τους, υπόκεινται σε υποχρέωση εκτίμηση των επιπτώσεων τους, πριν τη
χορήγηση άδειας ή έγκρισης ή εξουσιοδότησης.
1.2. Γεωγραφική Θέση του Έργου

Το προτεινόμενο Έργο θα κατασκευαστεί εντός του τεμαχίου με αρ. 68 του Φ/Σχ. 51/16 στην
τοποθεσία «Φτέρκα» της Κοινότητας Νατά στην Επαρχία Πάφου. Το ενδιαφερόμενο τεμάχιο
εμπίπτει στη Δήλωση Πολιτικής για την ύπαιθρο και συγκεκριμένα στη Χωροταξική Περιοχή ΧΙ
ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου
στην κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου

Σελίδα 21

και ανήκει στην Πολεοδομική Ζώνη Γ3 - Γεωργική Ζώνη. Το συνολικό εμβαδόν του τεμαχίου
στο οποίο θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο Έργο ανέρχεται στα 14.382 τετραγωνικά μέτρα.
Το προτεινόμενο τεμάχιο βρίσκεται σε υψόμετρο το οποίο κυμαίνεται 200 – 225 μέτρα
περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας και έχει ακανόνιστο σχήμα. Το κέντρο περίπου του
τεμαχίου έχει γεωγραφικό πλάτος 34°46'08.11 και γεωγραφικό μήκος 32°33'39.52. Καθώς το
Έργο χαρακτηρίζεται ως μεγάλη ανάπτυξη τα όρια του Έργου υποβάλλονται υπό τη μορφή
αρχείου kmz σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
1.3. Κύριος του Έργου

Solar Technologies φ/δι κ. Μόδεστου Νεοφύτου
Λεωφόρος Ελλάδος 31, 8020, Πάφος, Τ.Θ. 61388
Αρ. Τηλεφώνου: 77777652
Αρ. Τηλεομοιότυπου: 26822513
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@solartechnologies.com.cy
1.4. Μελετητής

Ευπαλίνος Μελετητική ΕΠΕ
Τ.Θ. 60125, 8100 Πάφος
Αρ. Τηλεφώνου: 26822826
Αρ. Τηλεομοιότυπου: 26822825
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@efpalinos.com
Ομάδα Μελετητών: Μαρίνα Λεμονάρη - Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος
Ιωάννη Τσαπούτσιης - Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος
Θάλεια Θεοφάνους – Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, ΜSc
Περιβαλλοντική Υγεία
Νίκος Σολωμού – Επιστήμη Περιβάλλοντος και Διαχείριση Φυσικών
Πόρων, MSc Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
1.5. Κανονισμός για τα Προσόντα των Μελετητών

Με την ισχύ του περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Νόμο του 2018
[Ν.127(Ι)/2018] εγκαθιδρύθηκε μητρώο μελετητών στο οποίο καταχωρούνται οι Συντονιστές
που εκπονούν Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για
εγγραφή στο μητρώο μελετητών είναι:
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•

κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα (Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σε σπουδές σχετικά με το
περιβάλλον όπως περιβαλλοντικές σπουδές, περιβαλλοντικές επιστήμες, οικολογία,
διαχείριση άγριας ζωής, αειφόρος ανάπτυξη, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών,
διαχείριση φυσικών πόρων, διαχείριση περιβάλλοντος, ενεργειακή διαχείριση, έλεγχο
της ρύπανσης, διαχείριση αποβλήτων, μηχανική περιβάλλοντος, πολιτική μηχανική,
χημική μηχανική, πολεοδομία, αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική τοπίου, τοπογραφία,
μηχανολογία, βιολογία, βιοχημεία, γεωγραφία, γεωλογία, γεωπονία, δασολογία,
διαχείριση δασών, μετεωρολογία, φυσική, φυσιογνωσία, χημεία, οικονομικά
περιβάλλοντος, νομοθεσία περιβάλλοντος, μηχανική μεταλλείων και ορυκτών πόρων),

•

τριετή εμπειρία σε ένα τουλάχιστον πεδίο που σχετίζεται με υπηρεσίες διαχείρισης του
περιβάλλοντος ή τριετή εμπειρία ως μέλος ομάδας μελέτης σε θέματα που σχετίζονται
άμεσα με την εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον,

•

μέλος ομάδας συγγραφής 10 τουλάχιστον σχετικών μελετών διαφόρων μορφών που
κάλυψαν ΜΕΕΠ ή εξειδικευμένους τομείς ανάλυσης και

•

επαγγελματική εκπαίδευση τουλάχιστον 30 ωρών μέσα στα τελευταία 5 χρόνια που
συναρτώνται άμεσα με την εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

2.

Το προτεινόμενο Έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου
δυναμικότητας 457.2ΚW στην Κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου. Το προτεινόμενο Έργο θα
κατασκευαστεί εντός του τεμαχίου με αρ. 68 του Φ/Σχ. 51/16 στην τοποθεσία «Φτέρκα» της
Κοινότητας Νατά στην Επαρχία Πάφου. Το ενδιαφερόμενο τεμάχιο εμπίπτει στη Δήλωση
Πολιτικής και συγκεκριμένα στη Χωροταξική Περιοχή ΧΙ και ανήκει στην Πολεοδομική Ζώνη Γ3
(Γεωργική Ζώνη). Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται ότι θα
εργοδοτηθούν περίπου 7 άτομα ενώ κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν θα
υπάρχει ανάγκη για μόνιμο προσωπικό. Θα δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας για τους
διαχειριστές / συντηρητές του φωτοβολταϊκού συστήματος. Οι εγκαταστάσεις του
Προτεινόμενου Έργου θα κατασκευαστούν από συνήθη υλικά και εκτιμάται ότι θα
ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία η οποία ακολουθείται για τέτοιου είδους έργα.
Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου θα ακολουθηθούν τα εξής στάδια:
•

•

Καθαρισμός του τεμαχίου από χόρτα και χαμηλή βλάστηση μόνο στα σημεία όπου
κρίνεται αναγκαίο,
επιφανειακή ομαλοποίηση του τεμαχίου για ευκολότερη εγκατάσταση του
συστήματος,
χάραξη του τεμαχίου με τις θέσης των βάσεων και ακολούθως η τοποθέτηση τους,

•

τοποθέτηση των πλαισίων για αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας,

•

σύνδεση των καλωδίων με τα πλαίσια και τους μετατροπείς και ακολούθως η

•

τοποθέτηση τους μέσα σε αυλάκια για λόγους προστασίας από εξωτερικούς
παράγοντες,
•

λειτουργικός έλεγχος του φωτοβολταϊκού πάρκου και

•

κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των πλαισίων θα αρχίσουν παράλληλα οι εργασίες
ανέγερσης της βοηθητικής υποδομής που προνοούν τα κατασκευαστικά και τεχνικά
σχέδια της ανάπτυξης.

Το προτεινόμενο Έργο θα λειτουργεί με αυτοματοποιημένο σύστημα. Συνεπώς κατά τη φάση
λειτουργίας του θα απαιτείται:
•

έλεγχος ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά,

•

συντήρηση του εξοπλισμού (στην οποία περιλαμβάνεται και το καθάρισμα των
φωτοβολταϊκών πλαισίων).

Κατά τη φάση της κατασκευής του προτεινόμενου Έργου η οποία υπολογίζεται να
ολοκληρωθεί σε διάστημα 4 μηνών από την ημέρα έναρξης του, αναμένεται να απαιτηθούν
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61.600 λίτρα νερού και 1.345 λίτρα περίπου λίτρα καυσίμων. Οι αναλυτικοί υπολογισμοί
παρουσιάζονται στην ενότητα 5.3.2.2 της μελέτης αυτής.
Το προτεινόμενο Έργο αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας
αποκλειστικά μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, την ηλιακή ενέργεια. Επομένως οι ετήσιες
ανάγκες σε φυσικούς πόρους και ενέργεια για τη λειτουργία του προτεινόμενου Έργου
περιορίζονται σε 9.504 λίτρα νερού τα οποία απαιτούνται για τον καθαρισμό των
φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να
δημιουργήσει στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα ή αέριους ρύπους.
Εκτιμάται ότι η χρονική περίοδος λειτουργίας του προτεινόμενου Έργου θα ανέρχεται στα 25 30 χρόνια. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και ο συναφής εξοπλισμός θα ανακυκλωθούν σε
αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης υλικών σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικίνδυνων
Αποβλήτων Νόμο του 2011, Ν.185(Ι)/2011.
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ΣΚΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

3.
3.1

Στόχος του Έργου

Η κατασκευή του προτεινόμενου Έργου αποσκοπεί στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κύριοι στόχοι του προτεινόμενου Έργου είναι:
I.

συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Κύπρου για μείωση των εκπομπών των αερίων
του θερμοκηπίου και παράλληλα στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

II.

αξιοποίηση της γεωργικής γης και δημιουργία υψηλού επιπέδου τεχνολογίας με
σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη,

III.

οικονομικό όφελος προς τον επενδυτή από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας,

IV.

αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού της Κύπρου το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της
Ευρώπης και

V.
3.2

συμβολή στην σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Ενέργειες που Προηγήθηκαν

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε πριν από το σχεδιασμό του προτεινόμενου Έργου δεν έχει
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μελέτη στο χώρο του Έργου ή σχεδιασμός για κάποια άλλη
ανάπτυξη / δραστηριότητα. Για το προτεινόμενο Έργο έχει συμπληρωθεί και εξεταστεί σε
συνεδρία του Τμήματος Περιβάλλοντος το Έντυπο Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Η
Περιβαλλοντική Αρχή δεν συνηγορούσε στη χορήγηση Άδειας αφού το προτεινόμενο Έργο θα
επιφέρει μη αντιστρεπτές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.
3.3

Συσχέτιση του Έργου με Άλλα Έργα στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης

Σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα του Τμήματος Περιβάλλοντος για την κοινότητα
Νατά έχουν υποβληθεί προς εξέταση μία ΠΕΕΠ η αφορά την επέκταση λατομείου ανόρυξης
ασβεστολιθικού πετρώματος. Το έργο χωροθετείται εντός περιοχής Natura 2000, βρίσκεται σε
απόσταση 1,8χλμ περίπου βορειοδυτικά του προτεινόμενου έργου και το Τμήμα
Περιβάλλοντος εισηγείται την αδειοδότησή του. Επίσης, έχει υποβληθεί μια ΠΕΕΠ για την
κατασκευή δρόμου και γέφυρας μεταξύ Επισκοπής – Νατάς επί του Ξερού Ποταμού και μία
ΠΕΕΠ για την κατασκευή γέφυρας στον Ποταμό Ξερό – πρόσβαση Νατάς Χολετριών. Τα δύο
αυτά έργα χωροθετούνται εντός περιοχής Natura 2000 και το Τμήμα Περιβάλλοντος
εισηγήθηκε την υλοποίησή τους. Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος μία
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ΜΕΕΠ για κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού Πάρκου 900 KW στην κοινότητα Νατα, το
οποίο βρίσκεται σε απόσταση 2.5χλμ περίπου Βόρεια από τα όρια του Προτεινόμενου Έργου.
Δεν είναι γνωστή η γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος στο παρόν στάδιο.
Νοτιοανατολικά και σε απόσταση 350μ. περίπου από το προτεινόμενο έργο εντοπίζονται
φωτοβολταϊκές συστοιχίες για τις οποίες δεν είναι γνωστό κατά πόσο τοποθετήθηκαν μετά
από σχετική αδειοδότηση και σε απόσταση 700μ. περίπου βορειανατολικά από το
προτεινόμενο έργο εντοπίζεται μία κτηνοτροφική μονάδα. Λόγω των μεταξύ τους αποστάσεων
εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει κάποια συσσωρευτική αρνητική επίπτωση. Τα φωτοβολταϊκά
πάρκα είναι σταθερά συστήματα και η λειτουργία τους δεν σχετίζεται με παραγωγή αέριων
ρύπων, οσμών, θόρυβο.
Για το Προτεινόμενο Έργο είχε υποβληθεί Έκθεση Πληροφοριών και το Τμήμα Περιβάλλοντος
δεν συνηγορεί στην υλοποίησή του. Με βάση το Άρθρο 26 του περί Εκτίμησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν.127(Ι)/2018], υποβάλλεται η
παρούσα ΜΕΕΠ για συνέχιση εξέτασης του αιτήματος από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
3.4

Οικονομικά Στοιχεία του Έργου

Σύμφωνα με τον Εργοδότη του Έργου το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του προτεινόμενου
έργου ανέρχεται σε €500.000 περίπου.
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4.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ

ΈΡΓΟΥ

ΜΕ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
4.1

Θέση του Έργου σε Σχέση με Φυσικά και Ανθρωπογενή Στοιχεία του Ευρύτερου
Περιβάλλοντος

4.1.1

Περιοχές σε Καθεστώς Προστασίας

Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν εμπίπτει σε καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος, γνωστό
ως «Natura 2000» βρίσκεται όμως σε απόσταση 660 μέτρα περίπου από το Καθεστώς
Προστασίας Ξερός Ποταμός, 1.080 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Κοιλάδα
Έζουσας, 3.725 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Κοιλάδα Διαρίζου και 5.730
μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Εκβολές των Ποταμών Έζουσας, Διαρίζου και
Ξερού. Το δίκτυο περιοχών Natura 2000 αποτελείται από τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας
(ΤΚΣ) για τους Οικότοπους και είδη πανίδας (εκτός πτηνών) και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) για τα Άγρια Πτηνά. Στο χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης 4.1) παρουσιάζεται η θέση του
προτεινόμενου Έργου σε σχέση με τις κοντινές περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς
προστασίας.

Ξερός
Ποταμός

Κοιλάδα
Έζουσας

Εκβολές Ποταμών Έζουσας,
Διαρίζου και Ξερού

Θέση Προτεινόμενου
Έργου

Εκβολές Ποταμών Έζουσας,
Διαρίζου και Ξερού

Κοιλάδα
Διαρίζου

Χάρτης 4.1: Θέση Προτεινόμενου Έργου σε Σχέση με Περιοχές σε Καθεστώς Προστασίας
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4.1.2

Δάση

Στον Χάρτης 4.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται σε θέση του προτεινόμενου έργου σε σχέση με
κρατικά δάση της Κύπρου. Το τεμάχιο στο οποίο προτείνεται να κατασκευαστεί το έργο
βρίσκεται σε απόσταση 7 Km περίπου σε ευθεία νοητή γραμμή από τo Κρατικό Δάσος Ράντι,
16 km περίπου από το Δάσος Πάφου και 23 Km περίπου από το Δάσος Επισκοπής.

Δάσος Τροόδους
Δάσος Πάφου
Θέση Προτεινόμενου Έργου
Δάσος
Ραντί
Δάσος Επισκοπής

Χάρτης 4.2: Δασικός Χάρτης Κύπρου

4.1.3

Υδατικά Σώματα

Σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τη θέση στην οποία προτείνεται να κατασκευαστεί το Έργο δεν
υπάρχει οποιοδήποτε μεγάλο υδατικό έργο. Σε απόσταση 1.4 χιλιόμετρα περίπου Ανατολικά
του τεμαχίου βρίσκεται ο Ξερός Ποταμός, σε απόσταση 3.7χλμ περίπου βρίσκεται ο Ποταμός
Έζουσας, σε απόσταση 5χλμ περίπου βρίσκεται ο Ποταμός Διαρίζος ενώ σε απόσταση 1.6χλμ
περίπου Ανατολιοδυτικά του υπό μελέτη τεμαχίου εντοπίζεται το Φράγμα του Ασπρόκρεμμου.
Σε απόσταση 265μ. περίπου δυτικά του προτεινόμενου έργου εντοπίζεται εγγεγραμμένο
υδατόρεμα. Στο Χάρτης 4.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση του προτεινόμενου Έργου
σε σχέση με τα υδάτινα σώματα της ευρύτερης περιοχής.
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Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Χάρτης 4.3: Θέση του Προτεινόμενου Έργου σε Σχέση με Υδάτινα Σώματα

4.1.4

Αρχαιολογικά Μνημεία

Εντός του προτεινόμενου τεμαχίου δεν βρέθηκε οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με αρχαιότητες.
Στην Κοινότητα Νατά εντοπίζεται ένα αρχαίο μνημείο το οποίο περιλαμβάνονται στον
Κατάλογο Αρχαίων Μνημείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Τα μνημεία αυτά αποτελούν
βασικά στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και καθορίζονται με βάση των περί
Αρχαιοτήτων Νόμο. Τα μνημεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό χωρίζονται σε
μνημεία Πίνακα Α (κρατική ιδιοκτησία) και σε μνημεία Πίνακα Β (ιδιωτική ιδιοκτησία). Στην
Κοινότητα Νατά εντοπίζεται η Εκκλησία Κυράς Ελεούσας η οποία αποτελεί αρχαίο μνημείο
Πίνακα Β και βρίσκεται σε απόσταση 2.970 μέτρα περίπου βορειοανατολικά του υπό μελέτη
τεμαχίου (Χάρτης 4.4).
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Χάρτης 4.4: Απόσταση Τεμαχίου από το Ξωκλήσι της Κυρά Έλεούσας

.
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Χωροταξικές και Πολεοδομικές Ρυθμίσεις

4.2

Σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο (Εντολή αρ. 2 του 2006),
αυθύπαρκτες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας είναι δυνατό να επιτραπούν σε κατάλληλη, κατά την κρίση της Πολεοδομικής Αρχής
περιοχή, νοουμένου ότι ικανοποιούνται τα εξής κριτήρια:
•

είναι εκτός ήδη καθορισμένου Ορίου Ανάπτυξης,

•

είναι εκτός της λωρίδας κατάληψης εγγεγραμμένου ή υπό εγγραφή δημόσιου ή
δασικού δρόμου, δρόμου σχεδίου αναδασμού, μονοπατιού ή εγγεγραμμένου
δικαιώματος διόδου,

•

δεν εμπίπτουν σε αρχαιολογικό χώρο ή αρχαίο μνημείο Πίνακα Α ή Β,

•

δεν εμπίπτουν σε Κρατικό Δάσος,

•

δεν εμπίπτουν σε καθορισμένη Ακτή και Περιοχή Προστασίας της Φύσης,
Γεωμόρφωμα, Προστατευόμενο Τοπίο, Περιοχή Προστασίας του Δικτύου Φύση 2000
και οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη περιοχή προστασίας της φύσης,

•

έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και

•

δεν επιβαρύνουν το μικροκλίμα στον περίγυρο τους και τις ανέσεις γειτονικών χρήσεων
και αναπτύξεων (ανακλάσεις και αντικατοπτρισμοί, αύξηση της θερμότητας τοπικά,
κ.ο.κ.).

Ανάλογα με την κλίμακα και τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, η Πολεοδομική Αρχή θα
απαιτεί την αναγκαία απόσταση από τα όρια του τεμαχίου της ανάπτυξης, η οποία δεν θα
είναι μικρότερη των 6.0 μ.
Νομοθεσίες, Κανονισμοί και Διατάγματα που σχετίζονται με το έργο

4.3
•

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος Ν33(Ι)/2003

•

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

•

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικό Νόμο) του 2007 Ν.22(Ι)/2007

•

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

•

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων)
Κανονισμοί του 2003 Κ.Δ.Π 747/2003
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•

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

•

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

•

Ο περί Αποβλήτων Νόμος του 2011 Ν.185 (ι)/2011

•

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

•

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

•

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως 2018
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

•

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

•

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

•

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

4.4

Νομοθεσία για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η προώθηση και λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθορίζεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ και από τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο Ν33(Ι)/2003.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι υπόχρεο να θεσπίσει εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, λαμβάνοντας
υπόψη τις επιπτώσεις άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην
τελική κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
επίτευξη αυτών των εθνικών συνολικών στόχων.
Στόχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) είναι να προάγει τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος. Με
βάση το εθνικό σχέδιο δράσης της Κύπρου ο στόχος του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ανέρχεται στο 16%.
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Επιπρόσθετα, η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Σεπτεμβρίου 2001 θεσπίζει την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου συμβαδίζει με τις πιο πάνω νομοθεσίες και στόχους
της Ρυθμιστικής Ενέργειας Κύπρου για αύξηση της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στη συνολική παραγόμενη ενέργεια και ταυτόχρονα εναρμονίζεται με την οδηγία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για προώθηση της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στην
εσωτερική αγορά.
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5.
5.1
5.1.1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Αρχή Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Συστήματος
Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο στηρίζεται στις ιδιότητες των ημιαγωγών υλικών σε ατομικό
επίπεδο. Όταν το φως προσπίπτει σε μία επιφάνεια είτε ανακλάται, είτε διαπερνά την
επιφάνεια, είτε απορροφάται από το υλικό. Υπάρχουν κάποια υλικά (ημιαγωγοί) τα οποία
έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν την ενέργεια του φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια. Ένα
παράδειγμα τέτοιου υλικού είναι το πυρίτιο.
5.1.2

Φωτοβολταϊκό Πλαίσιο

Τα φωτόνια (πακέτα ενέργειας) όταν προσπίπτουν πάνω σε φωτοβολταϊκό κελί, περνούν
χωρίς καμία διαταραχή την επαφή τύπου "n" και κτυπούν τα άτομα της περιοχής τύπου "p".
Τα ηλεκτρόνια στη περιοχή τύπου "p" κινούνται μεταξύ των οπών μέχρις ότου να φτάσουν
στην περιοχή της διόδου και έτσι έλκονται από το θετικό πεδίο. Αφού ξεπεράσουν το
ενεργειακό χάσμα της περιοχής, πλέον είναι αδύνατον να επιστρέψουν πίσω στο κομμάτι της
επαφής τύπου "n", συνεπώς υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρονίων που μπορεί να εκμεταλλευτεί.
Όλα αυτά υποδηλώνονται παραστατικά στην Εικόνα 5.1.

Εικόνα 5.1: Γενική Αρχή Λειτουργίας ενός Φωτοβολταϊκού Πλαισίου
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5.1.3
5.1.3.1

Είδη Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

Φωτοβολταϊκά Στοιχεία Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου

Τα μονοκρυσταλλικά στοιχεία έχουν πάχος περίπου 0.3 χιλ. και έχουν την υψηλότερη απόδοση
που κυμαίνεται μεταξύ 13 – 16%. Αυτού του είδους στοιχεία χαρακτηρίζονται από το
πλεονέκτημα της καλύτερης σχέσης απόδοσης / επιφάνειας. Παρόλα αυτά το κόστος
κατασκευής είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με τα πολυκρυσταλλικά.
5.1.3.2

Φωτοβολταϊκά Στοιχεία Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου

Το πάχος τους είναι επίσης 0.3 χιλ. αλλά το κόστος κατασκευής τους είναι αρκετά χαμηλό
συγκριτικά πάντα με τα μονοκρυσταλλικά. Η απόδοση τους κυμαίνεται μεταξύ 11-14% και
αυτό εξαρτάται από τις εκτάσεις των μονοκρυσταλλικών περιοχών που αποτελείται το
πλαίσιο. Όσο μεγαλύτερες είναι σε έκταση τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση του πλαισίου. Οι
μονοκρυσταλλικές περιοχές διακρίνονται και με γυμνό μάτι αφού έχουν πιο σκούρο χρώμα.
5.1.3.3

Φωτοβολταϊκά Στοιχεία Ταινίας Πυριτίου

Είναι σχετικά νέα τεχνολογία ΦΒ πλαισίου που κατασκευάζεται με μειωμένο ποσοστό
πυριτίου έως και 50%. Η απόδοση τους είναι μεταξύ 12-13% και το πάχος τους είναι 0.3χιλ.
5.1.3.4

Φωτοβολταϊκά Στοιχεία Λεπτού Υμενίου

Αυτού του είδους πλαίσια έχουν αισθητά χαμηλές αποδόσεις σε σχέση με τα προηγούμενα
πλαίσια. Η απόδοση τέτοιων στοιχείων λεπτού υμενίου (άμορφα) είναι μεταξύ 6 - 8% και για
να μπορέσει να αποδώσει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό των κρυσταλλικών στοιχείων,
απαιτείται διπλάσια επιφάνεια.
5.1.4

Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα που αφορούν ένα ΦΒ σύστημα σε σχέση με άλλες
τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν είτε συμβατικές είτε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:
•

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται εντελώς αθόρυβα

•

Το κόστος συντήρησης ενός ΦΒ συστήματος είναι αρκετά χαμηλό διότι το μόνο που
απαιτείται είναι καθαρισμός (πλύσιμο) των πλαισίων και περιοδικός έλεγχος των
καλωδίων
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•

Ο εξοπλισμός ενός ΦΒ συστήματος είναι φιλικός προς το περιβάλλον διότι η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας αντί της χρήσης
συμβατικών καυσίμων

•

Η αποκατάσταση ενός ΦΒ συστήματος μπορεί να επιτευχθεί με πολύ εύκολο τρόπο σε
περίπτωση οιασδήποτε βλάβης, καθώς επίσης μπορεί εύκολα να γίνει επέκταση του με
την προσθήκη επιπλέον πλαισίων

•

Έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
για αρκετά μεγάλη περίοδο ζωής

•

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δομικό υλικό αντί άλλων υλικών με αποτέλεσμα να
προσφέρει κάλυψη του χώρου και ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια για τις απαιτήσεις
της οικοδομής

5.1.5
•

Μειονεκτήματα Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα τους είναι το μεγάλο κόστος κατασκευής και παραγωγής
της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με άλλων συμβατικών πηγών ενέργειας (μηχανές
πετρελαίου)

•

Ο συντελεστής απόδοσης τους είναι αρκετά μικρός. Συνεπώς απαιτεί μεγάλη επιφάνεια
για την εφαρμογή του

Να σημειωθεί ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα υλικά έχουν γίνει πιο αποδοτικά σε σχέση
με παλαιότερα και το κόστος τους έχει μειωθεί.
5.1.6

Επιμέρους Στοιχεία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Οι τρόποι αξιοποίησης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι δύο:
i.

ΦΒ σύστημα ενωμένο με το δίκτυο και

ii.

Αυτόνομο ΦΒ σύστημα

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιοποίηση και χρήση των τεχνικών προδιαγραφών του ΦΒ
συστήματος ενωμένου με το δίκτυο.
Συνεπώς ένα τέτοιο σύστημα απαρτίζεται από:
•

πληθώρα φωτοβολταϊκών πλαισίων που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε
συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC)

•

αντιστροφέα (inverter) που μετατρέπει το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC) σε
εναλλασσόμενο (AC) για να μπορεί να τροφοδοτηθεί στο δίκτυο
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•

ρυθμιζόμενες βάσεις οι οποίες παρέχουν κλίση στα ΦΒ πλαίσια (κατακόρυφα στην
ηλιακή ακτινοβολία) και

•
5.2

καλώδια σύνδεσης πλαισίων και μετατροπέα.
Διάταξη Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Η φωτοβολταϊκή διάταξη αποτελείται από φωτοβολταϊκές συστοιχίες - κυκλώματα τα οποία
αποτελούν πηγές συνεχούς ρεύματος (DC). Κάθε κύκλωμα αποτελείται από αριθμό πλαισίων
τα οποία συνδέονται σε σειρά για να επιτευχθεί η επιθυμητή τάση συστήματος. Κάθε 2
κυκλώματα ενώνονται σε παράλληλη διάταξη σε ένα κουτί σύνδεσης (junction box) το οποίο
περιλαμβάνει μέσα απομόνωσης και προστασίας. Το κάθε κουτί σύνδεσης τοποθετείται στην
πίσω πλευρά των πλαισίων, πάνω στην μεταλλική κατασκευή στήριξης. Οι έξοδοι των κουτιών
αυτών οδηγούνται σε combiner box. Οι έξοδοι των κάθε combiner οδηγούνται στην είσοδο του
αντιστροφέα ο οποίος μετατρέπει την φωτοβολταϊκή πηγή συνεχούς ρεύματος σε ηλεκτρική
παροχή. Ο αριθμός των αντιστροφέων θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό εγκατάστασης και
ισχύ των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η έξοδος κάθε αντιστροφέα θα οδηγείται σε
ασφαλειοδιανομέα και η εισαγωγή του ασφαλειοδιανομέα στα τυλίγματα του τριφασικού
μετασχηματιστή ανύψωσης, ο οποίος ανυψώνει την τάση στην τιμή των 22/11 kV που
αποτελεί την τάση του δικτύου της Α.Η.Κ.
5.2.1
5.2.1.1

Ανάλυση των Επιμέρους Τμημάτων

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

Οι φωτοβολταϊκοί πίνακες που θα τοποθετηθούν θα είναι μονοκρυσταλλικού πυριτίου της
εταιρείας AXITEC, θα έχουν διαστάσεις 1.684 mm Χ 1.002 mm X 35mm και θα είναι τύπου
AXIpremium X HC 320 - 345 Wp. Στο παράρτημα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων που θα χρησιμοποιηθούν
καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά των αντιστροφέων.
5.2.1.2

Συστήματα Στήριξης των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων

Τα συστήματα σταθερής στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα είναι κατασκευασμένα
από γαλβανισμένους πασάλλους και από αλουμίνιο. Το σύστημα στήριξης θα έχει την
απαραίτητη κλίση (30° - 35°) ως προς το οριζόντιο επίπεδο και νότιο προσανατολισμό ώστε να
βελτιστοποιείται η απόδοση του φωτοβολταϊκού σταθμού και να αποφεύγονται τα φαινόμενα
σκίασης με γειτνιάζουσες συστοιχίες. Ο τρόπος θεμελίωσης του συστήματος στήριξης θα
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πραγματοποιηθεί με απευθείας έμπηξη των πασσάλων στο έδαφος. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια
θα τοποθετηθούν στο προτεινόμενο τεμάχιο όπως παρουσιάζεται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο
στο Παράρτημα 2.
5.2.1.3

Σύστημα Γείωσης

Σκοπός του συστήματος γείωσης είναι ο μηδενισμός της πιθανότητας να τεθεί υπό κατάσταση
ηλεκτρικού δυναμικού οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια. Όλα τα μέρη του φωτοβολταϊκού
πάρκου πρέπει να συνδεθούν με το σύστημα γείωσης της εγκατάστασης.
5.2.1.4

Περίφραξη

Περιμετρικά σε απόσταση 6 μέτρων από τα όρια του τεμαχίου στο οποίο θα εγκατασταθεί το
προτεινόμενο Έργο, θα κατασκευαστεί κατάλληλη περίφραξη για να αποτρέπεται η είσοδος
στους μη έχοντας εργασία και για να παρέχεται ένας βαθμός ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
Θα γίνει περίφραξη μήκους 650 μέτρων περίπου με τέλι λεπτό και ύψους 1.8 μέτρων από το
υφιστάμενο έδαφος. Η περίφραξη θα βρίσκεται σε απόσταση 20 με 25 εκατοστά πάνω από
την επιφάνεια του εδάφους.
5.2.1.5

Υποσταθμός Α.Η.Κ.

Εντός του προτεινόμενου τεμαχίου θα κατασκευαστεί ένας υποσταθμός της Α.Η.Κ. για τη
στέγαση του εξοπλισμού ελέγχου και των οργάνων μέτρησης. Οι διαστάσεις του Υποσταθμού
θα είναι 7,5 m Χ 7,5 m.
Φάση Κατασκευής

5.3

Η κατασκευή και λειτουργία των φωτοβολταϊκών πλαισίων θεωρείται μία εύκολη και γρήγορη
διαδικασία λόγω του ότι όλα τα στοιχεία που αποτελούν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι
προκατασκευασμένα και έτοιμα για χρήση. Η βάση των πλαισίων αποτελείται από πολυμερή
μεταλλικά στοιχεία που απαιτούν συναρμολόγηση και ρύθμιση οριζοντίωσης. Ο τρόπος
σύνδεσης του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο της ΑΗΚ θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο
στάδιο με την έκδοση των Προκαταρκτικών όρων της ΑΗΚ.
5.3.1

Επιμέρους Εργασίες

Η διαδικασία ολοκλήρωσης ενός τέτοιου έργου αποτελείται από τα εξής στάδια:
•

καθαρισμός του τεμαχίου από χόρτα και χαμηλή βλάστηση, μόνο στα σημεία όπου
κρίνεται αναγκαίο,
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•

επιφανειακή ομαλοποίηση του τεμαχίου για ευκολότερη εγκατάσταση του
συστήματος,

•

χάραξη του τεμαχίου με τις θέσεις των βάσεων και ακολούθως η τοποθέτηση τους,

•

τοποθέτηση των πλαισίων για αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας,

•

σύνδεση των καλωδίων με τα πλαίσια και τους αντιστροφέας (inverters) και
ακολούθως η τοποθέτηση τους μέσα σε αυλάκια για λόγους προστασίας από
εξωτερικούς παράγοντες,

•

λειτουργικός έλεγχος του φωτοβολταϊκού πάρκου και

•

κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των πλαισίων θα αρχίζουν παράλληλα οι εργασίες
ανέγερσης της βοηθητικής υποδομής που προνοούν τα κατασκευαστικά και τεχνικά
σχέδια της ανάπτυξης.

Για την κατασκευή του προτεινόμενου Έργου αναμένεται να ακολουθηθούν οι συνήθεις
διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται για τέτοιας μορφής έργα. Οι φωτοβολταϊκοί πίνακες θα
μεταφερθούν στο χώρο όπου θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο Έργο και θα τοποθετηθούν
σε ανοξείδωτες μεταλλικές βάσεις οι οποίες θα στερεωθούν στο έδαφος με τη μέθοδο της
πασσαλόμπηξης.
Η προτεινόμενη κατασκευή θα αποτελείται από:
•

1.584 Φωτοβολταϊκούς πίνακες περίπου ισχύος 300 W έκαστο

•

1.584 m περίπου μεταλλικών βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών

•

junction boxes

•

combiner boxes

•

αντιστροφείς

•

μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης περίπου

•

1 υποστατικό μετρητών της Α.Η.Κ.

•

περίφραξη του τεμαχίου

5.3.1.1

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 μήνες από την ημερομηνία
έναρξης τους όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5.1).
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Κατασκευαστική
Εργασία

1

2

Μήνες
3

4

Ετοιμασία του
τεμαχίου
Τοποθέτηση Φ/Π και
συναφή εξοπλισμού
Ανέγερση
βοηθητικών
υποδομών
Έλεγχος και
Λειτουργία
Πίνακας 5.1: Χρονοδιάγραμμα Κατασκευαστικών Εργασιών

5.3.2
5.3.2.1

Ανάγκες σε Φυσικούς Πόρους και Πρώτες Ύλες

Ανάγκες σε Νερό

Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου οι ανάγκες σε νερό περιορίζονται στην
ανάμειξη του με το μπετόν και άλλες συναφείς εργασίες για την ανέγερση της βοηθητικής
υποδομής, για λόγους καθαριότητας και για πόση από το εργατικό προσωπικό. Για τη φάση
κατασκευής του προτεινόμενου Έργου αναμένεται να εργοδοτηθούν 7 άτομα. Υπολογίζεται ότι
θα υπάρξει ανάγκη για 0.10 m3 νερό ανά άτομο ανά ημέρα. Οι συνολικές ανάγκες σε νερό
κατά τη φάση κατασκευής (4 μήνες) του προτεινόμενου Έργου εκτιμώνται σε 61.600 λίτρα
(0.10m3 νερό X 7 άτομα Χ 22 εργάσιμες μέρες το μήνα Χ 4 μήνες = 61,6m3 νερό).
5.3.2.2

Ανάγκες σε Ενέργεια

Κατά την κατασκευή του προτεινόμενου Έργου θα απαιτηθεί ενέργεια υπό τη μορφή
ηλεκτρισμού και καυσίμων για τη λειτουργία διαφόρων μηχανημάτων και τη διακίνηση των
βαρέων και ιδιωτικών οχημάτων. Για την καθημερινή μεταφορά του προσωπικού και των
οχημάτων του εργοταξίου υπολογίζεται ότι θα απαιτούνται 15 λίτρα καυσίμων την ημέρα
(20km* Χ 2 δρομολόγια ανά ημέρα / 8km το λίτρο Χ 3 οχήματα ανά ημέρα) ή 1.320 λίτρα
καυσίμων σε όλη τη φάση κατασκευής του έργου (15 λίτρα ανά ημέρα Χ 22 ημέρες ανά μήνα Χ
4 μήνες = 1.320 λίτρα).
* Γίνεται η παραδοχή ότι το προσωπικό θα διανύει απόσταση 20km για να φτάσει στο χώρο
του εργοταξίου.
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Για τη μεταφορά των υλικών από το σημείο προμήθειας στο χώρο του Έργου υπολογίζεται ότι
θα απαιτηθούν 25 λίτρα καυσίμων (1 φορτηγό Χ 2 δρομολόγια Χ 100km** / 8km ανά λίτρο =
25 λίτρα).
** Γίνεται η παραδοχή ότι το σημείο προμήθειας απέχει απόσταση 100km από το χώρο του
εργοταξίου.
Συνεπώς οι ανάγκες σε καύσιμα για όλη τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου υπολογίζονται
σε 1.320 λίτρα (1.320 λίτρα + 25 λίτρα= 1.345 λίτρα).
5.3.3

Δημιουργία Υγρών Αποβλήτων

Κατά το στάδιο κατασκευής του προτεινόμενου έργου αναμένεται να παραχθούν αστικά
λύματα από το εργατικό προσωπικό τα οποία υπολογίζονται σε 30.800 λίτρα (50 λίτρα αστικών
λυμάτων ανά άτομο ανά ημέρα Χ 7 άτομα Χ 22 εργάσιμες ημέρες το μήνα Χ 4 μήνες = 30.800
λίτρα) για όλη την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών. Πολύ μικρός όγκος υγρών
αποβλήτων δύναται να παραχθεί από τη συντήρηση του εξοπλισμού (μεταχειρισμένα
μηχανέλαια). Σε τέτοιες περιπτώσεις τυχόν μεταχειρισμένα μηχανέλαια θα συλλέγονται σε
κατάλληλους περιέκτες και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες. Τα υγρά απόβλητα
που θα παράγονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου θα διαχειρίζονται από την
Εταιρεία που θα προμηθεύσει τις τουαλέτες χημικού τύπου για τις ανάγκες του προσωπικού
του εργοταξίου.
5.3.4

Δημιουργία Αέριων Ρύπων

Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου αναμένεται να αυξηθεί η παραγωγή
αέριων ρύπων λόγω της διακίνησης των οχημάτων για σκοπούς κατασκευαστικών εργασιών,
της μεταφοράς του προσωπικού το οποίο θα εργάζεται αλλά και από τη λειτουργία του
εξοπλισμού και των μηχανημάτων θα οποία θα χρησιμοποιούνται.
Στον Πίνακας 5.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντελεστές αέριων εκπομπών ανά τύπο
οχήματος.
Τύπος
Οχήματος
Ιδιωτικό
Φορτηγό
Εκσκαφέας

Εκπομπές CO2
(g/km)
300
954
712

Εκπομπές
(g/km)
0.08
0.24
0.18

CO Εκπομπές NOx
(g/km)
0.31
0.99
0.74

Εκπομπές PM
(g/km)
0.04
0.09
0.06

Πίνακας 5.2: Συντελεστές Αέριων Ρύπων ανά Τύπο Οχήματος

Ενδεικτικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα πιο κάτω δρομολόγια:
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•

Μεταφορά των εργαζομένων από και προς την προτεινόμενη ανάπτυξη – 3 οχήματα
ανά ημέρα Χ 20km Χ 2 δρομολόγια ανά ημέρα Χ 22 ημέρες τον μήνα Χ 4 μήνες =
10.560km

•

Μεταφορά των πρώτων υλών – Συνολικά 200km

•

Εκσαφέας και Φορτηγό – Συνολικά 8km

Στον Πίνακας 5.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκπομπή αέριων ρύπων ανά όχημα και η
συνολική παραγωγή ρύπων.
Τύπος
Οχήματος
Ιδιωτικό
Φορτηγό
Εκσκαφέας
Φορτηγό για
μεταφορά των
πρώτων υλών
Σύνολο

Διανυόμενα
km
10.560
4
4
200

Εκπομπές CO2
(kg)
3.168
3.81
2.85
191

Εκπομπές
(g)
0.528
0.96
0.72
48

21.328

6.534

1.106

CO Εκπομπές NOx
(g)
3.273
3.96
2.96
198

6.752

Εκπομπές PM
(g)
423
0,36
0.24
18

864

Πίνακας 5.3: Εκπομπή Αέριων Ρύπων από τα Οχήματα Κατά τη Φάση Κατασκευής του Έργου

Η ποσότητα των αέριων ρύπων η οποία θα παραχθεί από τη μετακίνηση των βαρέων και των
ιδιωτικών οχημάτων δεν αναμένεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα λόγω του σχετικά μικρού χρόνου αποπεράτωσης των κατασκευαστικών
εργασιών.
5.3.5

Δημιουργία Στερεών Αποβλήτων

Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου αναμένεται να παράγονται στερεά
απόβλητα από υλικά εργοταξίου τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση της
υποδομής, υλικά συσκευασίας αλλά και από οικιακά απόβλητα του εργατικού προσωπικού τα
οποία δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 0.1 m3/άτομο/ημέρα. Συνολικά ο όγκος των στερεών
αποβλήτων εκτιμάται σε 61,6 m3 (0.1 m3 ανά άτομο ανά ημέρα Χ 7 άτομα Χ 22 ημέρες Χ 4
μήνες). Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν πρέπει να εναποτίθενται σε ειδικούς
αδειοδοτημένους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για αποφυγή των οποιονδήποτε
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επίσης, θα παραχθούν αδρανή υλικά από την κατασκευή του
υποσταθμού της ΑΗΚ. Η ποσότητα των αδρανών υλικών που θα παραχθούν αναμένεται να
μην ξεπερνά τα 40 κυβικά (7.5 μέτρα Χ 7.5 μέτρα Χ 0.7 μέτρα βάθος = 39.37 κ.μ., σημειώνεται
ότι το πάχος θεμελίου αναμένεται να είναι 50 εκατοστά και επιπλέον 20 εκατοστά) και
ανάλογα με τη σύσταση τους θα χρησιμοποιείται για επιχωματώσεις άλλων έργων ή θα
μεταφέρεται άμεσα εκτός του τεμαχίου με φορτηγά οχήματα από αδειοδοτημένη εταιρεία
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μεταφοράς στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης και επεξεργασίας
Απόβλητων υλικών από Εκσκαφές Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
5.3.6

Δημιουργία Θορύβου

Οι κατασκευαστικές εργασίες και οι δραστηριότητες στο εργοτάξιο θα έχουν ως αποτέλεσμα
την αύξηση των επιπέδων θορύβου στη γύρω περιοχή σε σχέση με τα υφιστάμενα επίπεδα. Τα
επίπεδα θορύβου αναμένεται ότι θα μεταβάλλονται σύμφωνα με το είδος των εργασιών που
θα ακολουθηθούν και τη ταχύτητα κίνησης των φορτηγών, τα οποία θα μεταφέρουν τα υλικά
κατασκευής αλλά και το είδος και τον αριθμό των μηχανημάτων που θα εργάζονται σε μία
δεδομένη περίοδο. Τα αυξημένα επίπεδα θορύβου θα παρατηρούνται κατά τις εργάσιμες
ώρες 7:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ.
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5.4) παρουσιάζεται η ένταση ήχου η οποία προκαλείται
από διάφορα μηχανήματα σε ακτίνα 15 μέτρων. Σύμφωνα με τη Οδηγία 2003/10/ΕΚ περί των
ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (Θόρυβος) οι οριακές τιμές έκθεσης
θορύβου έχουν καθοριστεί σε 87 dB.
Είδος
Μηχανήματος

Lmax (dB)

Εκσκαφέας

80

Τρυπάνι

80

Μπουλντόζα

85

Φορτηγό

84

Πίνακας 5.4: Μέγιστες τιμές παραγόμενου θορύβου από μηχανήματα σε απόσταση 15m

Στον Πίνακας 5.5 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μέγιστη ώρα έκθεσης ανά ημέρα (24 ώρες)
στα διάφορα επίπεδα θορύβου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το United States
Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration (USHA). Σύμφωνα με τα
δεδομένα αυτά ο άνθρωπος μπορεί να είναι εκτεθειμένος μέχρι και 8 ώρες ανά ημέρα σε
επίπεδα θορύβου 90 db (A).
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Πίνακας 5.5: Ασφαλής Έκθεση στα διάφορα επίπεδα θορύβου ανάλογα με την ημερήσια ώρα έκθεσης

5.4
5.4.1

Φάση Λειτουργίας
Περιγραφή των Διαδικασιών Λειτουργίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα λειτουργεί αξιοποιώντας αποκλειστικά την ηλιακή ενέργεια. Η
ηλιακή ακτινοβολία θα προσπίπτει πάνω στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και θα
απορροφάται από αυτά. Το πυρίτιο από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα φωτοβολταϊκά
πλαίσια έχει την ιδιότητα να δρα ως ημιαγωγός και να μετατρέπει την ενέργεια η οποία
απορροφήθηκε σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια που παράγεται συγκεντρώνεται στο κουτί
σύνδεσης (combiner box) και στη συνέχεια μεταφέρεται στον μετασχηματιστή ο οποίος
μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο το οποίο οδηγείται σε ασφαλειοδιανομέα ο
οποίος ανυψώνει την τάση στο επιθυμητό επίπεδο για να μπορέσει το ρεύμα να διοχετευτεί
στο δίκτυο της Α.Η.Κ. Ο τρόπος σύνδεσης του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο της ΑΗΚ θα
καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο με την έκδοση των Προκαταρκτικών όρων της ΑΗΚ.
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5.4.2

Διάγραμμα Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας

Εικόνα 5.2: Διάγραμμα Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας

5.4.3
5.4.3.1

Ανάγκες σε Φυσικούς Πόρους και Πρώτες Ύλες

Ανάγκες σε Νερό

Η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στηρίζεται στην αποκλειστική αξιοποίηση της
ηλιακής ενέργειας η οποία είναι μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Κατά τη φάση λειτουργίας
του Έργου θα γίνεται καθαρισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων περίπου 2 φορές το χρόνο. Το
νερό θα μεταφέρεται στο χώρο του Έργου με βυτιοφόρο. Υπολογίζεται ότι θα απαιτούνται
9.504 λίτρα νερού ετησίως για τον καθαρισμό των πλαισίων (3 λίτρα νερό ανά πλαίσιο Χ 1.584
πλαίσια Χ 2 φορές το χρόνο = 9.504 λίτρα νερό).
5.4.3.2

Ανάγκες σε Ενέργεια

Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου απαιτεί ηλιακή ενέργεια η οποία είναι ένας
ανεξάντλητος φυσικός πόρος.
5.4.4

Δημιουργία Υγρών Αποβλήτων

Η λειτουργία του Έργου δεν σχετίζεται με την παραγωγή υγρών αποβλήτων. Κατά τον
καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων δεν θα χρησιμοποιηθούν βλαβερά υγρά διαλύματα.
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5.4.5

Δημιουργία Στερεών Αποβλήτων

Η λειτουργία του Έργου δεν σχετίζεται με την παραγωγή στερεών αποβλήτων.
5.4.6

Δημιουργία Αέριων Ρύπων

Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν δημιουργεί αέριους ρύπους. Αντίθετα, με έμμεσο
τρόπο μειώνει την παραγωγή αέριων ρύπων η οποία θα προέκυπτε από τη χρήση συμβατικών
καυσίμων για παραγωγή ενέργειας. Η μόνη συσχέτιση της λειτουργίας του Έργου με την
παραγωγή αέριων καυσίμων είναι με έμμεσο τρόπο κατά τη διακίνηση των βυτιοφόρων τα
οποία θα μεταφέρουν νερό για τις ανάγκες καθαρισμού των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Όπως
προαναφέρθηκε ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα πραγματοποιείται μόνο δύο
φορές το χρόνο. Η παραγωγή αέριων ρύπων από τη διακίνηση των βυτιοφόρων παρουσιάζεται
στον Πίνακας 5.6 που ακολουθεί.
Τύπος
Οχήματος
Βυτιοφόρο

Διανυόμενα
km
80*

Εκπομπές CO2 Εκπομπές
(kg)
(g)
76,32
19,2

CO Εκπομπές NOx Εκπομπές PM
(g)
(g)
79,2
7,2

Πίνακας 5.6: Εκπομπή Αέριων Ρύπων από τα Οχήματα Κατά τη Φάση Λειτουργίας του Έργου

* Γίνεται η παραδοχή ότι κάθε βυτιοφόρο μπορεί να μεταφέρει 10.000 λίτρα νερό και ότι η
απόσταση που θα διανύει το βυτιοφόρο μέχρι να φτάσει στο χώρο του έργου είναι 20km.
5.4.7

Δημιουργία Θορύβου

Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν σχετίζεται με την παραγωγή θορύβου. Η
τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι εντελώς αθόρυβη.
5.5

Τερματισμός Λειτουργίας

Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων εκτιμάται ότι τερματίζεται μετά από 25 – 30 χρόνια.
Κατά το στάδιο τερματισμού της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου προτείνεται η
πλήρης αποξήλωση του και η αποκατάσταση του χώρου. Η ανακύκλωση των πλαισίων και του
συναφή εξοπλισμού είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον περί Στερεών και
Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο του 2011, Ν.185(Ι)/2011. Η μεταφορά και επεξεργασία των
υλικών θα γίνει από αδειοδοτιμένες μονάδες επεξεργασίας τέτοιων υλικών.
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Έκτακτες Συνθήκες και Επικίνδυνες Καταστάσεις Κατά το Στάδιο Κατασκευής και Λειτουργίας

5.6
5.6.1

Ατύχημα στο Εργοτάξιο

Κάθε εργοτάξιο έχει έναν υπεύθυνο Μηχανικό ο οποίος έχει την ευθύνη και τον έλεγχο της
ασφάλειας του προσωπικού. Πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Τα συνηθέστερα ατυχήματα στα εργοτάξια είναι:
•

πτώσεις από ύψη,

•

τραυματισμοί από πτώσεις αντικειμένων,

•

τραυματισμοί από ηλεκτρισμό και

•

τραυματισμοί από κακό χειρισμό μηχανημάτων.

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να ακολουθείται το σχέδιο ασφάλειας και υγείας το οποίο
έχει εκπονηθεί προηγουμένως και να ληφθούν όλα τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων. Στο
χώρο του εργοταξίου θα υπάρχει φαρμακείο για παροχή πρώτων βοηθειών, το οποίο θα
πρέπει να είναι τοποθετημένο σε εύκολα προσιτό σημείο και να επιβλέπεται ώστε να παρέχει
επαρκείς ποσότητες φαρμακευτικών ειδών.
5.6.2

Πρόκληση Πυρκαγιάς

Σε κάθε εργοτάξιο υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω της ύπαρξης καυσίμων ή άλλων
εύφλεκτων υλικών. Η πρόκληση πυρκαγιάς στο εργοτάξιο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα για
να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο. Εάν
απαιτείται από τη φύση του Έργου κατά την οργάνωση του εργοταξίου εκπονείται σχέδιο
πυροπροστασίας. Σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η ύπαρξη φορητών
πυροσβεστήρων CO2 και ξηράς κόνεως οι οποίοι πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε θέσεις
εύκολα προσβάσιμες και να ελέγχεται η καταλληλότητα τους.
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6.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκύπτουν από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων όπως
είναι ο ήλιος, ο άνεμος και το νερό. Σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ η αιολική, ηλιακή,
αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική, υδροηλεκτρική και η ενέργεια από βιομάζα
θεωρούνται ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας. Η Κύπρος είναι μία από τις χώρες της
Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ηλιακή ενέργεια αλλά δεν αξιοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό.
Η χρήση υδροηλεκτρικής και αιολικής ενέργειας στην Κύπρο δεν είναι βιώσιμη επιλογή λόγω
της χαμηλής βροχόπτωσης και των συχνών φαινομένων ανομβρίας που παρατηρούνται
ειδικότερα τα τελευταία χρόνια και λόγω της μικρής δύναμης των ανέμων.
Η παραγωγή ενέργειας μέσω της χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η ιδανική λύση
για την Κύπρο λόγω των καιρικών συνθηκών που την χαρακτηρίζουν. Τα αρχικό κόστος μιας
τέτοιας επένδυσης είναι υψηλό αλλά μπορεί να αποσβεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να
σημειωθεί ότι με τις νέες τεχνολογίες το κόστος των υλικών έχει μειωθεί σε σχέση με
παλαιότερα και η απόδοση τους έχει αυξηθεί.
Ο Εργοδότης του Έργου εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει εξετάσει κάποια άλλη εναλλακτική λύση
όσον αφορά τη θέση, το μέγεθος, τον σχεδιασμό και την τεχνολογία η οποία θα
χρησιμοποιηθεί.
Η μη υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου θα συμβάλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες εκπέμπουν ρύπους στην ατμόσφαιρα
δημιουργώντας προβλήματα στο περιβάλλον και στον ίδιο τον άνθρωπο. Επίσης δεν θα
αυξηθεί η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ολική παραγωγή ενέργειας της
Κύπρου, η οποία είναι μία δέσμευση του νησιού απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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7.
7.1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιοχή υπό Μελέτη

Το προτεινόμενο Έργο χωροθετείται εντός των ορίων της Κοινότητας Νατά της Επαρχίας
Πάφου. Η κοινότητα Νατά βρίσκεται στα Ανατολικά της Πάφου σε μέσο υψόμετρο 210 μέτρα
περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα νότια συνορεύει με την Αναρίτα, στα
ανατολικά με τα Χολέτρια, στα δυτικά με την επισκοπή και στα βόρεια με την Αξύλου. Το έργο
προτείνεται όπως κατασκευαστεί εντός του τεμαχίου με αρ. 68 του Φ/Σχ. 51/16 στην
τοποθεσία «Φτέρκα» της Κοινότητας Νατά στην Επαρχία Πάφου. Το ενδιαφερόμενο τεμάχιο
εμπίπτει στη Δήλωση Πολιτικής και συγκεκριμένα στη Χωροταξική Περιοχή ΧΙ και ανήκει στην
Πολεοδομική Ζώνη Γ3 (Γεωργική Ζώνη) και βρίσκεται σε απόσταση 950 μέτρων περίπου από
οικιστική Ζώνη.
7.2

Κλιματικοί Παράγοντες

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από το ωραίο μεσογειακό της κλίμα το οποίο οφείλεται στην
επίδραση της ανατολικής Μεσόγειου θάλασσας. Το κλίμα της Κύπρου χαρακτηρίζεται από
ζεστό και ξηρό καλοκαίρι το οποίο ξεκινά από μέσα του Μάη μέχρι και τα μέσα του
Σεπτέμβρη. Από τα μέσα του Νοέμβρη μέχρι τα μέσα του Μάρτη ο καιρός είναι βροχερός αλλά
ήπιος. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Κύπρος επηρεάζεται από το χαμηλό βαρομετρικό
με αποτέλεσμα υψηλότερες θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα επηρεάζεται από
μικρές υφέσεις και μέτωπα τα οποία κινούνται στη Μεσόγειο και οδηγούν σε καιρικές
διαταραχές με μεγαλύτερες ποσότητες βροχόπτωσης. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται
μικρής διάρκειας (1-3 μέρες).
Στον Πίνακας 7.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται η ολική ποσότητα βροχόπτωσης, η μέση
ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία και η μέση ημερήσια διάρκεια ηλιοφάνειας της Κύπρου για τα
έτη 2008 - 2018.
Έτος

Ολική Ποσότητα Μέση Ημερήσια
Βροχόπτωσης
Μέγιστη
(mm)
Θερμοκρασία
(°C)

2018
2017
2016
2015
2014

599
323
430
483.7
393.6

23.4
24.1
24.9
24.2
24.4
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2013
2012
2011
2010
2009
2008

294.9
788.3
557.9
428.7
629.3
272.3

25.5
25.5
23.4
24.1
24.4
˃23.4

˂8.7
˂8.7
8.5
8.9
˂8.7
˃8.7

Πίνακας 7.1: Κλιματικά Δεδομένα της Κύπρου τα Έτη 2008 - 2018

Ο μετεωρολογικός σταθμός στην περιοχή του Αεροδρομίου Πάφου (αρ. 82) είναι ο
κοντινότερος στην περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο Έργο και βρίσκεται
σε απόσταση 8 km περίπου. Με βάση τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν στον πιο πάνω
μετεωρολογικό σταθμό η μέση μέγιστη θερμοκρασία και η μέση ελάχιστη θερμοκρασία για το
έτος 2019 ήταν 29.5°C και 20.2°C αντίστοιχα (μέση θερμοκρασία 24.8).
Στον Πίνακας 7.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται μετεωρολογικά δεδομένα για την περίοδο
1991 – 2005 τα οποία συλλέχθηκαν από τον σταθμό του Αεροδρομίου Πάφου.

Πίνακας 7.2: Μετεωρολογικά Δεδομένα Αεροδρομίου Πάφου για την Περίοδο 1991 - 2005

Η Κύπρος συγκριτικά με άλλες χώρες έχει από τις μεγαλύτερες διάρκειες ηλιοφάνειας. Κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού η μέση τιμή ηλιοφάνειας ανέρχεται στις 11.5 ώρες και το χειμώνα
στις 5.5 ώρες λόγω της μεγαλύτερης νέφωσης. Η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια της
ηλιοφάνειας (δηλαδή από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου) στην Κύπρο κυμαίνεται από
9.8 ώρες την ημέρα το Δεκέμβρη σε 14.5 ώρες την ημέρα τον Ιούνη. Η ηλιοφάνεια του νησιού
η οποία μετράται σε Κιλοβατώρες, αυτή παρουσιάζεται στο Χάρτης 7.1.
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Θέση Προτεινόμενου Έργου

Χάρτης 7.1: Μέση ετήσια ηλιοφάνεια στη Κύπρο

Η Βροχόπτωση είναι ο κυριότερος παράγοντας εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα και
γενικότερα των υδάτινων πόρων του νησιού. Η βροχόπτωση στην Κύπρο παρουσιάζεται
μειωμένη κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα με αυξημένες περιόδους ολιγομβρίας και
ανομβρίας. που ακολουθεί υποδηλώνει λεπτομερώς την ολική ετήσια βροχόπτωση κατά την
περίοδο, Οκτ. 2011 με Σεπ. 2012 (Χάρτης 7.2)
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Θέση Προτεινόμενου Έργου

Χάρτης 7.2: Ολική Ετήσια Βροχόπτωση της Κύπρου

Στη περιοχή της Μεσογείου οι γενικοί άνεμοι χαρακτηρίζονται ελαφροί ως μέτριοι και
τροποποιούνται από τους τοπικούς ανέμους οι οποίοι δημιουργούνται λόγω διαφοράς
θερμοκρασίας μεταξύ της ξηράς και από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του νερού της
θάλασσας. Οι ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα μεγαλύτερη των 24 κόμβων είναι μικρής διάρκειας
και συμβαίνουν μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης κακοκαιρίας.
Οι άνεμοι στην Κύπρο χαρακτηρίζονται από ασθενείς έως μέτριοι. Κατά διαστήματα υπάρχουν
ισχυροί άνεμοι στο εσωτερικό, ενώ στις ημιορεινές περιοχές κυριαρχούν οι αναβατικοί άνεμοι
κατά τη διάρκεια της μέρας και καταβατικοί κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, η κατάσταση των ανέμων στη περιοχή του
έργου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή κυμαίνεται από 4 μέχρι 5 μέτρα το δευτερόλεπτο και
αυτό φαίνεται από τον Χάρτης 7.3 που ακολουθεί.
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Θέση Προτεινόμενου Έργου

Χάρτης 7.3: Μέση Ετήσια Ταχύτητα Ανέμου στην Κύπρο στα 10 μέτρα (m/s)

Η τιμή της σχετικής υγρασίας του αέρα επηρεάζεται από το υψόμετρο και την απόσταση από
την παραλία. Τη χειμερινή περίοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας και ολόχρονα κατά τη
διάρκεια της νύκτας η σχετική υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 65% και 95% στην περιοχή του
Έργου.
7.3

Μορφολογία και Τοπογραφία Περιοχής

Το τεμάχιο στο οποίο προτείνεται να κατασκευαστεί το έργο βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο το
οποίο κυμαίνεται 200 – 225 μέτρα περίπου πάνω από την επιφάνεια της θάλασσα. Στις εικόνες
που ακολουθούν παρουσιάζεται η διακύμανση του υψομέτρου.
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Εικόνα 7.1: Διακύμανση Υψομέτρου

Εικόνα 7.2: Διακύμανση Υψομέτρου

7.4

Προσβαση

Η πρόσβαση στην περιοχή μελέτης γίνεται διά μέσο του εγγεγραμμένου δημόσιου δρόμου
F622 ο οποίος απεικονίζεται με μπλε χρώμα στον Χάρτης 7.4 που ακολουθεί και ακολούθως με
δεξιά στροφή σε υφιστάμενο δρόμο ο οποίος απεικονίζεται με πράσινο χρώμα.
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F622

Χάρτης 7.4: Δρόμος Πρόσβασης

7.5
7.5.1

Ορυκτοί Πόροι
Γεωλογία

Για την περιγραφή της γεωλογίας μίας περιοχής, οι γεωλόγοι ομαδοποιούν περιοχές με την
ίδια γεωλογική δομή, εξέλιξη και ηλικία σε «Γεωλογικές Ζώνες» ή «Γεωτεκτονικές Ζώνες». Σε
μικρότερα κλίματα, πετρώματα της ίδιας ηλικίας, σύστασης και γένεσης ονομάζονται
«Σχηματισμοί» οι οποίοι συνήθως παίρνουν το όνομα τους από τα ονόματα περιοχών όπου η
ύπαρξη των πετρωμάτων αυτών είναι εκτεταμένη. Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης, η Κύπρος διαιρείται σε πέντε γεωλογικές ζώνες (Χάρτης 7.5).
α) Ακολουθία Κερύνειας,
β) Ιζηματογενής Ακολουθία Τροόδους,
γ) Οφιόλιθος Τροόδους,
δ) Σύμπλεγμα Μαμωνιών και
ε) Ακολουθία Αρακαπά.
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Χάρτης 7.5: Γεωλογικές Ζώνες της Κύπρου

Η περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο Έργο καθώς και η ευρύτερη περιοχή
μελέτης ανήκουν στη γεωλογική ζώνη «Σύμπλεγμα Μαμωνιών» η οποία αποτελείται από μία
σειρά αλλόχθονων και μεταμορφωμένων πετρωμάτων Τριαδικής έως Κρητιδικής ηλικίας τα
οποία έχουν μεταφερθεί στη σημερινή τους θέση πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια κατά την
καταβύθιση των πετρωμάτων της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική πλάκα. Το
σύμπλεγμα αυτό περιλαμβάνει ιζηματογενή πετρώματα όπως κερατόλιθους και ιλυόλιθους,
οφιολιθικά πετρώματα όπως σερπεντινίτες και προσκεφαλοειδείς λάβες καθώς επίσης
μεταμορφωμένα πετρώματα που περιλαμβάνουν αμφιβολίτες, φυλλίτες, σχιστόλιθους και
μάρμαρα.
Η γεωλογική ιστορία της Κύπρου από το Ανώτερο Κρητιδικό (70 εκ. χρόνια) χαρακτηρίζεται
από ιζηματογένεση σε μια θάλασσα, που συνεχώς γίνεται πιο αβαθής. Η ιζηματογένεση αυτή
άρχισε με την απόθεση του Σχηματισμού Κανναβιού (μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά). Σε
ορισμένες περιοχές της Ζώνης Μαμωνιών επικάθεται ο Σχηματισμός Κάθηκα η δημιουργία του
οποίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εναπόθεση της εν λόγω Ζώνης. Από το Παλαιόκαινο
(65 εκ. χρόνια) η ιζηματογένεση έγινε ανθρακική με την απόθεση του Σχηματισμού Λευκάρων,
που αποτελείται από πελαγικές μάργες και κρητίδες χαρακτηριστικού λευκού χρώματος με
παρουσία ή μη κερατόλιθων. Η κλασσική ανάπτυξη του εν λόγω Σχηματισμού
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αντιπροσωπεύεται με τέσσερα στρωματογραφικά μέλη: τις Κατώτερες Μάργες, τις Κρητίδες
με στρώσεις Κερατόλιθων, τις συμπαγείς Κρητίδες και τις Ανώτερες Μάργες.
Πάνω από τον Σχηματισμό Λευκάρων ακολουθούν τα ιζήματα του Σχηματισμού Πάχνας
(Μειόκαινο, 23-7 εκ. χρόνια), που αποτελούνται κυρίως από υποκίτρινες μάργες και κρητίδες.
Το κιτρινωπό χρώμα, η παρουσία στρώσεων ασβεστιτικού ψαμμίτη, και η κατά τόπους
ανάπτυξη κροκαλοπαγών αποτελούν τα χαρακτηριστικά διάκρισης του Σχηματισμού Πάχνας
από το Σχηματισμό Λευκάρων. Η ιζηματογένεση του Σχηματισμού Πάχνας άρχισε και τελείωσε
σε περιβάλλον αβαθών θαλασσών με την ανάπτυξη υφαλογενών ασβεστολίθων (Μέλος Τέρρα
στη βάση και Μέλος Κορωνιά στην κορυφή του Σχηματισμού).
Στη συνέχεια ακολούθησε η απόθεση των εβαποριτών του Σχηματισμού Καλαβασού κατά το
τέλος του Μειόκαινου (Μεσσήνιο, 6 εκ. χρόνια), ως αποτέλεσμα της αποκοπής της Μεσογείου
από τον Ατλαντικό Ωκεανό και της εξάτμισης του νερού. Ο σχηματισμός αποτελείται από
γύψους και γυψούχες μάργες, που καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές. Η γύψος απαντάται σε
τέσσερις τύπους: το σακχαροειδή (κρυσταλλικό), τον ελασματοειδή (μάρμαρο), το σελενίτη
(διαφανή με μεγάλους δίδυμους κρυστάλλους) και το αλάβαστρο (συμπαγής ημιδιαφανής).
Με την επανένωση της Μεσογείου με τον Ατλαντικό Ωκεανό άρχισε ένας νέος κύκλος
ιζηματογένεσης (Πλειόκαινο, 5 εκ. χρόνια). Πρώτος εναποτέθηκε ο Σχηματισμός Λευκωσίας,
που αποτελείται από ιλυόλιθους (κίτρινους και γκρίζους) και στρώσεις ασβεστιτικού ψαμμίτη,
μάργας και στρώσεις ασβεστιτικού ψαμμίτη με ενδιάμεσες στρώσεις αμμούχας μάργας. Τέλος,
αναπτύσσεται το Σύναγμα, που είναι Πλειστοκαινικός σχηματισμός και αποτελείται από
κλαστικές αποθέσεις.
Τα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς υδροφορείς του
νησιού. Αναπτύσσονται κυρίως στις κοιλάδες και τα δέλτα των ποταμών και σχηματίζουν
υδροφορείς που αναπτύσσονται στην δυτική και ανατολική Μεσαορία, το Ακρωτήρι και την
Πάφο. Υδροφορείς αναπτύσσονται επίσης μέσα σε πορώδη πετρώματα, (ασβεστολιθικοί
ψαμμίτες), καρστικοποιημένους ασβεστόλιθους και γύψους καθώς επίσης σε διαρρηγμένα
πετρώματα όπως είναι οι κρητίδες, οι ασβεστόλιθοι κλπ.
Τα ιζηματογενή πετρώματα αποτελούν τις κύριες πηγές βιομηχανικών ορυκτών. Τα κυριότερα
από αυτά είναι η γύψος (χρησιμοποιείται στην κατασκευή επιχρισμάτων και στη
τσιμεντοβιομηχανία), οι άργιλοι στην τουβλοποιΐα, οι μάργες και οι κρητίδες στην
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τσιμεντοβιομηχανία, ο μπεντονίτης και ο σελεστίτης στη βιομηχανία, και η πέτρα δόμησης στις
κατασκευές.
Στην περιοχή μελέτης τα εδάφη αποτελούνται κυρίως από κρητίδες, μάργες, μαργαϊκές
κρητίδες, κρητιδικές μάργες με κατά τόπους κερατόλιθους σε μορφή ταινιών ή κονδύλων τα
οποία κατατάσσονται στο σχηματισμό Λεύκαρα Παλαιογενές περιόδου (Χάρτης 7.6).

Θέση Προτεινόμενου Έργου

Χάρτης 7.6: Γεωλογικός Χάρτης της Ευρύτερης Περιοχής

7.5.2

Σεισμικότητα

Η Κύπρος βρίσκεται στη σεισμογόνο ζώνη των Άλπεων-Ιμαλαΐων, μέσα στην οποία
εκδηλώνονται 15% των σεισμών παγκοσμίως. Η σεισμικότητα της Κύπρου αποδίδεται κατά
κύριο λόγο στο «Κυπριακό Τόξο» (Χάρτης 7.7), που αποτελεί το τεκτονικό όριο μεταξύ της
Αφρικανικής και Ευρασιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Το τόξο, εντοπίζεται στα δυτικά και νότια της Κύπρου, εντός της θάλασσας. Κατά
μήκος αυτού του τόξου υπάρχει έντονη συγκέντρωση πολλών επικέντρων σεισμών, δείχνοντας
ότι οι τεκτονικές κινήσεις σε όλο του το μήκος είναι η αιτία πολλών σεισμών.
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Χάρτης 7.7: Τεκτονικός χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου

Εν τούτοις, οι πιο σεισμόπληκτες περιοχές στην Κύπρο είναι η παράκτια ζώνη, που εκτείνεται
από την Πάφο και καταλήγει στην Αμμόχωστο, μέσω Λεμεσού και Λάρνακας (Χάρτης 7.8).

Θέση Προτεινόμενου Έργου

Χάρτης 7.8: Σεισμικότητα της Κύπρου 1896 - 2018

Η Κύπρος χωρίζεται σε τρεις σεισμικές ζώνες με βάση τις σεισμικές εντάσεις που αναμένονται
(Χάρτης 7.9). Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, η σεισμική ζώνη στη περιοχή
του υπό μελέτη τεμαχίου είναι Σεισμική Ζώνη ΙΙΙ, με εδαφική επιτάχυνση της τάξης των
0.25g [m⁄s2 ], με πιθανότητα υπέρβασης 0.1 ή 10% σε περίοδο επαναφοράς τα 50 χρόνια.

ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου
στην κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου

Σελίδα 60

Θέση Προτεινόμενου Έργου

Χάρτης 7.9: Χάρτης Σεισμικών Ζωνών Κύπρου

Αυτός ο συντελεστής αφορά κυρίως τη στατική μελέτη δομικών στοιχείων και φορέων
οπλισμένου σκυροδέματος και δομικού χάλυβα (Βοηθητικοί χώροι του Φωτοβολταϊκού
Συστήματος και βάσεις στήριξης των πλαισίων).
7.6

Φυσικό Περιβάλλον

7.6.1

Χαρακτηριστικά Φυσικού Περιβάλλοντος

Πανίδα
Η θέση στην οποία προτείνεται να κατασκευαστεί το έργο ανήκει στις σημαντικές περιοχές για
τα πουλιά σύμφωνα με το Χάρτης 7.10 του Πτηνολογικού Συνδέσμου που ακολουθεί και
βρίσκεται σε απόσταση 670 μέτρα περίπου από διάδρομο διέλευσης αποδημητικών πτηνών
(Χάρτης 7.11).
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Θέση Προτεινόμενου Έργου

Χάρτης 7.10: Περιοχές Σημαντικές για τα Πουλιά

Χάρτης 7.11: Θέση Προτεινόμενου Έργου σε Σχέση με Περιοχές Διέλευσης Αποδημητικών Πτηνών
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Στο Παράρτημα 3 παρατίθεται ειδικό κεφάλαιο στο οποίο περιλαμβάνεται η καταγραφή της
πτηνοπανίδας στο υπό μελέτη τεμάχιο.

Χλωρίδα
Το προτεινόμενο τεμάχιο χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς. Μέρος του τεμαχίου
χρησιμοποιείται για καλλιέργεια κριθαριού το οποίο θερίζεται στην αρχή του καλοκαιριού και
ακολούθως διαμορφώνεται σε δέματα για εύκολη μεταφορά. Για την εγκατάσταση του
φωτοβολταϊκού Πάρκου θα απαιτηθεί η απομάκρυνση 8 ελαιόδεντρων περίπου τα οποία θα
μεταφυτευτούν στη βόρεια πλευρά των ορίων του τεμαχίου. Επίσης θα γίνει αποψίλωση
μικρού αριθμού Cynara cardunculus (κοινή ονομασία: αγκινάρα) τα οποία βρίσκονται σε
ορισμένα σημεία κυρίως βορειοδυτικά του προτεινόμενου τεμαχίου. Μετά την εγκατάσταση
του φωτοβολταϊκού πάρκου το τεμάχιο δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για καλλιέργεια
συνεπώς δεν θα ξαναφυτευτεί κριθάρι. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτη και συγκεκριμένα σε
απόσταση 500μ. περίπου ανατολικά του υπό μελέτη τεμαχίου βρίσκεται η κύρια πηγή
εξάπλωσης του απειλούμενου είδος Gundelia tourneforti το οποίο περιλαμβάνεται στο
Κόκκινο Βιβλίο για την Χλωρίδα της Κύπρου. Στην Κύπρο υπάρχουν 760 φυτά εκ των οποίων τα
475 βρίσκονται στην Κοινότητα Νατάς. Για το είδος αυτό δεν υπάρχει κάποιο υφιστάμενο
μέτρο προστασίας. Οι υποπληθυσμοί του βρίσκονται σε ιδιωτική γη και απειλείται από
εκχερσώσεις για γεωργική ανάπτυξη, τη χρήση ζιζανιοκτόνων και την υπερσυλλογή για τοπική
χρήση. Αποτελεί ακανθωτή πόα ύψους 20-50εκ. η οποία ανθίζει τους μήνες Μάιος – Ιούνιος
και καρποφορεί τους μήνες Ιούνιος – Ιούλιος. Αναπαράγεται σε ενδηαιτήματα ακαλλιέργητων
χωραφιών, λιβαδιών και φρυγάνων σε υψόμετρο 0 – 500μ. Στο Παράρτημα 4 επισυνάπτεται
επιστολή η οποία είχε σταλεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η
διαπίστωση ότι εντός του υπό μελέτη τεμαχίου δεν υπάρχουν τα είδη Gundelia tourneforti και
Alyssum akamasicum τα οποία παρατηρούνται στην Κοινότητα Νατά σύμφωνα με το Κόκκινο
Βιβλίο.
Στο Παράρτημα 3 παρατίθεται ειδικό κεφάλαιο στο οποίο περιλαμβάνεται η καταγραφή της
χλωρίδας στο υπό μελέτη τεμάχιο.

Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας
Στην Κύπρο ως Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας έχουν καθοριστεί περιοχές οι οποίες
αποτελούν γεωργική και κτηνοτροφική γη και περιλαμβάνουν καλλιέργειες όπως αμπελώνες,
ελαιώνες, οπωρώνες, αροτραίες καλλιέργειες, καλλιέργειες με αμυγδαλιές και χαρουπιές και
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βοσκοτόπια, καλλιέργειες οι οποίες χαρακτηρίζονται με φυσικά στοιχεία το τοπίου όπως
ξερολιθιές, φυσική βλάστηση, φυσικούς όχθους κτλ. Οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλη
οικολογική αξία και υποστηρίζουν πλούσια βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τον χάρτη Περιοχών
Υψηλής Φυσικής Αξίας μέρος του οποίου ακολουθεί στη συνέχεια, η θέση στην οποία
προτείνεται να κατασκευαστεί το έργο εμπίπτει στις Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Χάρτης 7.12: Μέρος Χάρτη Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας

7.6.2

Περιοχές σε Καθεστώς Προστασίας

Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν εμπίπτει σε κάποιο καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος
γνωστό ως «Natura 2000». Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα ευρύ
ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών
και οικοτόπων. Bασίζεται στην πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
για την Προστασία των Άγριων Πτηνών. Στην Κύπρο μέχρι στιγμής έχουν καθοριστεί συνολικά
40 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).
Η προτεινόμενη ανάπτυξη βρίσκεται σε απόσταση περίπου:
•
•
•

660 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Ξερός Ποταμός,
1.080 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Κοιλάδα Έζουσας,
3.725 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Κοιλάδα Διαρίζου και
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•

5.730 μέτρα περίπου από το Καθεστώς Προστασίας Εκβολές των Ποταμών Έζουσας,
Διαρίζου και Ξερού.

Στην Εικόνα 7.3 παρουσιάζεται η θέση του Προτεινόμενου Έργου σε σχέση με τις Περιοχές
Natura 2000.

Κοιλάδα
Έζουσας

Ξερός
Ποταμός

Θέση Προτεινόμενου
Έργου

Εκβολές Ποταμών Έζουσας,
Διαρίζου και Ξερού

Κοιλάδα
Διαρίζου

Εικόνα 7.3: Καθεστώς Προστασίας "Natura2000”

7.6.2.1

Καθεστώς Προστασίας Ξερός Ποταμός

Το καθεστώς προστασίας Ξερός ποταμός (Χάρτης 7.13) έχει χαρακτηριστεί ως Τόπος
Κοινοτικής Σημασίας (CY4000007) και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (CY4000007) του Δικτύου
«Natura 2000». Το εμβαδόν της συγκεκριμένης περιοχής ανέρχεται στα 4.110.820 εκτάρια
(ha). Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου της Ζώνης Ειδικής Προστασίας είναι:
Γεωγραφικό Πλάτος → 32.611400 και
Γεωγραφικό Μήκος → 34.792800
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Χάρτης 7.13: Καθεστώς Προστασίας Ξερός Ποταμός

Το φυσικό τοπίο της περιοχής σε συνδυασμό με την αισθητική του αξία συνθέτουν ένα καλής
ποιότητας οικοσύστημα το οποίο φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό χλωρίδας και πανίδας. Στο
συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας έχουν εντοπιστεί 170 είδη πουλιών, 65 από τα οποία
καταγράφτηκαν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΕC. Τα ενδημτικά είδη Sylvia
melanothorax, Parus ater Cypriotes και Oenanthe cyprica είναι κάποια από τα είδη τα οποία
καταγράφτηκαν. Αποτελεί αναπαραγωγική περιοχή για κάποια είδη όπως για τα Hieraetus
fasciatus, Falco poregrinus και Burhinus oedicnemus. Επίσης, φιλοξενούνται 3 είδη θηλαστικών
και 10 προστατευόμενα αμφίβια και ερπετά.
Τα είδη τα οποία έχουν καταγραφεί στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΕC παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7.3).
Ομάδα

Επιστημονικη Ονομασία

Κατηγορία

P

Alyssum akamasicum

P

P

Anacamptis pyramidalis

P

P

Barlia robertiana

P

A

Bufo viridis

P

I

Calosoma sycophanta

P
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Ομάδα

Επιστημονικη Ονομασία

Κατηγορία

B

Carduelis cannabina

P

B

Carduelis carduelis

P

B

Cettia cetti

P

I

Charaxes jasius

P

B

Cisticola juncidis

P

R

Coluber jugularis

P

R

Coluber nummifer

P

B

Columba livia

P

B

Columba palumbus

P

R

Cyrtopodion kotschyi

P

R

Eumeces schneideri

P

B

Falco tinnunculus

P

A

Hyla savignyi

P

M

Hypsugo savii

P

R

Malpolon monspessulanus

P

P

Neotinea maculata

P

M

Nyctalus lasiopterus

P

P

Orchis laxiflora

P

P

Orchis quadripunctata

P

P

Orchis sancta

P

B

Parus major

P

M

Pipistrellus kuhlii

P

M

Pipistrellus pipistrellus

P

I

Pontia chloridice

P

B

Ptyonoprogne rupestris

R

A

Rana ridibunda

P

B

Sylvia conspicillata

C

M

Tadarida teniotis

P

R

Vipera lebetina

P

Πίνακας 7.3: Είδη που Καταγράφτηκαν στο Καθεστώς Προστασίας Ξερός Ποταμός

Υπόμνημα:

Ομάδα: A= Αμφίβια, B= Πουλιά, R= Ερπετά, M= Θηλαστικά, P= Φυτά,
I= Ασπόνδυλα
Κατηγορία: C= Κοινά, R= Σπάνια
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7.7
7.7.1

Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Χρήσεις Γης

Οι χρήσεις της γης περιμετρικά της προτεινόμενης ανάπτυξης ανήκουν στην Πολεοδομική
Ζώνη Γ3 – Γεωργική Ζώνη. Οι ασχολίες των κατοίκων στην Κοινότητα Νατά είναι ως επί το
πλείστο η γεωργία και η κτηνοτροφία. Στον Πίνακας 7.4 της Στατιστική Υπηρεσίας Κύπρου που
ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκμεταλλεύσεις και η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση κατά
τύπο και κοινότητα όπως έχουν καταγραφεί το 2010.

ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου
στην κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου

Σελίδα 68

Πίνακας 7.4: Εκμεταλλεύσεις και Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση
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Σύμφωνα με δεδομένα του προγράμματος Corine Land Cover η άμεση περιοχή μελέτης ανήκει
σε περιοχή με σύνθετες καλλιέργειες. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται περιοχές
με σκληρόφυλλη βλάστηση, φυσικά βοσκοτόπια και ασυνεχές αστικός ιστός όπως
παρουσιάζονται στον Χάρτης 7.14 που ακολουθεί.

Φυσικά
βοσκοτόπια
Γη με
σημαντικές
περιοχές
βλάστησης

Ασυνεχές αστικός
ιστός

Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Σύνθετες
καλλιέργειες

Σκληρόφυλλη
βλάστηση
Υδατικό σώμα
Μη
αρδευόμενη
αρόσιμη γη

Χάρτης 7.14: Χάρτης Χρήσεων Γης – Corine Land Cover

Στον που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιοχή σε ακτίνα 1χλμ. από τη θέση του προτεινόμενου
έργου. Εντοπίζονται διάσπαρτες κατοικίες κυρίως ανατολικά και βόρεια του προτεινόμενου
έργου, φωτοβολταϊκές συστοιχίες νοτιοανατολικά και σε απόσταση 350μ. περίπου από το
προτεινόμενο έργο και μία κτηνοτροφική μονάδα βορειανατολικά και σε απόσταση 700μ.
περίπου από το προτεινόμενο έργο.
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7.7.2

Αρχαιολογικοί Χώροι

Εντός του προτεινόμενου τεμαχίου δεν βρέθηκε οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με αρχαιότητες.
Στην Κοινότητα Νατά εντοπίζεται ένα αρχαίο μνημείο το οποίο περιλαμβάνονται στον
Κατάλογο Αρχαίων Μνημείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Τα μνημεία αυτά αποτελούν
βασικά στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και καθορίζονται με βάση των περί
Αρχαιοτήτων Νόμο. Τα μνημεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό χωρίζονται σε
μνημεία Πίνακα Α (κρατική ιδιοκτησία) και σε μνημεία Πίνακα Β (ιδιωτική ιδιοκτησία). Στην
Κοινότητα Νατά εντοπίζεται η Εκκλησία Κυράς Ελεούσας (Εικόνα 7.4) η οποία αποτελεί αρχαίο
μνημείο Πίνακα Β και βρίσκεται σε απόσταση 2.970 μέτρα περίπου βορειοανατολικά του υπό
μελέτη τεμαχίου (Χάρτης 7.15).
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Χάρτης 7.15: Απόσταση Τεμαχίου από το Ξωκλήσι της Κυρά Έλεούσας

Το ξωκλήσι αυτό είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα. Βρίσκεται 2.500 μέτρα
περίπου βορειοανατολικά από το κέντρο της κοινότητας Νατά και είναι κτισμένο στην δυτική
όχθη του Ξερού Ποταμού. Αποτελεί αρχαίο κτίσμα το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο και
ερειπωμένο μέχρι το 2011. Η στέγη και μέρος της πλαϊνής τοιχοποιίας είχαν καταρρεύσει. Το
2011 μετά από πρωτοβουλία οικογενειών από τη Νατά, το ξωκλήσι αναπαλαιώθηκε.
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Εικόνα 7.4: Εκκλησία Κυράς Ελεούσας

7.7.3

Δημογραφικά Στοιχεία

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού η οποία πραγματοποιήθηκε από την
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου το 2011, ο πληθυσμός της Κοινότητας Νατά ανέρχεται στους 181
κατοίκους. Στον Πίνακας 7.5 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο πληθυσμός της Κοινότητας όπως
έχει καταγραφεί από την Στατιστική Υπηρεσία καθώς και ο πληθυσμός των γειτονικών
κοινοτήτων.
Κοινότητα
Νατά
Χολέτρια
Αξύλου
Επισκοπή
Αναρίτα
Σταυροκόννου
Ελεδιώ
Αμαργέτη

Σύνολο
181
264
61
220
876
56
44
209

Άνδρες
90
129
31
103
423
28
21
83

Γυναίκες
91
135
30
117
453
28
23
126

Πίνακας 7.5: Αναλυτική απογραφή πληθυσμού 2011
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7.8
7.8.1

Τεχνικές Υποδομές Γειτνιάζουσας Περιοχής
Υποδομές Μεταφορών

Σε απόσταση 30 μέτρα περίπου σε ευθεία νοητή γραμμή από τα όρια του υπό μελέτη τεμαχίου
βρίσκεται ο εγγεγραμμένος δημόσιος δρόμος F622 – Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ.
Στα δεξιά υπάρχει έξοδος η οποία οδηγεί σε δρόμο ο οποίος χρησιμοποιείται για πρόσβαση
στα τεμάχια της περιοχής.

F622

Χάρτης 7.16: Οδικό Δίκτυο Περιοχής Μελέτης

7.8.2

Πυλώνες ΑΗΚ

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε απόσταση 1.170 μέτρων περίπου από τους Πυλώνες
Υψηλής Τάσης της ΑΗΚ όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 7.5 που ακολουθεί. Η γειτονική
περιοχή ηλεκτροδοτείτε από ρεύμα μέσης τάσης.
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Θέση Προτεινόμενου Έργου

Εικόνα 7.5: Πυλώνες ΑΗΚ

7.9

Ανθρωπογενείς Πιέσεις στο Περιβάλλον

Η ευρύτερη περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο Έργο χρησιμοποιείται για
γεωργικούς σκοπούς κυρίως. Οι γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην
περιοχή καθώς και η χρήση του οδικού δικτύου της περιοχής είναι οι κύριες ανθρωπογενείς
πιέσεις στο περιβάλλον. Κατά τη διακίνηση και τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων
εκλύεται κάποια ποσότητα σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά και αέριοι ρύποι από την χρήση των
καυσίμων για λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. Η ποσότητα των ρύπων και της σκόνης που
εκλύονται στην ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται μικρή και περιορίζεται κατά τις περιόδους
οργώματος και θερίσματος. Σε απόσταση 30 μέτρων περίπου σε ευθεία νοητή γραμμή από το
βόρειοδυτικό άκρο του υπό μελέτη τεμαχίου βρίσκεται ο δημόσιος δρόμος F622. Λόγω της
διέλευσης των οχημάτων από τον δρόμο αυτό εκλύονται αέριοι ρύποι στην ατμόσφαιρα.
Το Βορειοανατολικό άκρο του προτεινόμενου τεμαχίου βρίσκεται σε απόσταση 950 μέτρων
περίπου από την κατοικημένη περιοχή της κοινότητας Νατά.
Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Κατοικημένη
Περιοχή

Χάρτης 7.17: Θέση Προτεινόμενου Έργου σε Σχέση με την Κατοικημένη Περιοχή της Κοινότητας Νατά
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7.10

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Στην περιοχή όπου προτείνεται να κατασκευαστεί το προτεινόμενο έργο τα επίπεδα ρύπανσης
είναι χαμηλά και η ποιότητα του αέρα θεωρείται καλή λόγω της μακρινής απόστασης του
προτεινόμενου τεμαχίου από ρυπογόνες ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην περιοχή δεν έχουν
πραγματοποιηθεί μετρήσεις για ένδειξη αέριων ρύπων και σκόνης όμως σύμφωνα με τους
Χάρτης 7.18 και Χάρτης 7.19 τα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) και του διοξειδίου
του θείου (SO2) στην περιοχή μελέτης είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Χάρτης 7.18: Μέση Ετήσια Συγκέντρωση NO2 στην Ατμόσφαιρα στην Κύπρο
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Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Χάρτης 7.19: Μέση Ετήσια Συγκέντρωση SO2 στην Ατμόσφαιρα στην Κύπρο

7.11

Ακουστικό Περιβάλλον

Λόγω της χρήσης του δημόσιου δρόμου F622 ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 30 μέτρων σε
ευθεία νοητή γραμμή από το υπό μελέτη τεμάχιο τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή
μεταβάλλονται ανάλογα με τη διέλευση των οχημάτων. Επίσης, τα επίπεδα θορύβου
μεταβάλλονται ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται σε γειτονικά τεμάχια.
7.12

Ύδατα

7.12.1 Επιφανειακά Ύδατα
Σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τη θέση στην οποία προτείνεται να κατασκευαστεί το Έργο δεν
υπάρχει οποιοδήποτε μεγάλο υδατικό έργο. Σε απόσταση 1.4 χιλιόμετρα περίπου Ανατολικά
του τεμαχίου βρίσκεται ο Ξερός Ποταμός, σε απόσταση 3.7χλμ περίπου βρίσκεται ο Ποταμός
Έζουσας, σε απόσταση 5χλμ περίπου βρίσκεται ο Ποταμός Διαρίζος ενώ σε απόσταση 1.6χλμ
περίπου Ανατολιοδυτικά του υπό μελέτη τεμαχίου εντοπίζεται το Φράγμα του Ασπρόκρεμμου.
Δυτικά του προτεινόμενου τεμαχίου και σε απόσταση 265μ. περίπου βρίσκεται εγγεγραμμένο
υδατόρεμα το οποίο όμως δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τη λειτουργία του
προτεινόμενου έργου λόγω της μεταξύ τους απόστασης. Στο Χάρτης 7.20Χάρτης 4.3 που
ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση του προτεινόμενου Έργου σε σχέση με τα υδάτινα σώματα
της ευρύτερης περιοχής.
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Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Χάρτης 7.20: Θέση του Προτεινόμενου Έργου σε Σχέση με Υδάτινα Σώματα

7.12.2 Υπόγεια Ύδατα
Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της εκπόνησης Σχεδίων
Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού οι 66 υδροφορείς της Κύπρου ομαδοποιήθηκαν σε
20 Συστήματα Υπόγειου Ύδατος ανάλογα με τη λιθολογία, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά, τις
πιέσεις ρύπανσης και την κατάσταση τους (Χάρτης 7.21). Σύμφωνα με το 2° Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκάνης Απορροής Ποταμού, η ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτει στον Υδροφορέα CY - 18
Λεύκαρα – Πάχνα (Χάρτης 7.21). Το υδατικό αυτό σώμα αποτελείται από ένα σύμπλεγμα
υδροφόρων που είτε επικοινωνούν μεταξύ τους είτε είναι απομονωμένοι. Το κοινό τους
χαρακτηριστικό είναι τα πετρώματα μέσα στα οποία αποθηκεύεται το νερό. Η ποσοτική του
κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως κακή λόγω της πτωτικής τάσης της υπόγειας στάθμης αλλά η
χημική του κατάσταση χαρακτηρίστηκε καλή παρόλο που σε κάποιες περιοχές κάποια χημικά
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στοιχεία υπερέβαιναν τις αποδεκτές τιμές. Το σώμα αυτό καλύπτει μία μεγάλη έκταση του
νησιού για αυτό έχουν εφαρμοστεί ζώνες προστασίας για πολλές γεωτρήσεις για να
διατηρηθεί η καλή του κατάσταση. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7.6) παρουσιάζεται
αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των Υδατικών Σωμάτων σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για το έτος 2015.

Χάρτης 7.21: Σύστημα Υπόγειου Ύδατος Κύπρου

ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου
στην κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου

Σελίδα 79

Πίνακας 7.6: Ποσοτική και Ποιοτική Κατάσταση CY-18

7.12.3 Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας
Με βάση την οδηγία 200/60/ΕΚ τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να ετοιμάσουν χάρτες
κινδύνου για τις πλημμύρες στους οποίους να φαίνεται και το βάθος της δυνητικής
πλημμύρας.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει χαρτογραφήσει τις περιοχές δυνητικού

Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας και όρισε τρία επίπεδα πιθανοτήτων:
1. Πλημμύρα που επανερχεται κάθε 20 χρόνια περίπου
2. Πλημμύρα που απανέρεται κάθε 100 χρόνια περίπου
3. Πλημμύρα που επανέρχεται κάθε 500 χρόνια περίπου.
Στην Κύπρο το 2011 είχαν αναγνωριστεί 19 περιοχές δυνητικού κινδύνου (Βλέπε Πίνακας 7.7).
Η πρόσφατη μελέτη προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων

πλημμυράς

η οποία

ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2020 είχε σαν αποτέλεσμα την αναγνώριση 19 επιπρόσθετων
Περιοχών Δυνητικού Σοβαρού Κίνδυνου Πλημμύρας (Βλέπε Πίνακας 7.8), ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό των εν λόγω περιοχών σε 38.
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Πίνακας 7.7: Περιοχές Σοβαρού Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (2011)

Πίνακας 7.8: Επιπρόσθετες Περιοχές Σοβαρού Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (2020)

Η κοινότητα Νατάς στην οποία προτείνεται να κατασκευαστεί το έργο δεν ανήκει στις περιοχές
σοβαρού δυνητικού κινδύνου πλημμύρας και βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10χλμ.
σε ευθεία νοητή γραμμή από την πλησιέστερη περιοχή σοβαρού δυνητικού κινδύνου
πλημμύρας (Βλέπε Χάρτης 7.22).
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Θέση
Προτεινόμενου
Έργου

Χάρτης 7.22: Απόσταση από την Κοντινότερη Περιοχή Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας
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8.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου εναρμονίζεται με νομοθεσίες και στόχους της
Ρυθμιστικής Ενέργειας Κύπρου για αύξηση της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στη συνολική παραγόμενη ενέργεια και ταυτόχρονα εναρμονίζεται με την οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για προώθηση της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στην
εσωτερική αγορά. Το αποτέλεσμα θα είναι η έμμεση μείωση των παραγόμενων αερίων του
θερμοκηπίου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς τα προβλήματα που
προκαλούνται τόσο στο περιβάλλον όσο και στον ίδιο τον άνθρωπο από την παραγωγή των
αερίων αυτών.
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή και
κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου Έργου. Οι επιπτώσεις βαθμολογούνται ως προς την
πιθανότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα της επίπτωσης και παρουσιάζονται σε πίνακα κάτω
από κάθε επίπτωση. Η βαθμολόγηση των παραμέτρων παρουσιάζεται στον πίνακα που
ακολουθεί (Πίνακας 8.1).
Πιθανότητα Εμφάνισης
της Επίπτωσης
Απίθανο
Σπάνιο
Δυνατό
Πιθανό
Σχεδόν Βέβαιο
Κρισιμότητα Επίπτωσης
Ασήμαντη
Χαμηλή
Μέτρια
Σοβαρή
Πολύ Σοβαρή

Βαθμολογία
0.5
1
2
3
4
Βαθμολογία
1
2
3
4
5
Πίνακας 8.1: Βαθμονόμηση Επιπτώσεων

8.1
8.1.1

Κλιματικοί Παράγοντες
Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο όμως εντείνεται από τις
ανθρωπογενείς δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας. Οι
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου (CO2, CH4, N2O και Ο3) οδηγούν στην σταδιακή αύξηση
της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας και έτσι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την απειλή της
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι επιπτώσεις αυτής της κλιματικής αλλαγής έχουν αντίκτυπο
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στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Οι εκπομπές των αερίων αυτών προέρχονται
από την καύση συμβατικών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας. Το Έργο το οποίο προτείνεται
να κατασκευαστεί θα έχει θετική επίπτωση στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αφού
θα μεταβάλει τη σύνθεση του ενεργειακού μίγματος και θα συμβάλει στον μετριασμό των
κλιματικών αλλαγών.
Θετική Επίπτωση
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.1.2

Κατασκευή
1
4

Λειτουργία
√
5
4

Κλιματικές Αλλαγές

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου
έχουν οδηγήσει σε αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας και ταυτόχρονη αύξηση των
περιόδων ανομβρίας. Επίσης τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, καταιγίδες, τσουνάμι
κ.λ.π.) έγιναν πιο έντονα σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Η λειτουργία του προτεινόμενου
Έργου επηρεάζεται θετικά από την παρατεταμένη περίοδο ηλιοφάνειας και μπορεί να
επηρεαστεί αρνητικά (μείωση απόδοσης) από περιόδους έντονης βροχόπτωσης και
καταιγίδων λόγω της απουσίας της ηλιακής ακτινοβολίας.
Θετική Επίπτωση
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.2

Κατασκευή
-

Λειτουργία
√
5
4

Μορφολογία και Τοπογραφία

Φάση Κατασκευής
Η κατασκευή του προτεινόμενου Έργου περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες μικρής έκτασης
για την κατασκευή της βοηθητικής υποδομής. Στο προτεινόμενο τεμάχιο δεν θα γίνουν
εκσκαφές με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ουσιαστικές μεταβολές στη μορφολογία και την
τοπογραφία της περιοχής τα οποία ως συνήθως μεταβάλλονται από τις χωματουργικές
εργασίες που πραγματοποιούνται στο στάδιο κατασκευής ενός έργου. Επίσης το ανάγλυφο της
περιοχής θα διατηρηθεί.
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Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις στη μορφολογία της
περιοχής αφού πρόκειται για ένα Έργο με σταθερές εγκαταστάσεις στο οποίο δεν θα
λαμβάνουν χώρα χωματουργικές εργασίες.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.3

Κατασκευή
-

Λειτουργία
-

Αισθητική Τοπίου

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του Έργου θα προκληθεί μεταβολή στην αισθητική του τοπίου λόγω
της παρουσίας του εργοταξίου η οποία αναμένεται να είναι μικρής κλίμακας μετά την
εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και παροδικού χαρακτήρα.
Φάση Λειτουργίας
Το θέμα αισθητικής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα αφού είναι
υποκειμενικό και αφορά την προσωπική άποψη του καθενός. Προτείνεται όπως το
φωτοβολταϊκό Πάρκο περιφρακτεί με πράσινη βλάστηση ούτως ώστε να συνάδει με το φυσικό
περιβάλλον και να προσελκύει είδη πανίδας και πτηνών.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.4

Κατασκευή
1
3

Λειτουργία
1
1

Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Σεισμολογικά Χαρακτηριστικά

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα
γεωλογικά και σεισμολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Δεν απαιτείται εκτέλεση έργων
οδοποιίας και συνεπώς δεν αναμένεται να διεξαχθούν γεώδεις επεμβάσεις. Επίσης, η
διακίνηση των οχημάτων κατά το στάδιο κατασκευής θα είναι μικρή.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν συνδέεται με οποιανδήποτε αρνητική επίπτωση
στα γεωλογικά χαρακτηριστικά.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

Κατασκευή
-
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8.4.1

Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά

Φάση Κατασκευής
Δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά κατά τη φάση κατασκευής
του Έργου.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του Έργου δεν αναμένεται να επηρεάσει τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της
περιοχής.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.4.2

Κατασκευή
-

Λειτουργία
-

Αρχαιότητες

Φάση Κατασκευής
Στο χώρο όπου θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο Έργο δεν έχουν εντοπιστεί αρχαία μνημεία
συνεπώς δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στις αρχαιότητες. Σε περίπτωση στην οποία
κατά τη διεξαγωγή των κατασκευαστικών εργασιών εντοπιστούν αρχαία ευρήματα θα
διακοπούν οι εργασίες και θα ειδοποιηθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν σχετίζεται με επιπτώσεις στις αρχαιότητες.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.4.3

Κατασκευή
-

Λειτουργία
-

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται να υπάρξει επίδραση στα δημογραφικά
χαρακτηριστικά της περιοχής.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν σχετίζεται με αλλαγή των δημογραφικών
χαρακτηριστικών της περιοχής.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

Κατασκευή
-
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8.4.4

Θέσεις Εργασίας

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του Έργου αναμένεται να εργοδοτηθούν 7 άτομα. Θέσεις εργασίας
θα δημιουργηθούν για τους κατασκευαστές του φωτοβολταϊκού συστήματος, δηλαδή για τα
άτομα που θα έχουν την ευθύνη κατασκευής των επιμέρους στοιχείων.
Φάση Λειτουργίας
Κατά τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου Έργου δεν θα υπάρχει ανάγκη για μόνιμο
προσωπικό. Θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για τους διαχειριστές/συντηρητές του
φωτοβολταϊκού συστήματος, δηλαδή για τα άτομα που θα έχουν την ευθύνη επίβλεψης και
συντήρησης των επιμέρους στοιχείων.
Κατασκευή
√
4
4

Θετική Επίπτωση
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.5

Λειτουργία
√
4
4

Οδικό Δίκτυο

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου η μόνη επιβάρυνση που ίσως
παρατηρηθεί αφορά το οδικό δίκτυο το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των
επιμέρους στοιχείων του φωτοβολταϊκού συστήματος και τη διακίνηση του προσωπικού. Ο
μικρός αριθμός δρομολογίων ο οποίος απαιτείται να πραγματοποιηθεί για τη μεταφορά του
εξοπλισμού και η μικρής χρονικής έκτασης κατασκευαστικές εργασίες δεν αναμένεται να
δημιουργήσουν

σημαντικά

προβλήματα

στο

οδικό

δίκτυο.

Προτείνεται κατά

την

κατασκευαστική περίοδο οι μετακινήσεις των φορτηγών και άλλων οχημάτων να μη γίνονται
σε ώρες αιχμής της κυκλοφορίας για την αποφυγή οποιασδήποτε συμφόρησης.
Φάση Λειτουργίας
Κατά τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται συχνή χρήση του οδικού
δικτύου. Ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα πραγματοποιείται μόνο δύο φορές
το χρόνο και η επίβλεψη και συντήρηση του συστήματος θα γίνεται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

Κατασκευή
2
2
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8.6

Ανθρωπογενείς Πιέσεις

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου αναμένεται να αυξηθούν σε μικρό βαθμό
τα επίπεδα σκόνης και αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα τα οποία παράγονται ήδη στην
περιοχή λόγω των γεωργικών δραστηριοτήτων.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να επιδεινώσει τις ανθρωπογενείς
πιέσεις οι οποίες ασκούνται στο περιβάλλον λόγω των γεωργικών δραστηριοτήτων.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.7
8.7.1

Κατασκευή
2
2

Λειτουργία
-

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
Δημιουργία Αέριων Ρύπων

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου αναμένεται να αυξηθεί η παραγωγή
αέριων ρύπων λόγω της διακίνησης των οχημάτων για σκοπούς κατασκευαστικών εργασιών,
της μεταφοράς του προσωπικού το οποίο θα εργάζεται αλλά και από τη λειτουργία του
εξοπλισμού και των μηχανημάτων τα οποία θα χρησιμοποιούνται. Η δημιουργία αέριων
ρύπων από τη λειτουργία των μηχανημάτων αναμένεται να είναι αμελητέα. Οι εκπομπές CO
από τη λειτουργία ενός Οχήματος μεσαίου και βαρέου τύπου, ιδιωτικού οχήματος και
εκσκαφέα ανέρχονται στα 0.24gr/km, 0.08gr/km και 0.18gr/km αντίστοιχα. Η ποσότητα των
αέριων ρύπων η οποία θα παραχθεί από τη μετακίνηση των βαρέων και των ιδιωτικών
οχημάτων δεν αναμένεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα λόγω του μικρού χρόνου αποπεράτωσης των κατασκευαστικών
εργασιών.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν σχετίζεται με την παραγωγή αέριων ρύπων.
Αντίθετα θα συνεισφέρει στη μείωση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή
ενέργειας με αποτέλεσμα την έμμεση μείωση της παραγωγής αέριων ρύπων.
Θετική Επίπτωση
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

Κατασκευή
1
3
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√
4
4
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8.7.2

Δημιουργία Σκόνης

Φάση Κατασκευής
Κατά την κατασκευή του προτεινόμενου Έργου αναμένεται να εκλυθεί σκόνη στην
ατμόσφαιρα κατά τις χωματουργικές εργασίες που θα εκτελεστούν, κατά την ανέγερση του
βοηθητικού υποσταθμού και κατά τη διακίνηση των βαρέων και ιδιωτικών οχημάτων. Η
έκλυση σκόνης στην ατμόσφαιρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία των εργαζομένων αλλά όχι
των κατοίκων λόγω του ότι η θέση στην οποία θα κατασκευαστεί το προτεινόμενο Έργο
βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι εργασίες που σχετίζονται με δημιουργία
σκόνης θα είναι περιορισμένης διάρκειας και με τη λήψη κατάλληλων μέτρων δεν αναμένεται
να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν σχετίζεται με σημαντικές μεταβολές των επιπέδων
σκόνης στην ατμόσφαιρα. Αναμένεται να εκλύεται μικρή ποσότητα σκόνης κατά τη διακίνηση
των οχημάτων του προσωπικού το οποίο θα καθαρίζει, συντηρεί και ελέγχει τις εγκαταστάσεις,
κάτι το οποίο θα συμβαίνει σε αραιά χρονικά διαστήματα.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.7.3

Κατασκευή
2
3

Λειτουργία
1
1

Δημιουργία Οσμών

Φάση Κατασκευής
Κατά την κατασκευή του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται η έκλυση οσμών στην
ατμόσφαιρα λόγω του ότι οι συναφείς εργασίες εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου
δεν περιλαμβάνουν επιμέρους εργασίες οι οποίες παράγουν οσμές.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν σχετίζεται με την έκλυση οσμών στην ατμόσφαιρα.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

Κατασκευή
-

ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου
στην κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου
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-
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8.8

Δημιουργία Στερεών Αποβλήτων

Φάση Κατασκευής
Κατά την κατασκευή του προτεινόμενου Έργου οι ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα
δημιουργηθούν θα είναι μικρές και αφορούν απόβλητα από υλικά εργοταξίου τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση της υποδομής, υλικά συσκευασίας αλλά και από οικιακά
απόβλητα των εργαζομένων. Τα στερεά απόβλητα θα διαχωρίζονται και ανάλογα με τη
σύστασή τους θα οδηγούνται σε αδειοδοτημένες μονάδες για διαχείριση. Η προσωρινή
αποθήκευση των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου,
καθώς και οι πρώτες ύλες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν σε χώρο εντός των
ορίων του τεμαχίου και σε σημεία τα οποία δεν θα δημιουργήσουν οποιαδήποτε όχληση.
Λόγω της φύσης του έργου το οποίο δεν περιλαμβάνει εκτεταμένες εκσκαφές αλλά και του
μικρού χρόνου αποπεράτωσης των κατασκευαστικών εργασιών οι επιπτώσεις αναμένεται να
είναι ασήμαντες.
Φάση Λειτουργίας
Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται σημαντική παραγωγή στερεών
αποβλήτων. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που μπορεί να προκύψουν
κατά την συντήρηση ή σε περίπτωση βλαβών θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς
διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμους του 2002
μέχρι 2006 και να ακολουθούνται οι πρόνοιες των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
(Απόβλητα

Ηλεκτρικού

και

Ηλεκτρονικού

Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π.

668/2004).
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.9

Κατασκευή
1
3

Λειτουργία
1
1

Δημιουργία Υγρών Αποβλήτων

Φάση Κατασκευής
Κατά την κατασκευή του προτεινόμενου Έργου αναμένεται να παραχθούν αστικά λύματα από
το εργατικό προσωπικό και πολύ μικρός όγκος υγρών αποβλήτων δύναται να παραχθεί από τη
συντήρηση του εξοπλισμού (μεταχειρισμένα μηχανέλαια). Σε τέτοιες περιπτώσεις τυχόν
μεταχειρισμένα μηχανέλαια θα συλλέγονται σε κατάλληλους περιέκτες και θα διατίθενται σε
αδειοδοτημένους συλλέκτες. Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη διάρκεια
κατασκευής του Έργου θα διαχειρίζονται από την Εταιρεία που θα προμηθεύσει τις τουαλέτες
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χημικού τύπου για τις ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου. Η επίπτωση από τη
δημιουργία των υγρών αποβλήτων θεωρείται ασήμαντη και παροδικού χαρακτήρα.
Φάση Λειτουργίας
Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται η παραγωγή υγρών αποβλήτων.
Το νερό με το οποίο θα καθαρίζονται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν θα περιέχει χημικές
ουσίες συνεπώς δεν θα δημιουργείται κάποια αρνητική επίπτωση.
Κατασκευή
1
1

Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.10

Λειτουργία
-

Ακουστικό Περιβάλλον

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του ΦΒ συστήματος και των βοηθητικών μονάδων τα επίπεδα
θορύβου αναμένεται να αυξηθούν σε σχέση με τα υφιστάμενα. Η πρώτη σημαντική επίπτωση
από την έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου, αφορά το σύστημα ακοής του ανθρώπου
(auditory system). Η μακροχρόνια και πολύωρη καθημερινή έκθεση σε επίπεδα θορύβου περί
τα 90dB(Α) ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής, ενώ η έκθεση σε χαμηλότερα
επίπεδα είναι ικανή να επιφέρει περιορισμένη χρονικά ακουστική απώλεια. Η συγκεκριμένη
επίπτωση παρουσιάζεται κατά τη μεταφορά των ΦΒ πλαισίων, των βάσεων, και επιμέρους
υλικών που αποτελούν ένα ΦΒ σύστημα. Επίσης, παρουσιάζεται και κατά την φάση ανέγερσης
της βοηθητικής μονάδας του ΦΒ συστήματος. Τα αυξημένα επίπεδα θορύβου δεν αναμένεται
να επηρεάσουν τους κατοίκους λόγω απόστασης μεταξύ της θέσης του προτεινόμενου έργου
και

των

κατοικημένων

περιοχών.

Επίσης

οι

κατασκευαστικές

εργασίες

δεν

θα

πραγματοποιούνται σε ώρες κοινής ησυχίας.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν σχετίζεται με τη δημιουργία θορύβου αφού είναι
μία αθόρυβη τεχνολογία.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

Κατασκευή
2
3
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8.11

Ύδατα

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές
επιπτώσεις στην υδρολογία της περιοχής αφού δεν θα πραγματοποιηθούν σημαντικές
κατασκευές (π.χ. δεν θα γίνει γεώτρηση). Ο μοναδικός επηρεασμός των υπόγειων υδάτων
ίσως προέλθει από στραγγίσματα λόγω διαρροών μηχανέλαιων τα οποία εκτιμώνται
περιορισμένα και επίσης δεν αναμένεται να γίνει χρήση βλαβερών υγρών διαλυμάτων.
Φάση Λειτουργίας
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιαδήποτε
στραγγίσματα που να μολύνουν την ποιότητα του υδάτινου οικοσυστήματος διότι οι διαρροές
μηχανέλαιων είναι περιορισμένες και επίσης δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν βλαβερά
υγρά διαλύματα. Η δραστηριότητα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί νερό είναι κατά τη φάση
καθαρισμού των φωτοβολταϊκών πλαισίων μαζί με ελάχιστη ποσότητα απορρυπαντικού.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.12

Κατασκευή
1
0.5

Λειτουργία
-

Ανθρώπινη Υγεία

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει κάποια
σημαντική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Τα επίπεδα θορύβου δεν αναμένεται να
ξεπεράσουν τα επιτρεπτά όρια λόγω της περιορισμένης έκτασης των κατασκευαστικών
εργασιών και λόγω των μέτρων περιορισμού που προτείνονται. Το προσωπικό το οποίο θα
εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό πάρκο θα είναι εξειδικευμένο και έμπειρο με αποτέλεσμα ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας να είναι περιορισμένος. Η έκλυση σκόνης και αέριων ρύπων στην
ατμόσφαιρα θα είναι μικρής κλίμακας και δεν αναμένεται να επηρεάσουν το εργατικό
προσωπικό ή/και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να έχει κάποια επίπτωση στην
ανθρώπινη υγεία αφού είναι αθόρυβη και δεν παράγονται αέριοι ρύποι.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

Κατασκευή
1
1
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8.13

Χλωρίδα

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου θα γίνει αποψίλωση μόνο της
απαραίτητης βλάστησης. Τα 8 ελαιόδεντρα τα οποία εμποδίζουν προτείνεται όπως
μεταφυτευτούν στη βόρεια πλευρά του τεμαχίου και θα αφαιρεθεί μικρός αριθμός Cynara
cardunculus (κοινή ονομασία: αγκινάρα) τα οποία βρίσκονται σε ορισμένα σημεία κυρίως
βορειοδυτικά του προτεινόμενου τεμαχίου. Τα είδη αυτά δεν ανήκουν στα σπάνια είδη της
χλωρίδας της Κύπρου. Κατά την διάρκεια όμως των κατασκευαστικών εργασιών ο εργολάβος
θα πρέπει να αποφεύγει την άσκοπη επέκταση του εργοταξίου, η οποία θα έχει σαν συνέπεια
την αχρείαστη απομάκρυνση της βλάστησης. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται το
ενδημικό είδος Alyssum acamasicum και το απειλούμενο είδος Gundelia toumefortii τα οποία
περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο για την Χλωρίδα της Κύπρου. Σε απόσταση 500μ. περίπου
ανατολικά του προτεινόμενου έργου βρίσκεται η κύρια πηγή εξάπλωσης του είδους Gundelia
toumefortii βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων. Οι κατασκευαστικές εργασίες προτείνεται
όπως πραγματοποιηθούν σε περίοδο όπου δεν ανθίζει και καρποφορεί το είδος αυτό (Μάιος –
Ιούλιος) για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα περιορισμού της εξάπλωσής του λόγω της
παρουσίας του εργοταξίου.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να επηρεάσει την χλωρίδα της
περιοχής. Όσον αφορά το είδος Gundelia toumefortii του οποίου η κύρια πηγή εξάπλωσης
βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων εκτιμάται ότι δεν θα επηρεαστεί αρνητικά η εξάπλωσή του
τουλάχιστον όχι περισσότερο από ότι μπορεί να επηρεαστεί με την παρούσα χρήσης. Το
τεμάχιο καλλιεργείται με κριθάρι το οποίο θερίζεται. Η παρουσία, διακίνηση και χρήση των
γεωργικών μηχανημάτων εντός του τεμαχίου ενδέχεται να καταστρέψουν φυτά του είδους
αυτού σε περίπτωση που η εξάπλωσή τους φτάσει μέχρι το υπό μελέτη τεμάχιο. Επίσης το
είδος αυτό αναπαράγεται σε ενδιαιτήματα ακαλλιέργητων χωραφιών, λιβαδιών και
φρυγάνων. Το υπό μελέτη τεμάχιο καλλιεργείται, επομένως και με την παρούσα χρήση γης δεν
αποτελεί ενδιαίτημα για αναπαραγωγή του είδους αυτούς. Προτείνεται όπως εξεταστεί το
ενδεχόμενο να φυτευτεί το είδος αυτό σε βοτανικούς κήπους και σε κατάλληλα ενδιαιτήματα
με σκοπό τον πολλαπλασιασμό του. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα διαθέτει περίφραξη η οποία
προτείνεται όπως απέχει 20-25εκ. από τη γραμμή το εδάφους για να μην αποτελέσει εμπόδιο
στη εξάπλωση του εν λόγω φυτού. Επίσης, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα βρίσκονται πάνω σε
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βάσεις οι οποίες θα τοποθετηθούν με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης. Ως αποτέλεσμα το
έδαφος δεν θα σφραγιστεί και θα υπάρχει χώρος μεταξύ του εδάφους και των φωτοβολταϊκών
πλαισίων. Το είδος αυτό αποτελεί θάμνο με ύψος 20 – 50εκ. Επομένως εάν οι βάσεις των
φωτοβολταϊκών πλαισίων απέχουν ικανοποιητική απόσταση από το έδαφος εκτιμάται ότι δεν
θα παρεμποδιστεί τυχών εξάπλωση του είδους αυτού (Βλέπε Εικόνα 8.1). Επίσης, το γεγονός
ότι ο θάμνος αυτός δεν ξεπερνά τα 50εκ. σε ύψος, σε περίπτωση εξάπλωσής του εντός του
φωτοβολταϊκού πάρκου δεν θα επηρεάζεται η απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Εικόνα 8.1: Προτεινόμενη Διάταξη Φωτοβολταϊκών βάσεων

Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο για την Χλωρίδα της Κύπρου το φυτό αυτό είναι εδώδιμο με
μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο και χρησιμοποιείται και ως ζωοτροφή. Το φυτό αυτό
απειλείται από εκχερσώσεις για γεωργική ανάπτυξη, χρήση ζιζανιοκτόνων και υπερσυλλογή
για τοπική χρήση. Για τους λόγους αυτούς ο πληθυσμός του φθίνει. Προτείνεται όπως οι
θέσεις του φυτού αυτού να σηματοδοτηθούν με σκοπό την αποφυγή καταστροφής τους.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.14

Κατασκευή
2
3

Λειτουργία
2
3

Πανίδα

Φάση Κατασκευής
Η περιοχή μελέτης δεν αποτελεί ζώνη ειδικής προστασίας και δεν εμπίπτει σε διάδρομο
διέλευσης αποδημητικών πτηνών. Κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών οι
επιπτώσεις στην πανίδα δεν θεωρούνται σημαντικές αφού τα είδη πανίδας της περιοχής είναι
κοινά ως προς το είδος τους και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γειτονικές περιοχές. Επίσης,
η ευρύτερη περιοχή μελέτης χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς (δημιουργία θορύβου
και σκόνης κατά τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων) με αποτέλεσμα τα είδη πανίδας να είναι
προσαρμοσμένα σε περιβάλλον όπου λαμβάνουν χώρα ανθρώπινες δραστηριότητες. Παρόλο
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που η περιοχή μελέτης δεν διαθέτει σημαντικά είδη πανίδας και πτηνών προτείνεται όπως οι
κατασκευαστικές εργασίες πραγματοποιηθούν εποχή που δεν εμπίπτει σε περίοδο
φωλαιοποίησης και αναπαραγωγής.
Φάση Λειτουργίας
Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να επηρεάσει την πανίδα της περιοχής
αφού πρόκειται για σταθερά συστήματα με αθόρυβη λειτουργία. Γενικά η κατασκευή του
φωτοβολταϊκού πάρκου κρίνεται φιλική προς το οικοσύστημα της περιοχής. Δεν αποτελεί
ρυπογόνο μονάδα με δυσμενείς επιπτώσεις προς το βιολογικό περιβάλλον αφού κατά την
λειτουργία του δεν προκαλούνται εκπομπές ρύπων και ζημιογόνων αέριων. Επίσης, δεν
δημιουργείται η οποιαδήποτε επιβλαβής ακτινοβολία ή έντονος φωτισμός ή ηχορύπανση
που να επηρεάζει τα ενδημικά η μεταναστευτικά πτηνά και γενικότερα την πανίδα και της
άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης.
Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.15

Κατασκευή
2
3

Λειτουργία
-

Ανακλάσεις

Φάση Κατασκευής
Κατά τη φάση κατασκευής δεν θα δημιουργούνται ανακλάσεις.
Φάση Λειτουργίας
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια όπως και κάθε υλικό απορροφούν ένα μέρος της ακτινοβολίας που
προσπίπτει σε αυτά και το υπόλοιπο μέρος της ανακλάται. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι
κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάκλαση της
ακτινοβολίας αφού στόχος τους είναι η μέγιστη απορρόφηση για της μετατροπή της
ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Σημειώνεται ότι άλλα υλικά όπως το έδαφος αντανακλούν
περισσότερη ορατή ακτινοβολία από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Για το λόγο αυτό δεν
αναμένεται να δημιουργηθεί κάποια αρνητική επίπτωση λόγω ανακλαστηκότητας. Επιπλέον
με την περιμετρική δενδροφύτευση που προτείνεται θα μειωθούν οποιεσδήποτε ανακλάσεις.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο μέσος συντελεστής ανακλαστικότητας για
διάφορα υλικά.
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Πίνακας 8.2: Μέσος Συντελεστής Ανακλαστικότητας για Διάφορα Υλικά.
Κατασκευή
-

Κρισιμότητα
Πιθανότητα

8.16

Λειτουργία
1
1

Σύνοψη Εκτιμώμενων Επιπτώσεων

Ο Πίνακας 8.4 παρουσιάζει συνοπτικά το είδος της επίπτωσης και τον χαρακτηρισμό της κατά
τη φάση κατασκευής και τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου Έργου. Ο χαρακτηρισμός της
επίπτωσης προκύπτει από τον συνδυασμό της πιθανότητας να συμβεί η επίπτωση με την
κρισιμότητα της επίπτωσης και διαχωρίζεται σε Αμελητέα, Περιορισμένη, Υψηλή και

Κρισιμότητα

Καταστροφική με βάση τον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8.3).

1
2
3
4
5

0.5
Α
Α
Α
Α
Α

1
Α
Α
Π
Π
Π

Πιθανότητα
2
Π
Π
Π
Υ
Υ

3
Π
Π
Υ
Κ
Κ

4
Π
Υ
Κ
Κ
Κ

Πίνακας 8.3: Χαρακτηρισμός Επίπτωσης

Υπόμνημα:

Α:

Αμελητέα

Π

Περιορισμένη

Υ

Υψηλή

Κ

Καταστροφική
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Φάση Κατασκευής
Παράμετρος
Θετική
Εκπομπές Αερίων του
Θερμοκηπίου
Κλιματικές Αλλαγές
Μορφολογία και
Τοπογραφία
Αισθητική Τοπίου

-

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά
Χαρακτηριστικά
Πολεοδομικά
Χαρακτηριστικά
Αρχαιότητες
Δημογραφικά
Χαρακτηριστικά
Θέσεις Εργασίας
Ανθρωπογενείς Πιέσεις
Οδικό Δίκτυο
Δημιουργία Αέριων Ρύπων
Δημιουργία Σκόνης
Δημιουργία Οσμών
Δημιουργία Στερεών
Αποβλήτων
Δημιουργία Υγρών
Αποβλήτων
Ακουστικό Περιβάλλον
Ύδατα
Ανθρώπινη Υγεία
Χλωρίδα
Πανίδα
Ανακλάσεις

Πιθανότητα
4

Επίπτωση
Κρισιμότητα
1

Χαρακτηρισμός
Περιορισμένη

-

-

-

3

1

Περιορισμένη

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

Θετική
√
√
-

++

Θετική Επίπτωση

Χαρακτηρισμός
-

4
-

5
-

-

1

1

Αμελητέα

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
2

4
2

Περιορισμένη

√
-

4
-

4
-

-

2
3
3
3

2
1
2
1

Περιορισμένη
Περιορισμένη
Περιορισμένη
Περιορισμένη

1
4
1
1

1
4
1
1

Αμελητέα
Αμελητέα
Αμελητέα

1

1

Αμελητέα

-

-

-

-

3
0.5
1
3
3
-

2
1
1
2
2
-

Περιορισμένη
Αμελητέα
Αμελητέα
Περιορισμένη
Περιορισμένη
-

-

3
1

2
1

Περιορισμένη
Αμελητέα

√
-

-

Πίνακας 8.4: Σύνοψη Εκτιμώμενων Επιπτώσεων
Υπόμνημα

Φάση Λειτουργίας
Επίπτωση
Πιθανότητα
Κρισιμότητα
4
5

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

9.

Παρά το σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος το οποίο απορρέει από τη λειτουργία του
προτεινόμενου Έργου, κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών θα δημιουργηθούν
κάποιες επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις οι οποίες έχουν περιγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο
αναμένεται να είναι μικρές και με τη λήψη των μέτρων τα οποία θα αναφερθούν στη συνέχεια
γίνονται αμελητέες.
Αισθητική του Τοπίου

9.1

Για τη μείωση των επιπτώσεων στην αισθητική του τοπίου προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
•

Περιμετρική περίφραξη του χώρου κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών για
παρεμπόδιση της οπτικής επαφής των κατοίκων με το εργοτάξιο. Προτείνεται όπως η
περίφραξη είναι πράσινου χρώματος για να συνάδει με το φυσικό περιβάλλον.

•

Κατά το στάδιο λειτουργίας του προτεινόμενου Έργου προτείνεται όπως γίνει
περιμετρική περίφραξη του τεμαχίου με βλάστηση για να συνάδει με το χαρακτήρα της
περιοχής (σε ύψος το οποίο να μην εμποδίζει την απόδοση του φωτοβολταϊκού
συστήματος). Επίσης, να γίνει φύτευση δέντρων στη βόρεια πλευρά του τεμαχίου.
Σκόνη

9.2

Τα επίπεδα σκόνης αναμένεται ότι θα μεταβάλλονται με το είδος των εργασιών και ανάλογα με
τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν κατά την περίοδο εκτέλεσης των
κατασκευαστικών εργασιών. Για να μετριαστεί η έκλυση σκόνης στην ατμόσφαιρα προτείνονται
τα παρακάτω μέτρα:
•

Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των μπαζών καθώς επίσης και των
μηχανημάτων στο χώρο του εργοταξίου,

•

Μείωση της ταχύτητας με την οποία κινούνται τα μηχανοκίνητα μηχανήματα,

•

Χρήση καλυμμάτων στα οχήματα που μεταφέρουν δομικά υλικά,

•

Εάν είναι εφικτό οι διεργασίες οι οποίες εκλύουν σκόνη στην ατμόσφαιρα να
περιορίζονται ή να αποφεύγονται σε περιόδους με υψηλά επίπεδα ανέμων και

•
9.3

Διαβροχή της επιφάνειας των χωμάτινων οδών στις οποίες κινούνται τα οχήματα.
Αέριοι Ρύποι

Η δημιουργία αέριων ρύπων κατά την κατασκευή του προτεινόμενου Έργου δεν αναμένεται να
είναι σημαντική εάν ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

•

Να χρησιμοποιούνται καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο,

•

Να γίνεται χρήση καταλυτικού μετατροπέα όπου μπορεί να εφαρμοστεί,

•

Να γίνεται τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και των οχημάτων,

•

Να γίνεται χρήση εκσυγχρονισμένων μηχανημάτων τα οποία παράγουν μικρότερες
ποσότητες αέριων ρύπων και

•

Να διακόπτεται η λειτουργία των μηχανημάτων όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο
χρονικό διάστημα ούτως ώστε να περιοριστούν άσκοπες εκπομπές αερίων.
Ακουστικό Περιβάλλον

9.4

Τα επίπεδα θορύβου αναμένεται ότι θα μεταβάλλονται σύμφωνα με το είδος των
χωματουργικών εργασιών που θα εκτελούνται, την ταχύτητα κίνησης των φορτηγών τα οποία
θα μεταφέρουν τα υλικά κατασκευής και το είδος και τον αριθμό των μηχανημάτων που θα
εργάζονται σε μία δεδομένη περίοδο. Δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί εκμηδενισμός των
επιπέδων θορύβου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών σε ένα τέτοιας μορφής
έργο που περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες. Το Έργο όμως είναι περιορισμένης έκτασης
και το εργασίες κατασκευής απαιτούν πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Η χρήση μηχανημάτων
εξωτερικού χώρου θα γίνεται σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή
Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμούς
(Κ.Δ.Π. 535/2003). Μέτρα πρόληψης θορύβου:
•

Να αποφεύγεται θόρυβος από αχρείαστες ενέργειες και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης των εργασιών,

•

Να γίνεται χρήση εκσυγχρονισμένων μηχανημάτων τα οποία παράγουν λιγότερο θόρυβο
και να γίνεται τακτική και σωστή συντήρηση τους και

•

Να γίνεται χρήση σιγαστήρων και ηχοπετασμάτων γύρω από τα θορυβώδη μηχανήματα.
Χλωρίδα

9.5
•

Να γίνει αποψίλωση μόνο της απαραίτητης βλάστηση.

•

Οι βάσεις των φωτοβολταϊκών πλαισίων να απέχουν ικανοποιητική απόσταση από το
έδαφος για να αποτρέπεται η ενδεχόμενη εξάπλωση του είδους Gundelia toumefortii.

•

Διεξαγωγή κατασκευαστικών εργασιών σε περίοδο μη αναπαραγωγής των φυτών.

•

Σηματοδότηση των θέσεων του φυτού με σκοπό την αποφυγή της καταστροφής του.
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Πανίδα

9.6
•

Η περίφραξη να απέχει 20 – 25εκ. από τη γραμμή του εδάφους για να μην εμποδίζεται η
διέλευση ειδών πανίδας.

•

Οι κατασκευαστικές εργασίες να διεξαχθούν σε περίοδο η οποία δεν εμπίπτει σε
περίοδο αναπαραγωγής, φωλεοποίησης και μετανάστευσης πτηνών.
Ύδατα

9.7

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στα ύδατα από την κατασκευή και λειτουργία του
προτεινόμενου Έργου εάν ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:
•

Σωστός τρόπος φύλαξης των χημικών υγρών αποβλήτων (μηχανέλαια, καύσιμα κ.λ.π)
στους κατάλληλους χώρους τους οποίους θα υποδείξει ο Εργολάβος του Έργου και

•

Τα αστικά απόβλητα να συλλέγονται σε χημικές τουαλέτες οι οποίες θα αδειάζονται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε διαρροή.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

10.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα προτεινόμενα
μέτρα πρόληψης και μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν εφαρμοστεί
αποτελεσματικά.
Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα περιλαμβάνει την περιγραφή του Έργου, την
αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τους περιβαλλοντικούς
στόχους. Για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι πρέπει να ακολουθηθεί ένα στρατηγικό
σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει:
•

Πρακτικές και συστήματα μείωσης των περιβαλλοντικών κίνδυνων

•

Καθορισμό των υπεύθυνων ατόμων και ανάθεση ρόλων

•

Κατάρτιση του προσωπικού

•

Έλεγχος ότι τα προτεινόμενα μέτρα εφαρμόζονται

•

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν
ληφθεί

•

Σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου υπεύθυνος για τα πιο πάνω θα είναι ο
Εργολάβος του Έργου. Πέραν τον πιο πάνω, κατά τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου
Έργου θα γίνεται επιπλέον έλεγχος της κανονικής λειτουργίας του Έργου.

Τομέας

Περίοδος
Υλοποίησης
Αισθητική
Πριν από την
Τοπίου
Έναρξη των
Κατασκευαστικών
Εργασιών
Ποιότητα
Κατά τη Διάρκεια
Ατμόσφαιρας των
Κατασκευαστικών
Εργασιών

Υγρά
Απόβλητα

Κατά τη Διάρκεια
των
Κατασκευαστικών
Εργασιών

Στερεά
Απόβλητα

Κατά τη Διάρκεια
των

Φάση Κατασκευής
Στόχος
Δέσμευση

Παρακολούθηση

Ελαχιστοποίηση
των Επιπτώσεων

- Τοποθέτηση
Περίφραξης

Έλεγχος
Εφαρμογής

Περιορισμός των
Εκπομπών των
Αερίων του
Θερμοκηπίου

- Τακτική
Συντήρηση
Εξοπλισμού,
- Αποφυγή
Αχρείαστων
Ενεργειών
- Σωστή Φύλαξη
και Διαχείριση
των Υγρών
Χημικών

Έλεγχος
Εφαρμογής

Σωστή
Διαχείριση των

Έλεγχος
Εφαρμογής

Περιορισμός των
Επιπτώσεων από
την Απόρριψη
Υγρών
Αποβλήτων
Περιορισμός των
Επιπτώσεων από
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Εφαρμογής
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Φυσικό
Περιβάλλον

Θόρυβος

Διαρροές

Πυρκαγιά

Ασφάλεια
και Υγεία

Τομέας
Διαρροές

Πυρκαγιά

Κατασκευαστικών την Απόρριψη
Εργασιών
Στερεών
Αποβλήτων
Κατά τη Διάρκεια Περιορισμός των
των
Επιπτώσεων στο
Κατασκευαστικών Φυσικό
Εργασιών
Περιβάλλον
Κατά τη Διάρκεια Μείωση των
των
Επιπέδων
Κατασκευαστικών Θορύβου
Εργασιών
Πριν από την
Έναρξη των
Κατασκευαστικών
Εργασιών
Πριν από την
Έναρξη των
Κατασκευαστικών
Εργασιών

Ελαχιστοποίηση
Επιπτώσεων
Διαρροής

Εφαρμογή
Κατάλληλου
Σχεδίου
Αντιμετώπισης
Πυρκαγιών
Πριν από την
Εφαρμογή
Έναρξη των
Αποτελεσματικού
Κατασκευαστικών Σχεδίου
Εργασιών
Ασφάλειας και
Υγείας

Περίοδος
Υλοποίησης
Κατά τη Διάρκεια
Λειτουργίας του
Έργου
Πριν από την
Έναρξη της
Λειτουργίας του
Έργου

Στερεών
Αποβλήτων
- Αποψίλωση
μόνο της
αναγκαίας
βλάστησης
- Χρήση
Ηχοπετασμάτων
- Αποφυγή
Αχρείαστων
Ενεργειών
Εκπόνηση
Σχεδίου
Αντιμετώπισης
Διαρροών
Εκπόνηση
Σχεδίου
Αντιμετώπισης
Πυρκαγιάς

Έλεγχος
Εφαρμογής

Εκπόνηση
Σχεδίου
Ασφάλειας και
Υγείας

-

Φάση Λειτουργίας
Στόχος
Δέσμευση
Ελαχιστοποίηση
Επιπτώσεων
Διαρροής
Εφαρμογή
Κατάλληλου
Σχεδίου
Αντιμετώπισης
Πυρκαγιών
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Εκπόνηση
Σχεδίου
Αντιμετώπισης
Διαρροών
Εκπόνηση
Σχεδίου
Αντιμετώπισης
Πυρκαγιάς

Έλεγχος
Εφαρμογής

-

-

Παρακολούθηση
-

-
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11.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου Έργου αναμένεται ότι θα υπάρξουν κάποιες
μικρές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες με τη λήψη των προτεινόμενων μέτρων που
παραθέτονται στο Κεφάλαιο 9 εκτιμάται ότι δεν θα είναι σημαντικές. Η λειτουργία του
προτεινόμενου Έργου έχει σαν σημαντική θετική επίπτωση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και κατ' επέκταση
στον ίδιο τον άνθρωπο. Συμπερασματικά, η κατασκευή του προτεινόμενου Έργου θεωρείται
αποδεκτή εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων τα οποία
προτείνονται στην παρούσα μελέτη.
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12.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Νόμο, απαιτείται
όπως γίνει δημόσια διαβούλευση με κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανισμούς και με το
ενδιαφερόμενο κοινό καθώς επίσης και δημόσια παρουσίαση του έργου ώστε να ενημερωθούν
οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και οι απόψεις τους να καταγραφούν στη μελέτη εκτίμησης
επιπτώσεων στο περιβάλλον.
12.1

Μεθοδολογία που Ακολουθήθηκε και Αποτελέσματα

Στις 30/9/2020 έχει σταλεί επιστολή προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Νατάς, την Υπηρεσία
Ενέργειας, την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Τμήμα
Γεωργίας, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων (Βλέπε Παράρτημα 5)
με σκοπό τη συλλογή απόψεων/σχολίων τα οποία θα ενσωματωθούν στην παρούσα μελέτη.
Στην παρούσα φάση έχουμε λάβει απαντήσεις από την Υπηρεσία Ενέργειας, το Τμήμα Γεωργίας,
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Κοινοτικό Συμβούλιο Νατάς
και τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.
Λόγω των μέτρων που ισχύουν για περιορισμό της πανδημίας Covid-19 (απαγόρευση
συναθροίσεων, μη λειτουργία καφενείων κλπ) δεν κατέστει δυνατή η πραγματοποίηση
δημόσιας παρουσίασης του Έργου με σκοπό τη συλλογή απόψεων από το κοινό. Έχουμε
επιλέξει να ενημερώσουμε τους κατοίκους είτε μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών είτε κατ’ ιδίαν
με επισκέψεις στο χωριό οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου.
Όλοι οι κάτοικοι με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή όσο και ο ίδιος ο Κοινοτάρχης μας
ανέφεραν ότι δεν φέρουν ένσταση για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Σημειώνεται
ότι επικοινωνήσαμε και με άτομα τα οποία κατάγονται από την κοινότητα Νατάς αλλά δεν
διαμένουν σε αυτή. Στο Παράρτημα 7 παρουσιάζεται κατάλογος με τα άτομα τα οποία ήρθαμε
σε τηλεφωνική επικοινωνία και μας επέτρεψαν να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα και τα
στοιχεία τους. Επίσης, επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Νατάς ο
οποίος χειρίζεται την σελίδα της Κοινότητας στο Facebook την οποία ακολουθούν πέραν των
1.300 ατόμων (κάτοικοι, απόδημοι της κοινότητας καθώς και άλλα άτομα) για να αναρτηθεί η
ανακοίνωση για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και συλλογή απόψεων. Τα σχόλια/απόψεις
που θα συλλεχθούν θα αποσταλούν ως συμπληρωματικά στοιχεία.
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13.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Advanced Converter
Copernicus Land Monitoring Service – Corine Land Cover
Esri – GIS Mapping
Cyprus Geological Survey Department GEOportal
Natura 2000 Network Viewer
U.S. Department of Transportation – RCNM Model
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Παράρτημα 1 – Χαρακτηριστικά Φωτοβολταϊκών Πλαισίων και Αντιστροφέων
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Παράρτημα 2 (Αρχιτεκτονικό Σχέδιο της Προτεινόμενης Ανάπτυξης)
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Παράρτημα 5 (Επιστολή προς Υπηρεσίες/Τμήματα)
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Παράρτημα 1 – Χαρακτηριστικά Φωτοβολταϊκών Πλαισίων και Αντιστροφέων
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320 - 345 Wp

AXIpremium X HC
120 halfcell full-square monocrystalline
High performance solar module
The advantages:

15

15 years manufacturer‘s warranty

Years

HC

Highest module performance through
Half-Cut-technology and tested materials

Wp

Guaranteed positive power tolerance
from 0-5 Wp by individual measurement
Maximum 5400 Pa snow load

5.400 Pa

100 % electroluminescence inspection

100%

High stability due to AXITEC-Soft-Grip-Seam
aluminium frame construction

IP 68

120MHEN191113A

High quality junction box
and connector systems

Exclusive linear AXITEC high performance guarantee!
• 15 years manufacturer‘s guarantee on 90 % of the nominal performance
warranted module performance

• 25 years manufacturer‘s guarantee on 85 % of the nominal performance

AXITEC

100%
97%

Warran
ty

90%

Added

Value!

85%

85%

80%

80%

commercial
level warranty
0%

1

5

10

15

20

25

Years

1 - 8 % more power
after 25 years

Fig. similar

Soft Grip

AXIpremium X HC 320 - 345 Wp
Electrical data (at standard conditions (STC) irradiance 1000 watt/m2, spectrum AM 1,5 at a cell temperature of 25°C)
Type

Nominal output
Pmpp

Nominal voltage
Umpp

Nominal current
Impp

Short circuit current
Isc

Open circuit voltage
Uoc

Module conversion
efficiency

AC-320MH/120S

320 Wp

33,21 V

9,64 A

10,11 A

40,25 V

18,96 %

AC-325MH/120S

325 Wp

33,45 V

9,73 A

10,18 A

40,37 V

19,26 %

AC-330MH/120S

330 Wp

33,74 V

9,79 A

10,25 A

40,49 V

19,56 %

AC-335MH/120S

335 Wp

33,98 V

9,87 A

10,31 A

40,65 V

19,85 %

AC-340MH/120S

340 Wp

34,19 V

9,96 A

10,39 A

40,82 V

20,15 %

AC-345MH/120S

345 Wp

34,45 V

10,02 A

10,47 A

40,98 V

20,45 %

Design

Limit values

Frontside

3,2 mm hardened, low-reflection white glass

System voltage 		

Cells

120 monocrystalline high efficiency cells

NOCT (nominal operating cell temperature)*

45°C +/-2K

1000 VDC

Backside

Composite film

Max. load-carrying capacity		

5400 N/m2

Frame

35 mm silver aluminium frame

Reverse current feed IR		

20,0 A

Permissible operating		
temperature		 -40°C to 85°C / -40F to 185F

Mechanical data
LxWxH

1684 x 1002 x 35 mm

Weight

19,0 kg with frame

(No external voltages greater than Uoc
may be applied to the module)

Power connection

* NOCT, irradiance 800 W/m2; AM 1,5;

Socket

Protection Class IP68

Wire

approx. 1,1 m, 4 mm2

Plug-in system

Plug/socket IP68, Stäubli MC4

wind speed 1 m/s; Temperature 20°C

Temperature coefficients
Voltage Uoc		

942

-0,29 %/K

Current Isc		

0,04 %/K

Output Pmpp		

-0,39 %/K

35

Low-light performance (Example for AC-320MH/120S)
I-U characteristic curve Current Ipp

8 (Ø 6,5 x 10)
mounting
holes

M1 860

2,02 A

32,47 V

400 W/m2

4,32 A

32,71 V

600 W/m2

6,17 A

33,50 V

800 W/m2

7,99 A

33,68 V

1000 W/m2

9,79 A

33,74 V

Packaging

1100

M2 1360

1200

2 x Ø 6,5
grounding
holes

Voltage Upp

200 W/m2

Module pieces per pallet
Module pieces per HC-container

30
780

All dimensions in mm

Technical data are subject to change without prior notice, errors excepted. The measurement tolerances are +/-3%. Please be aware: All technical data provided in our data sheets are property of Axitec Energy
GmbH & Co.KG and intended for information purposes for our customers only. We cannot accept any guarantee of completeness or accuracy. These data are prohibited for any kind of commercial use.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Fronius Symo
/ Maximum flexibility for the applications of tomorrow.

N

100

W

E
0

S

/ SnapINverter
technology

/ Integrated data
communication

/ SuperFlex
Design

/ Dynamic Peak
Manager

/ Zero feed-in

/ Smart Grid
Ready

/ Boasting power categories ranging from 3.0 to 20.0 kW, the transformerless Fronius Symo is the three-phase inverter
for systems of every size. Owing to the SuperFlex Design, the Fronius Symo is the perfect answer to irregularly shaped
or multi-oriented roofs. The standard interface to the internet via WLAN or Ethernet and the ease of integration of
third-party components make the Fronius Symo one of the most communicative inverters on the market. Furthermore,
the meter interface permits dynamic feed-in management and a clear visualisation of the consumption overview.
TECHNICAL DATA FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)
INPUT DATA
Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2 1))
Max. array short circuit current (MPP1/MPP2 1))
Min. input voltage (Udc min)
Feed-in start voltage (Udc start)
Nominal input voltage (Udc,r)
Max. input voltage (Udc max)
MPP voltage range (Umpp min – Umpp max)
Number MPP trackers
Number of DC connections
Max. PV generator output (Pdc max)

OUTPUT DATA
AC nominal output (Pac,r)
Max. output power
AC output current (Iac nom)
Grid connection (voltage range)
Frequency (Frequency range)
Total harmonic distortion
Power factor (cos φac,r)

GENERAL DATA
Dimensions (height x width x depth)
Weight
Degree of protection
Protection class
Overvoltage category (DC / AC) 2)
Night time consumption
Inverter design
Cooling
Installation
Ambient temperature range
Permitted humidity
Max. altitude
DC connection technology
AC connection technology
Certificates and compliance with standards

SYMO 3.0-3-S

200 - 800 V

SYMO 3.7-3-S

6.0 kWpeak

250 - 800 V
1
3
7.4 kWpeak

SYMO 3.0-3-S

SYMO 3.7-3-S

3,000 W
3,000 VA
4.3 A

SYMO 3.0-3-S

SYMO 4.5-3-S

SYMO 3.0-3-M

16.0 A / 16.0 A
24.0 A / 24.0 A
150 V
200 V
595 V
1,000 V
300 - 800 V

SYMO 3.7-3-M

SYMO 4.5-3-M

9.0 kWpeak

SYMO 4.5-3-M

9.0 kWpeak

6.0 kWpeak

150 - 800 V
2
2+2
7.4 kWpeak

SYMO 4.5-3-S

SYMO 3.0-3-M

SYMO 3.7-3-M

3,700 W
4,500 W
3,000 W
3,700 W
3,700 VA
4,500 VA
3,000 VA
3,700 VA
5.3 A
6.5 A
4.3 A
5.3 A
3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
<3%
0.70 - 1 ind. / cap.
0.85 - 1 ind. / cap.

SYMO 3.7-3-S

SYMO 4.5-3-S

SYMO 3.0-3-M

SYMO 3.7-3-M

2)

SYMO 4.5-3-M

645 x 431 x 204 mm
16.0 kg

19.9 kg
IP 65
1
2/3
<1W
Transformerless
Regulated air cooling
Indoor and outdoor installation
-25 - +60 °C
0 - 100 %
2,000 m / 3,400 m (unrestricted / restricted voltage range)
3x DC+ and 3x DC- screw terminals 2.5 - 16 mm²
4x DC+ and 4x DC- screw terminals 2.5 - 16mm2 3)
5-pole AC screw terminals 2.5 - 16 mm²
5-pole AC screw terminals 2.5 - 16mm2 3)
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1) , NRS 097

This applies to Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M and 4.5-3-M.
According to IEC 62109-1.
3)
16 mm² without wire end ferrules. Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com.
1)

4,500 W
4,500 VA
6.5 A

fronius SYMO 4.5-3-S TEMPERATURE DERATING

100

OUTPUT POWER [W]

EFFICIENCY [%]

fronius SYMO 4.5-3-S EFFICIENCY CURVE
98
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5,000
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STANDARDISED OUTPUT POWER PAC /PAC,R ■ 300 VDC ■ 595 VDC ■ 800 VDC

30

35

40

AMBIENT TEMPERATURE [°C]

45

50

■ 300 VDC ■ 630 VDC ■ 800 VDC

TECHNICAL DATA fronius SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)
EFFICIENCY
Max. efficiency
European efficiency (ηEU)
η at 5 % Pac.r 1)
η at 10 % Pac.r 1)
η at 20 % Pac.r 1)
η at 25 % Pac.r 1)
η at 30 % Pac. 1)
η at 50 % Pac.r 1)
η at 75 % Pac.r 1)
η at 100 % Pac.r 1)
MPP adaptation efficiency
1)

SYMO 3.0-3-S

SYMO 3.7-3-S

SYMO 3.0-3-M

SYMO 3.7-3-M

SYMO 4.5-3-M

97.0 %
96.5 %
84.8 / 88.5 / 82.8 %
79.8 / 85.1 / 80.8 %
91.7 / 93.7 / 90.3 %
86.5 / 91.6 / 87.7 %
94.6 / 96.3 / 94.5 %
90.8 / 95.3 / 93.0 %
95.2 / 96.8 / 95.4 %
91.9 / 96.0 / 94.2 %
95.6 / 97.2 / 95.9 %
92.8 / 96.5 / 95.1 %
96.4 / 97.7 / 97.0 %
94.3 / 97.5 / 96.5 %
96.6 / 98.0 / 97.4 %
94.9 / 97.8 / 97.2 %
96.6 / 98.0 / 97.5 %
95.0 / 98.0 / 97.4 %
> 99.9 %

96.9 %
81.6 / 87.8 / 82.8 %
87.9 / 93.6 / 90.5 %
91.9 / 96.0 / 94.1 %
92.9 / 96.6 / 95.2 %
93.5 / 97.0 / 95.8 %
94.6 / 97.7 / 96.8 %
95.0 / 97.9 / 97.4 %
95.1 / 98.0 / 97.5 %

97.2 %
83.4 / 90.3 / 85.0 %
89.2 / 94.1 / 91.2 %
92.8 / 96.5 / 95.1 %
93.5 / 97.0 / 95.8 %
94.2 / 97.3 / 96.3 %
94.9 / 97.8 / 97.2 %
95.1 / 98.0 / 97.5 %
95.0 / 98.0 / 97.6 %

SYMO 3.7-3-M

SYMO 4.5-3-M

SYMO 3.7-3-M

SYMO 4.5-3-M

98.0 %
96.2 %
80.3 / 83.6 / 79.1 %
87.8 / 91.0 / 86.2 %
92.6 / 95.0 / 92.6 %
93.4 / 95.6 / 93.8 %
94.0 / 96.3 / 94.5 %
95.2 / 97.3 / 96.3 %
95.6 / 97.7 / 97.0 %
95.6 / 97.9 / 97.3 %

96.7 %
83.4 / 86.4 / 80.6 %
90.1 / 92.5 / 88.7 %
93.7 / 95.7 / 93.6 %
94.5 / 96.4 / 94.7 %
95.0 / 96.7 / 95.4 %
96.9 / 97.6 / 96.7 %
96.2 / 97.8 / 97.3 %
96.2 / 98.0 / 97.5 %

SYMO 3.0-3-S

SYMO 3.7-3-S

And at Umpp min / Udc.r / Umpp max

PROTECTIVE DEVICES
DC insulation measurement
Overload behaviour
DC disconnector
Reverse polarity protection

INTERFACES
WLAN / Ethernet LAN
6 inputs and 4 digital in/out
USB (A socket) 2)
2x RS422 (RJ45 socket) 2)
Signalling output 2)
Datalogger and Webserver
External input 2)
RS485
2)

SYMO 4.5-3-S

Also available in the light version.

SYMO 4.5-3-S

SYMO 3.0-3-M

Yes
Operating point shift. power limitation
Yes
Yes

SYMO 3.0-3-S

SYMO 3.7-3-S

SYMO 4.5-3-S

SYMO 3.0-3-M

Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Interface to ripple control receiver
Datalogging, inverter update via USB flash drive
Fronius Solar Net
Energy management (potential-free relay output)
Included
S0-Meter Interface / Input for overvoltage protection
Modbus RTU SunSpec or meter connection

TECHNICAL DATA FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)
INPUT DATA
Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2)
Max. array short circuit current (MPP1/MPP2)
Min. input voltage (Udc min)
Feed-in start voltage (Udc start)
Nominal input voltage (Udc,r)
Max. input voltage (Udc max)
MPP voltage range (Umpp min – Umpp max)
Number MPP trackers
Number of DC connections
Max. PV generator output (Pdc max)

OUTPUT DATA
AC nominal output (Pac,r)
Max. output power
AC output current (Iac nom)
Grid connection (voltage range)
Frequency (Frequency range)
Total harmonic distortion
Power factor (cos φac,r)

GENERAL DATA
Dimensions (height x width x depth)
Weight
Degree of protection
Protection class
Overvoltage category (DC / AC) 1)
Night time consumption
Inverter design
Cooling
Installation
Ambient temperature range
Permitted humidity
Max. altitude
DC connection technology
AC connection technology
Certificates and compliance with standards

SYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M

163 - 800 V

2)

SYMO 8.2-3-M

228 - 800 V

267 - 800 V

195 - 800 V
2
2+2

10.0 kWpeak

12.0 kWpeak

14.0 kWpeak

16.4 kWpeak

SYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

5,000 W
5,000 VA
7.2 A

6,000 W
7,000 W
6,000 VA
7,000 VA
8.7 A
10.1 A
3-NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
<3%
0.85 - 1 ind. / cap.

SYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M

SYMO 7.0-3-M

8,200 W
8,200 VA
11.8 A

SYMO 8.2-3-M

645 x 431 x 204 mm
19.9 kg

21.9 kg
IP 65
1
2/3
<1W
Transformerless
Regulated air cooling
Indoor and outdoor installation
-25 - +60 °C
0 - 100 %
2,000 m / 3,400 m (unrestricted / restricted voltage range)
4x DC+ and 4x DC- Screw terminals 2.5 - 16mm2 2)
5-pole AC Screw terminals 2.5 - 16mm2 2)
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

According to IEC 62109-1.
16 mm² without wire end ferrules.
Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com.
1)

SYMO 7.0-3-M

16.0 A / 16.0 A
24.0 A / 24.0 A
150 V
200 V
595 V
1,000 V

FRONIUS SYMO 8.2-3-M TEMPERATURE DERATING

100

OUTPUT POWER [W]

EFFICIENCY [%]

FRONIUS SYMO 8.2-3-M EFFICIENCY CURVE
98
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3,000
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STANDARDISED OUTPUT POWER PAC /PAC,R
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■ 258 VDC ■ 595 VDC ■ 800 VDC
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AMBIENT TEMPERATURE [°C]

45

■ 258 VDC ■ 595 VDC ■ 800 VDC

TECHNICAL DATA FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)
EFFICIENCY
Max. efficiency
European efficiency (ηEU)
η at 5 % Pac,r 1)
η at 10 % Pac,r 1)
η at 20 % Pac,r 1)
η at 25 % Pac,r 1)
η at 30 % Pac, 1)
η at 50 % Pac,r 1)
η at 75 % Pac,r 1)
η at 100 % Pac,r 1)
MPP adaptation efficiency
1)

sYMO 5.0-3-M

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

97.6 %
88.7 / 93.1 / 89.0 %
92.0 / 95.9 / 94.7 %
94.5 / 97.3 / 96.3 %
95.1 / 97.6 / 96.7 %
95.4 / 97.7 / 97.0 %
95.9 / 98.0 / 97.5 %
95.9 / 98.0 / 97.6 %
95.8 / 97.9 / 97.5 %

97.7 %
89.8 / 93.8 / 90.6 %
92.8 / 96.1 / 94.5 %
95.0 / 97.6 / 96.6 %
95.5 / 97.7 / 97.0 %
95.8 / 97.8 / 97.2 %
96.2 / 98.0 / 97.6 %
96.2 / 98.0 / 97.6 %
96.0 / 97.8 / 97.5 %

SYMO 7.0-3-M

SYMO 8.2-3-M

98.0 %
97.3 %
84.9 / 91.2 / 85.9 %
89.9 / 94.6 / 91.7 %
93.2 / 96.7 / 95.4 %
93.9 / 97.2 / 96.0 %
94.5 / 97.4 / 96.5 %
95.2 / 97.9 / 97.3 %
95.3 / 98.0 / 97.5 %
95.2 / 98.0 / 97.6 %

97.5 %
87.8 / 92.6 / 87.8 %
91.3 / 95.6 / 93.0 %
94.1 / 97.1 / 95.9 %
94.7 / 97.5 / 96.5 %
95.1 / 97.7 / 96.8 %
95.7 / 98.0 / 97.5 %
95.7 / 98.0 / 97.6 %
95.7 / 97.9 / 97.6 %
> 99.9 %

And at Umpp min / Udc,r / Umpp max

PROTECTIVE DEVICES

sYMO 5.0-3-M

DC insulation measurement
Overload behaviour
DC disconnector
Reverse polarity protection

INTERFACES
WLAN / Ethernet LAN
6 inputs and 4 digital in/out
USB (A socket) 2)
2x RS422 (RJ45 socket) 2)
Signalling output 2)
Datalogger and Webserver
External input 2)
RS485
2)

SYMO 6.0-3-M

Also available in the light version.

SYMO 6.0-3-M

Yes
Operating point shift. power limitation
Yes
Yes

sYMO 5.0-3-M

SYMO 6.0-3-M

50

SYMO 7.0-3-M

Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Interface to ripple control receiver
Datalogging, inverter update via USB flash drive
Fronius Solar Net
Energy management (potential-free relay output)
Included
S0-Meter Interface / Input for overvoltage protection
Modbus RTU SunSpec or meter connection

SYMO 8.2-3-M

TECHNICAL DATA FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
INPUT DATA

SYMO 10.0-3-M

Max. input current (Idc max 1 / Idc max 2)
Max. usable input current total
(Idc max 1 + Idc max 2)
Max. array short circuit current (MPP1/MPP2)
Min. input voltage (Udc min)
Feed-in start voltage (Udc start)
Nominal input voltage (Udc,r)
Max. input voltage (Udc max)
MPP voltage range (Umpp min – Umpp max)
Number MPP trackers
Number of DC connections
Max. PV generator output (Pdc max)

OUTPUT DATA
AC nominal output (Pac,r)
Max. output power
AC output current (Iac nom)
Grid connection (voltage range)
Frequency (Frequency range)
Total harmonic distortion
Power factor (cos φac,r)

GENERAL DATA
Dimensions (height x width x depth)
Weight
Degree of protection
Protection class
Overvoltage category (DC / AC) 2)
Night time consumption
Inverter design
Cooling
Installation
Ambient temperature range
Permitted humidity
Max. altitude
DC connection technology
AC connection technology
Certificates and compliance with standards

SYMO 12.5-3-M

SYMO 15.0-3-M

27.0 A / 16.5 A 1)

2)

SYMO 20.0-3-M

33.0 A / 27.0 A

43.5 A

51.0 A

40.5 A / 24.8 A

49.5 A / 40.5 A
200 V
200 V
600 V
1,000 V

270 - 800 V

320 - 800 V

15.0 kWpeak

18.8 kWpeak

2
3+3
22.5 kWpeak

SYMO 10.0-3-M

SYMO 12.5-3-M

SYMO 15.0-3-M

10,000 W
10,000 VA
14.4 A

370 - 800 V

420 - 800 V

26.3 kWpeak

30.0 kWpeak

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

12,500 W
15,000 W
17,500 W
12,500 VA
15,000 VA
17,500 VA
18.0 A
21.7 A
25.3 A
3-NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
2.0 %
1.5 %
1.5 %
0 - 1 ind. / cap.

1.8 %

SYMO 10.0-3-M

SYMO 12.5-3-M

SYMO 15.0-3-M

SYMO 17.5-3-M

20,000 W
20,000 VA
28.9 A

1.3 %

SYMO 20.0-3-M

725 x 510 x 225 mm
34.8 kg

43.4 kg
IP 66
1
1+2/3
<1W
Transformerless
Regulated air cooling
Indoor and outdoor installation
-40 - +60 °C
0 - 100 %
2,000 m / 3,400 m (unrestricted / restricted voltage range)
6x DC+ and 6x DC- screw terminals 2.5 - 16 mm2
5-pole AC screw terminals 2.5 - 16 mm2
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,
AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097

14.0 A for voltages < 420 V
According to IEC 62109-1. DIN rail for optional type 1 + 2 and type 2 overvoltage protection available.
Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com.
1)

SYMO 17.5-3-M

FRONIUS SYMO 20.0-3-M TEMPERATURE DERATING
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OUTPUT POWER [W]

EFFICIENCY [%]

FRONIUS SYMO 20.0-3-M EFFICIENCY CURVE
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STANDARDISED OUTPUT POWER PAC /PAC,R ■ 420 VDC ■ 600 VDC ■ 800 VDC
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■ 420 VDC ■ 600 VDC ■ 800 VDC

SYMO 10.0-3-M

SYMO 12.5-3-M
98.0 %

97.4 %
87.9 / 92.5 / 89.2 %
91.2 / 94.9 / 92.8 %
94.6 / 97.1 / 96.1 %
95.4 / 97.3 / 96.6 %
95.6 / 97.5 / 96.9 %
96.3 / 97.9 / 97.4 %
96.5 / 98.0 / 97.6 %
96.5 / 98.0 / 97.6 %

97.6 %
88.7 / 93.1 / 90.1 %
92.9 / 96.1 / 94.6 %
95.4 / 97.3 / 96.6 %
95.6 / 97.6 / 97.0 %
95.9 / 97.7 / 97.2 %
96.4 / 98.0 / 97.5 %
96.5 / 98.0 / 97.6 %
96.5 / 97.8 / 97.6 %

97.8 %
91.2 / 94.8 / 92.3 %
93.4 / 96.0 / 94.4 %
95.9 / 97.4 / 96.7 %
96.2 / 97.6 / 97.0 %
96.5 / 97.8 / 97.3 %
96.9 / 98.1 / 97.7 %
97.0 / 98.1 / 97.8 %
97.0 / 98.1 / 97.7 %
> 99.9 %

PROTECTIVE DEVICES

SYMO 10.0-3-M

SYMO 12.5-3-M

SYMO 15.0-3-M

DC insulation measurement
Overload behaviour
DC disconnector
Reverse polarity protection

SYMO 10.0-3-M

WLAN / Ethernet LAN
6 inputs and 4 digital inputs/outputs
USB (A socket) 2)
2x RS422 (RJ45-socket) 2)
Signalling output 2)
Datalogger und Webserver
External input 2)
RS485
And at Umpp min / Udc.r / Umpp max

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

98.1 %
97.8 %
91.6 / 95.0 / 92.7 %
94.0 / 96.4 / 95.0 %
96.1 / 97.6 / 96.9 %
96.4 / 97.8 / 97.2 %
96.6 / 97.9 / 97.4 %
97.0 / 98.1 / 97.7 %
97.0 / 98.1 / 97.8 %
96.9 / 98.1 / 97.6 %

97.9 %
91.9 / 95.2 / 93.0 %
94.8 / 96.9 / 95.8 %
96.3 / 97.8 / 97.1 %
96.7 / 97.9 / 97.4 %
96.8 / 98.0 / 97.6 %
97.0 / 98.1 / 97.8 %
97.0 / 98.1 / 97.7 %
96.8 / 98.0 / 97.6 %

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

Yes
Operating point shift. power limitation
Yes
Yes

INTERFACES

1)

SYMO 15.0-3-M

Max. efficiency
European efficiency (ηEU)
η at 5 % Pac.r 1)
η at 10 % Pac.r 1)
η at 20 % Pac.r 1)
η at 25 % Pac.r 1)
η at 30 % Pac.r 1)
η at 50 % Pac.r 1)
η at 75 % Pac.r 1)
η at 100 % Pac.r 1)
MPP adaptation efficiency

2)

SYMO 12.5-3-M

SYMO 15.0-3-M

SYMO 17.5-3-M

SYMO 20.0-3-M

Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Interface to ripple control receiver
Datalogging, inverter update via USB flash drive
Fronius Solar Net
Energy management (potential-free relay output)
Included
S0-Meter Interface / Input for overvoltage protection
Modbus RTU SunSpec or meter connection
Also available in the light version.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WE HAVE THREE DIVISIONS AND ONE PASSION: SHIFTING THE LIMITS OF POSSIBILITY.
/ Whether welding technology, photovoltaics or battery charging technology − our goal is clearly defined: to be the innovation leader. With around
3,700 employees worldwide, we shift the limits of what’s possible - our record of over 800 granted patents is testimony to this. While others progress
step by step, we innovate in leaps and bounds. Just as we’ve always done. The responsible use of our resources forms the basis of our corporate policy.
Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com
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GAT no 312, Nanekarwadi
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90-92 Lambeck Drive
Tullamarine VIC 3043
Australia
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Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
pv-sales-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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Παράρτημα 2 (Αρχιτεκτονικό Σχέδιο της Προτεινόμενης Ανάπτυξης)

ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου
στην κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου

Σελίδα 108

Παράρτημα 3 (Καταγραφή Χλωρίδας και Πανίδας)

ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου
στην κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου

Σελίδα 109

Νίκος Σολωμού

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή
Φωτοβολταϊκού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην
κοινότητα Νατάς της Επαρχίας Πάφου.
Καταγραφή Χλωρίδας και Πανίδας.

– Οκτώβριος 2020 –

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περιβαλλοντική Ευαισθησία της Κυπριακής Δημοκρατίας
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 Δημοκρατία έχει υιοθετήσει ένα σύστημα διακήρυξης Προστατευόμενων
Περιοχών (ΠΠ). Οι κυριότεροι τύποι προστασίας του περιβάλλοντος στην Κύπρο
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Το 1979 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υιοθέτησε την Οδηγία για τη Προστασία και
Διατήρηση των Άγριων Πτηνών (79/409/ΕΕC). Η Οδηγία αυτή προνοεί για τη
προστασία, διαχείριση και διατήρηση των ειδών πτηνοπανίδας που απαντούν εκ
φύσεως εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω διαφόρων
μηχανισμών. Ένας από τους πιο κύριους μηχανισμούς της Οδηγίας προνοεί και τη
δημιουργία ενός διεθνώς συντονισμένου δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ).
Αυτές οι περιοχές είναι γνωστές ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ή Special
Protection Areas (SPAs). Μέσα σε αυτές τις περιοχές, τα Κράτη–Μέλη (ΚΜ)
υποχρεούνται όπως πάρουν όλα τα αναγκαία διαχειριστικά μέτρα ούτως ώστε να
αποτρέψουν τυχόν υποβάθμιση η /και καταστροφή των βιοτόπων αλλά και ενόχληση
των ειδών που απαντιούνται σε αυτές. Ουσιαστικά, το δίκτυο περιοχών Φύση 2000
(ή «Natura 2000») αποτελείται από τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) για τους
Οικότοπους και είδη πανίδας (εκτός πτηνών) και τις ΖΕΠ για τα Άγρια Πτηνά. Ο
καθορισμός αυτών των περιοχών αποτελούν υποχρέωση της Κυπριακής
Δημοκρατίας με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΚ (Οικότοποι) και την Οδηγία
2009/147/ΕΟΚ (Άγρια Πτηνά), αλλά και με βάση την σχετική Κυπριακή νομοθεσία.
Με βάση τη νομολογία της ΕΕ ο καθορισμός των ορίων των περιοχών ΖΕΠ πρέπει
να αποφασίζεται βάσει ορνιθολογικών κριτηρίων και ο καθορισμός των περιοχών
ΖΕΠ δεν επιτρέπεται να επηρεάζεται από άλλες εκτιμήσεις ιδίως οικονομικής ή
κοινωνικής φύσεως (υποθέσεις C-355/90, C-44/95 και C-3/96). Τα ορνιθολογικά
κριτήρια καθορίζονται στην Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ για τα Άγρια Πτηνά και βασικά
αναφέρονται για τα είδη του Παρ. Ι της Οδηγίας καθώς και για κοινά μεταναστευτικά
είδη που απαντούν σε κάθε κράτος μέλος. Συγκεκριμένα, το άρθρο 4 της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας υποχρεώνει τα ΚΜ να αναγνωρίσουν και καθορίσουν τις πιο
κατάλληλες περιοχές (σε μέγεθος και αριθμό) τόσο για σπάνια, απειλούμενα ή/και
ευπρόσβλητα είδη τα οποία καταγράφονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας (Άρθρο
4.1) αλλά και για συνήθη μεταναστευτικά είδη (Άρθρο 4.2). Τα ΚΜ είναι
υποχρεωμένα να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στη προστασία των υγροτόπων και

ιδιαίτερα αυτών που είναι διεθνούς σημασίας. Με βάση τη νομοθεσία οι περιοχές
ΖΕΠ κηρύσσονται από τον Υπουργό Εσωτερικών μετά από γραπτή γνωμοδότηση
της Επιστημονικής Επιτροπής. Η Επιστημονική Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας
είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, είναι το αρμόδιο σώμα
όπου αποφασίζει και συστήνει προς τον Υπουργό Εσωτερικών.
Πίνακας 1: Πλαίσια/συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος.
Πλαίσια/Συνθήκες για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Κύπρο
Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης

Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης

Ονομασία
Πλαισίου/Σύμβασης

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

Κυρωτικός Νόμος περί της
Σύμβασης για τη
Διατήρηση της
Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής
και των Φυσικών
Οικοτόπων [Ν.
24/1988].

Στόχο έχει να προωθήσει τη
συνεργασία ανάμεσα στα
συμβαλλόμενα κράτη, με
σκοπό τη διατήρηση της άγριας
χλωρίδας και πανίδας και των
οικοτόπων τους, καθώς και την
προστασία απειλούμενων
μεταναστευτικών ειδών.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Natura 2000

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη
Διατήρηση των Άγριων
Πτηνών.
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη
Διατήρηση των Φυσικών
Οικοτόπων και της Άγριας
Πανίδας και Χλωρίδας.

Οι Οδηγίες επιτρέπουν την
εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού
Δικτύου προστατευόμενων
περιοχών (Φύση 2000), για την
αντιμετώπιση της συνεχούς
απώλειας της βιοποικιλότητας
από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες.

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

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

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

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

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

Κυρωτικός Νόμος [Ν.
8(ΙΙΙ)/2001]

Αποτελεί μία ενδοκυβερνητική
συμφωνία, η οποία παρέχει το
πλαίσιο για εθνικές δράσεις και
διεθνείς συνεργασίες για τη
διατήρηση και ορθολογική
χρήση των υγροτόπων και των
πόρων τους.

Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για
την Καταπολέμηση
της Απερήμωσης
(DesertificationUNCCD).

Σύμβαση για τους
Υγρότοπους Διεθνούς
Σημασίας (Ramsar).

Σύμβαση για τη
Βιολογική
Ποικιλομορφία των
Ηνωμένων Εθνών
(CBD)

Κυρωτικός Νόμος Αρ.
4(ΙΙΙ)/1996.

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

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

Έχει τρεις κυρίως στόχους:
1. τη διατήρηση της βιολογικής
ποικιλότητας,
2. ην 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.

Η καταγραφή και μελέτη της χλωρίδας και της πανίδας πραγματοποιήθηκε κατά τον
μήνα Οκτώβριο 2020. Στοιχεία σχετικά με το τοπικό βιολογικό περιβάλλον
συμπληρώθηκαν, όπου ήταν δυνατόν, από την υφιστάμενη βιβλιογραφία και από
προηγούμενες μελέτες που έγιναν στην περιοχή.
Για την καταγραφή της χλωρίδας χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη μέθοδος (εργασία
πεδίου):
-

Προκαταρκτική επιτόπια επόπτευση όλης της Άμεσης Περιοχής Μελέτης
(ΑΠΜ) και Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης (ΕΠΜ) διάρκεια μιας ημέρας για
αναγνώριση περιοχών με σημαντικές φυτοκοινωνίες.

-

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής ερευνήθηκαν σημαντικές περιοχές των
υφιστάμενων φυτοκοινωνιών της ΑΠΜ και ΕΠΜ για να αξιολογηθεί η
πληθυσμιακή και φυτοκοινωνιακή κατάσταση κάθε είδους φυτού.

-

Ταυτόχρονα με την καταγραφή της χλωρίδας συλλέγονταν πληροφορίες
σχετικά με την πανίδα της ΑΠΜ και ΕΠΜ (θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια,
πτηνά). Κατά την καταγραφή της πανίδας σημειωνόταν επίσης η
συμπεριφορά των διαφόρων ειδών σχετικά με τη χρήση κάθε βιότοπου για να
εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την οικολογία των ειδών της Περιοχής
Μελέτης για το Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ).

Το βιολογικό περιβάλλον εντός της ΑΠΜ θεωρείται μη επηρεασμένο σε μηδενικό
βαθμό, αφού δεν παρατηρείται ανθρώπινη δραστηριότητα εντός της ΑΠΜ. Γενικά, το
φυσικό περιβάλλον γύρω από την περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από γεωργικές
εκτάσεις γης (καλλιεργήσιμες ή/και μη καλλιεργήσιμες, εγκαταλειμμένες), καθώς
επίσης, σε μικρές οικιστικές μονάδες (μεμονωμένες κατοικίες, ακριβώς απέναντι από
το ΠΕ (Χάρτης 1).

Χάρτης 1: Μεμονωμένες κατοικίες, ακριβώς απέναντι από το ΠΕ.

Το γεωργικό τεμάχιο/χωράφι όπου θα εγκατασταθεί το υπό μελέτη έργο είναι το
Φ./Σχ./Τεμ. 51/16/68 (Χάρτης 2, περιοχή με κόκκινο χρώμα), το οποίο βρίσκεται
στην Κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία
«Φτέρκα». Το εν λόγω γεωργικό τεμάχιο/χωράφι έχει συνολικό εμβαδόν 14382 τ.μ..
Η ΑΠΜ αφόρα ιδιωτικό τεμάχιο (χωράφι, ακανόνιστου σχήματος) που εντάσσεται σε
Πολεοδομική Ζώνη Γ3. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η κοινότητα Νατάς βρίσκεται στη μέση
δύο ΠΠ που εμπίπτουν στο Δίκτυο «Natura2000» (Χάρτης 3, περιοχή με πορτοκαλί
χρώμα και περιοχή με καφετί χρώμα), παρόλα αυτά δεν επηρεάζουν την ΑΠΜ.
Συγκεκριμένα, το ΠΕ δεν εντάσσεται εντός του Δικτύου «Natura2000», εντούτοις,
βρίσκεται σε απόσταση 1,5 km (περίπου) από την ΖΕΠ της «Κοιλάδας της Έζουσας
και 800 m (περίπου) από την περιοχή ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός», οι οποίες είναι από
τις πιο σηματικές ΖΕΠ στην Κύπρο. Επιπλέον, το ΠΕ βρίσκεται σε απόσταση 800 m
(περίπου) από τον διάδρομο και τα περάσματα αποδημητικών πτηνών (Χάρτης 4).

Χάρτης 2: Η ΑΠΜ (κόκκινο χρώμα) που πρόκειται να κατασκευαστεί το ΠΕ.

Χάρτης 3: Η ΠΠ του Δικτύου «Natura2000» η οποία εμπίπτει στην ΕΠΜ.

Η ΖΕΠ «Κοιλάδα της Έζουσας» είναι μια σχετικά μεγάλη (4717 εκτάρια) και
σημαντική περιοχή για τα πουλιά με θαμνώδεις βιότοπους, παραποτάμιες συστάδες
με πλάτανους και σκλήδρους και παραδοσιακές καλλιέργειες: κυρίως σιτηρά,
αμπέλια, βοσκοτόπια, ελιές και αμυγδαλιές. Η πλούσια πτηνοπανίδα στην περιοχή
της ΖΕΠ «Κοιλάδα Έζουσας» διαφαίνεται από τις τακτικές καταγραφές που γίνονται

στην περιοχή από την Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας και από τον Πτηνολογικό
Σύνδεσμο Κύπρου, αλλά και από μη-συστηματικές καταγραφές που γίνονται από
μέλη του Πτηνολογικού Συνδέσμου. Συνολικά στη ΖΕΠ «Κοιλάδα Έζουσας» έχουν
καταγραφεί 158 είδη πτηνών, από τα οποία τα 55 είδη φωλιάζουν στη περιοχή
(Παράρτημα ΙΙ). Η περιοχή «Κοιλάδα Έζουσας» καθορίστηκε ως ΖΕΠ για έξι είδη του
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας της ΕΕ για τα Άγρια Πουλιά [2009/147/ΕΚ] που
αναπαράγονται στην περιοχή σε σημαντικούς αριθμούς, για ένα αποδημητικό είδος
και για την ομάδα των αποδημητικών αρπακτικών πουλιών. Τα είδη καθορισμού που
αναπαράγονται στη ΖΕΠ είναι: (1) Aquila fasciata (Σπιζαετός), (2) Buteo rufinus
(Διπλογέρακο), (3) Falco peregrinus (Ζάνος), (4) Coracias garrulus (Κράγκα) και τα
δύο ενδημικά είδη της Κύπρου (5) Oenanthe cypriaca (Σκαλιφούρτα) και (6) Sylvia
melanothorax (Τρυπομάζης). Το αποδημητικό είδος χαρακτηρισμού είναι (7) Merops
apiaster (Μελισσοφάγος), ενώ η ομάδα καθορισμού των αποδημητικών αρπακτικών
πουλιών αποτελείται κυρίως από τα ακόλουθα είδη: Pernis apivorus, Milvus migrans,
Circus aeruginosus, Circus macrourus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Buteo
buteo, Falco naumanni και το Falco vespertinus. Εκτός από τα πιο πάνω έξι είδη
καθορισμού, τα άλλα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που
φωλιάζουν

στη

ΖΕΠ

«Κοιλάδα

Έζουσας»

είναι:

Burhinus

oedicnemus

(Τρουλλουρία), Caprimulgus europaeus (Νυκτοπούλλι), Lanius collurio (Κεφαλάς),
Lanius nubicus (Δακκανούρα) και Emberiza caesia (Σπαροπούλλι). Υπάρχουν και
άλλα 38 είδη του Παραρτήματος I της Οδηγίας που παρατηρούνται στην περιοχή,
κυρίως κατά τη μετανάστευση (την άνοιξη και το φθινόπωρο), είδη όπως τα
αποδημητικά αρπακτικά (τα είδη καθορισμού που αναγράφονται πιο πάνω) και άλλα
είδη

όπως

Ixobrychus

minutus

(Νανορωδιός),

Nycticorax

nycticorax

(Νυχτοκόρακας), Ardeola ralloides (Βορτακοφάς), Asio flammeus (Βαλτόθουπος),
Alcedo atthis (Αλκυόνη), Lanius minor (Σταχτοκεφαλάς) και Emberiza hortulana
(Τσακροπιτίλλα). Υπάρχουν επίσης 109 άλλα είδη τα οποία εμφανίζονται τακτικά στη
ΖΕΠ «Κοιλάδα Έζουσας» τα οποία δεν ανήκουν στο Παράρτημα I της Οδηγίας των
Αγρίων Πτηνών. Από αυτά τα είδη, 44 φωλιάζουν στη ΖΕΠ, με το ενδημικό υπείδος,
Otus scops cyprius (Θουπί), να είναι το πιο αξιοσημείωτο. Συνολικά στη ΖΕΠ
«Κοιλάδα Έζουσας» έχουν καταγραφεί 158 είδη. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη
έκταση της περιοχής καλύπτεται από δάση πλατάνων (Platanus orientalis) και
συστάδες σκλέδρων (Alnus orientalis), ιτιές (Salix alba), πικροδάφνες (Nerium
oleander), μέρικους (Tamarix smyrnensis) και καλαμιώνες. Σημαντική έκταση
καλύπτεται από πευκοδάσος (Pinus brutia) και περνιές (Quercus coccifera, είδος

δρυός), με τη συμμετοχή συστάδων τρεμιθιάς (Pistacia terebinthus), μοσφιλιών
(Crataegus azarolus) και χαρουπιών/τερατσιών (Styrax officinalis). Επίσης,
παρατηρούνται

και

εκτάσεις

φρυγανικής

βλάστησης

σε

συνδυασμό

με

Sarcopoterium spinosum και Thymus capitatus. Αρκετά τμήματα καλύπτονται από
ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά και κάποιες εκτάσεις καταλαμβάνονται
από αμπελώνες και εσπεριδοειδή δέντρα. Η βλάστηση στους γκρεμούς της
Επισκοπής χαρακτηρίζεται από τα είδη Bosea cypria, Verbascum levanticum,
Capparis spinosa, Umbilicus rupestris ενώ σε σημεία με χώμα υπάρχουν βολβοί
Scilla cilicica, Narcissus tazetta, Gagea juliae.
Γενικά, στην ΖΕΠ της «Κοιλάδας της Έζουσας – CY4000021» παρατηρούνται τα
είδη: Aquila fasciata, Buteo rufinus, Coracias garrulus, Merops apiaster, Falco
peregrinus, Oenanthe cypriaca, Sylvia melanothorax, τα οποία χρησιμοποιούν την
εν λόγω ΖΕΠ για την αναπαραγωγή τους. Στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Επισκοπή
του Μωρού Νερού – CY4000005» υπάρχουν οι φυσικοί οικοτόποι με τα εξής είδη:
ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero brachypodietea, Ποταμοί
της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo agrostidion, φρύγανα από
Sarcopoterium spinosum, δάση/στοές με Salix alba και Populus alba, δάση Platanus
orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), μεσογειακά πευκοδάση με
ενδημικά

είδη

πεύκων

της

Μεσογείου,

Callimorpha

(Euplagia,

Panaxia)

quadripunctaria, Rhinolophus hipposideros, Rousettus aegyptiacus, Propomacrus
cypriacus. Επίσης, στην Πανίδα απαντώνται κυρίως τα είδη: Rhinolophus
hipposideros, Rousettus aegyptiacus και Propomacrus cypriacus. Τέλος, ιδιαίτερο
περιβαλλοντικό και ορνιθολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο περίφημος Βράχος της
Επισκοπής «ΖΕΠ Γκρεμοί Έζουσας – CY4000022», στην επαρχία Πάφου, ο οποίος
χαρακτηρίζεται και ως «Μετέωρα της Κύπρου». Η μεγάλης αξίας τοποθεσία
βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Επισκοπή, έχει μέγιστο ύψος 70 μέτρα και μήκος
250 μέτρα, καθιστώντας τον έτσι ως τον μεγαλύτερο μονόλιθο όγκο της Κύπρου.
Στην πανίδα της εν λόγω ΖΕΠ, απαντώνται κυρίως τα είδη: Buteo rufinus, Coracias
garrulus και Lullula arborea, τα οποία χρησιμοποιούν την ΖΕΠ για την αναπαραγωγή
τους. Τα είδη καθορισμού που αναπαράγονται στη ΖΕΠ της «Κοιλάδας της
Έζουσας» είναι: Aquila fasciata (Σπιζαετός), Buteo rufinus (Διπλογέρακο), Falco
peregrinus (Ζάνος), Coracias garrulus (Κράγκα), και τα δύο (2) ενδημικά είδη της
Κύπρου, Oenanthe cypriaca (Σκαλιφούρτα) και Sylvia melanothorax (Τρυπομάζης).
Το αποδημητικό είδος χαρακτηρισμού είναι ο Merops apiaster (Μελισσοφάγος), ενώ
η ομάδα καθορισμού των αποδημητικών αρπακτικών πουλιών αποτελείται κυρίως

από τα ακόλουθα είδη: Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus
macrourus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Buteo buteo, Falco naumanni και το
Falco vespertinus.

-

Ο Σπιζαετός (ή Περτικοσιάχινο) Aquila fasciata (εικόνα 1) είναι εντυπωσιακό και
μεγάλο αρπακτικό πουλί (άνοιγμα φτερών 145-165 εκ.) που ανήκει στην οικογένεια
των αετών (Aquila). Αποτελεί το μόνο είδος αετού που φωλιάζει στην Κύπρο. Ο
Σπιζαετός είναι είδος προτεραιότητας1 για την ΕΕ και προτιμά ανοικτές εκτάσεις σε
μέτρια υψόμετρα, κυνηγώντας σε φρυγανότοπους, θαμνώνες, καλλιεργημένες
περιοχές και στις παρυφές δασών, ενώ φωλιάζει σε μεγάλα δέντρα ή σε γκρεμούς,
μέσα ή κοντά στο δάσος. Ο Σπιζαετός είναι ο τυπικός αετός των Μεσογειακών νησιών
και τρέφεται με μεσαίου μεγέθους θηλαστικά και πουλιά. Στην περιοχή της ΖΕΠ
«Κοιλάδα Έζουσας» φωλιάζουν 1–2 ζευγάρια. Ο Σπιζαετός είναι χωροκρατικό είδος
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και δεν είναι ανεκτικό σε ενόχληση του χώρου
φωλεοποίησης του με κίνδυνο εγκατάλειψης . Το είδος απαιτεί μια ζώνη «μηενόχλησης» με ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από τη φωλιά του για να αποσοβηθεί ο
κίνδυνος εγκατάλειψης. Είναι ευάλωτο τόσο σε πρωτογενείς δηλητηριάσεις όσο και
σε δευτερογενείς. Οι δευτερογενείς δηλητηριάσεις προκύπτουν λόγω της τροφικής
αλυσίδας όταν ένα ζώο τραφεί με άλλο ζώο (τρωκτικό) που έχει φάει τρωκτικοκτόνο.

Εικόνα 1: Aquila fasciata

-

Το Διπλογέρακο (Buteo rufinus, εικόνα 2) είναι εντυπωσιακό και μεγάλο αρπακτικό
πουλί (άνοιγμά φτερών 130-155 εκ.) που ανήκει στην οικογένεια των γερακίνων
(Buteo). Αποτελεί το μόνο είδος γερακίνας που φωλιάζει στην Κύπρο. Το
Διπλογέρακο είναι είδος προτεραιότητας για την ΕΕ και προτιμά κυρίως ανοικτούς
βιότοπους και τρέφεται με μικρά θηλαστικά (κυρίως αρουραίους), ερπετά και έντομα.
Το είδος είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου και φωλιάζει σε γκρεμούς ή ακόμα και σε
μεγάλα δέντρα. Μέχρι τη δεκαετία του ‘90 το Διπλογέρακο ήταν το μόνο

μεταναστευτικό είδος στην Κύπρο, αλλά πλέον έχει εγκατασταθεί στο νησί και έχει
καθιερωθεί ως αναπαραγόμενο είδος και μόνιμος κάτοικος, ενώ εμφανίζονται και
μεταναστευτικά άτομα κατά το χειμώνα κυρίως αλλά και κατά την περίοδο της
αποδημίας. Στην περιοχή της ΖΕΠ «Κοιλάδα Έζουσας» φωλιάζουν 4 ζευγάρια του
είδους. Είναι χωροκρατικό κατά τη περίοδο αναπαραγωγής και είναι ευαίσθητο στην
ενόχληση κοντά στο χώρο φωλεοποίησης του με κίνδυνο εγκατάλειψης . Το είδος
απαιτεί μια ζώνη «μη-ενόχλησης» με ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από τη φωλιά του
για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης. Λόγω του διαιτολογίου του, το
Διπλογέρακο είναι ευάλωτο τόσο σε πρωτογενείς όσο και σε δευτερογενείς
δηλητηριάσεις. Οι δευτερογενείς δηλητηριάσεις προκύπτουν μέσω της τροφικής
αλυσίδας, όταν ένα ζώο τραφεί με άλλο ζώο (τρωκτικό) που έχει φάει τρωκτικοκτόνο.

Εικόνα 2: Buteo rufinus

-

Ο Ζάνος Falco peregrinus (εικόνα 3) είναι είδος γερακιού (Falconidae) που
αναπαράγεται σε απόκρημνα βράχια και είναι μόνιμος κάτοικος στη Κύπρο. Είναι το
πιο μεγάλο γεράκι (40–50 εκ.) που φωλιάζει στην Κύπρο σε μικρούς αριθμούς και
είδος προτεραιότητας για την ΕΕ. Τρέφεται κυρίως με πουλιά όπως περιστέρια, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από εντυπωσιακή και ταχύτατη καταδίωξη. Είναι
χωροκρατικό είδος και ευαίσθητο στην όχληση της φωλιάς του ή κοντά στη φωλιά του
με κίνδυνο εγκατάλειψης. Το είδος απαιτεί μια ζώνη «μη-ενόχλησης» με ακτίνα ενός
(1) χιλιομέτρου από τη φωλιά του για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης. Είναι
επίσης ιδιαίτερα τρωτό σε δηλητηρίαση μέσω της τροφικής αλυσίδας (δευτερογενής
δηλητηρίαση) που προκαλείται από τη χρήση εντομοκτόνων. Η ΖΕΠ «Κοιλάδα
Έζουσας» είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στην Κύπρο
καθώς φιλοξενεί 2–3 ζευγάρια.

Εικόνα 3: Falco peregrinus

-

Η Κράγκα Coracias garrulus (εικόνα 4) είναι είδος με φθίνοντα πληθυσμό στην
Ευρώπη. Είναι σχετικά μεγάλο πτηνό (29–32εκ), με έντονα χρώματα, κυρίως γαλανό.
Μοιάζει με κορακοειδές στο σχήμα, αλλά ανήκει στην οικογένεια των Μελισσοφάγων
(Meropidae). Είναι μεταναστευτικό είδος το οποίο διαχειμάζει στην Αφρική και
αναπαράγεται σε Μεσόγειο και Ανατολική Ευρώπη. Η Κράγκα έρχεται τον Απρίλιο
για να φωλιάσει και φεύγει το Σεπτέμβριο, ενώ η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό
ποσοστό του πληθυσμού όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρέφεται με μεγάλα έντομα
και μικρά ερπετά και προτιμά ανοικτούς βιότοπους όπως άνυδρες καλλιέργειες με
σκόρπια δέντρα και άφθονα μεγάλα έντομα του εδάφους (σκαθάρια, ακρίδες). Η
Κράγκα φωλιάζει σε τρύπες, όχτους, γκρεμούς ή κουφάλες δέντρων. Το ανοικτό τοπίο
του βόρειου τμήματος της ΖΕΠ, με μη εντατική γεωργία, παρέχει καλούς χώρους
τροφοληψίας. Η ΖΕΠ «Κοιλάδα Έζουσας» είναι σημαντική περιοχή για το είδος στην
Κύπρο καθώς 30–60 ζευγάρια φωλιάζουν σε αυτή από τον Απρίλιο μέχρι τον
Αύγουστο.

Εικόνα 4: Coracias garrulus

Ως ενδημικά είδη, η Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca, εικόνα 5) και ο Τρυπομάζης
(Sylvia melanothorax, εικόνα 6) φωλιάζουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στο
κόσμο. Είναι και τα δυο είδη που ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
Τα δύο αυτά είδη φωλιάζουν στη ΖΕΠ «Κοιλάδα Έζουσας» σε σημαντικούς αριθμούς.

-

Η Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) είναι μικρό εντομοφάγο είδος (14–16εκ.) που
ανήκει στην οικογένεια τον Πετροκλήδων (Oenanthe). Φωλιάζει σε όλους τους
βιότοπους της Κύπρου, με τις δασικές περιοχές να είναι ο βιότοπος προτίμησης του
είδους. Η Σκαλιφούρτα εγκαταλείπει πλήρως το νησί το χειμώνα, μεταναστεύοντας
στην Αφρική. Το είδος βρίσκεται στη Κύπρο από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο. Η «Κοιλάδα
Έζουσας» είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο. Σε αυτή
υπολογίζεται ότι φωλιάζουν 500–1000 ζευγάρια της Σκαλιφούρτας, σε τρύπες, δέντρα
ή ξερολιθιές. Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα.

Εικόνα 5: Oenanthe cypriaca

-

O Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax) φωλιάζει μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού
στο κόσμο. Ό Τρυπομάζης είναι μικρό (12–13εκ) εντομοφάγο της οικογένειας των
Συλβίιδων (Sylviidae). Ο χαρακτηριστικός του βιότοπος είναι οι θαμνώνες αλλά
φωλιάζει σε καλούς αριθμούς και στα πευκοδάση της Κύπρου, αρκεί να μην είναι
πολύ πυκνά. Ο Τρυπομάζης είναι εν μέρει μεταναστευτικό είδος, αφού ένα ποσοστό
του πληθυσμού του περνά το χειμώνα στις ακτές της Ερυθράς θάλασσας και ένα άλλο
μένει στην Κύπρο και το χειμώνα. Η ΖΕΠ «Κοιλάδα Έζουσας» προσφέρει εκτάσεις
με καλό βιότοπο για το είδος αυτό. Υπολογίζεται ότι σε αυτή φωλιάζουν 750–1500
ζευγάρια Sylvia melanothorax. Ο Τρυπομάζης είναι χωροκρατικό είδος που φτιάχνει
τη φωλιά του σε θάμνους και τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα.

Εικόνα 6: Sylvia melanothorax

-

Ο Μελισσοφάγος Merops apiaster (εικόνα 7) της οικογένειας των μελισσοφάγων
(Meropidae) είναι ένα εντυπωσιακά πολύχρωμο εντομοφάγο πουλί μεσαίου μεγέθους
(άνοιγμα φτερών 36-40εκ). Δεν είναι είδος του Παράρτηματος Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ, αλλά είναι είδος το οποίο περνά από την Κύπρο σε σημαντικούς
αριθμούς, δηλαδή σημαντικό ποσοστό του Ευρωπαϊκού πληθυσμού περνά από το
νησί την Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Είναι κοινωνικό είδος το οποίο μεταναστεύει σε
σμήνη και τρέφεται κυρίως με Υμενόπτερα (όχι μόνο μέλισσες) τα οποία πιάνει στον
αέρα. Φωλιάζει σε ανοικτές, ηλιόλουστες περιοχές στην Ευρώπη (μονό μικρός
αριθμός φωλιάζει σε Κύπρο). Η ΖΕΠ «Κοιλάδα Έζουσας» είναι σημαντικός χώρος
τροφοληψίας και ξεκούρασης για το είδος, και υπολογίζεται – βάσει καταγραφών του
Πτηνολογικού Συνδέσμου και της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας – ότι περνούν τακτικά
2500–5000 άτομα του είδους από τη ΖΕΠ κατά την αποδημία (Μάρτιος–Μάιος και
Αύγουστος–Οκτώβριος). Οι αριθμοί του Μελισσοφάγου στη ΖΕΠ είναι μεγαλύτεροι το
Φθινόπωρο, γεγονός το οποίο ισχύει για το πέρασμα του είδους από την Κύπρο
γενικά. Σοβαρή απειλή για το είδος στη ΖΕΠ είναι η παράνομη παγίδευση και ο
παράνομος πυροβολισμός, κυρίως το Φθινόπωρο.

Εικόνα 7: Merops apiaster

Η ομάδα των αποδημητικών/μεταναστευτικών αρπακτικών πουλιών, απαρτίζεται από
τα ακόλουθα είδη: Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus
macrourus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Buteo buteo, Falco naumanni, Falco
vespertinus. Τα αρπακτικά αυτά φωλιάζουν σε Ευρώπη και Ασία και περνούν από τη
ΖΕΠ «Κοιλάδα Έζουσας» σε σημαντικούς αριθμούς, κυρίως κατά το Φθινόπωρο,
χρησιμοποιώντας την περιοχή για τροφοληψία ή/και ξεκούραση. Βάσει των
καταγραφών του Πτηνολογικού Συνδέσμου και της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας
υπολογίζεται ότι το Φθινόπωρο περνούν τακτικά 250–1000 αρπακτικά κατά την
αποδημία από τη ΖΕΠ.
Η ΖΕΠ και ΤΚΣ «Ξερός Ποταμός» βρίσκεται νοτιοανατολικά της Επαρχίας Πάφου,
συνορεύει στα βορειοανατολικά με τη ΖΕΠ «Γκρεμμοί Χανουτάρη» (CY 4000017) και
στα νότια με τη ΖΕΠ «Εκβολές Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου» (CY4000018).
Εκτείνεται από υψόμετρο σχεδόν 30 m από την επιφάνεια της θάλασσας και φτάνει
μέχρι τα 700 m και αποτελεί ένα βιότοπο πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται από ποτάμιο – παραποτάμιο σύστημα με κύριο ποτάμιο σύστημα τον
Ποταμό Ξερού. Ο Ποταμός Ξερός έχει μήκος 41,5 km, πηγάζει από το Δάσος Πάφου
και εκβάλει στη θαλάσσια περιοχή των Μανδριών Πάφου. Σε απόσταση 3 km
(περίπου) από τις εκβολές του βρίσκεται το φράγμα του Ασπρόκρεμμου. Η
μεγαλύτερη έκταση της περιοχής καλύπτεται από φρύγανα (5420*) με συστάδες από
Sarcopoterium spinosum και Thymus capitatus. Ανάμεσα κυρίως στα φρύγανα,
παρατηρούνται εκτάσεις με ξηροφυτικά λιβάδια με αγρωστώδη και μονοετή (6220*).
Στο κεντρικό τμήμα της περιοχής και σε κάποιες πλαγιές κατά μήκος του ποταμού,
παρατηρούνται

εκτάσεις

τραχείας

πεύκης

(Pinus

brutia).

Στην

περιοχή

καταγράφονται δάση ελιάς και χαρουπιάς και σε σημεία της κοίτης του ποταμού
υπάρχουν παραποτάμιες συστάδες με πλάτανους και σκλέδρους. Οι εναλλαγές της
βλάστησης με θαμνώδεις βιότοπους, δασικές εκτάσεις, παραποτάμιες συστάδες με
πλάτανους και σκλέδρους, σε συνδυασμό με την παρουσία του υδάτινου στοιχείου
του ποταμού Ξερού και του φράγματος του Ασπρόκρεμου και οι παραδοσιακές
καλλιέργειες της περιοχής: κυρίως σιτηρά, βοσκοτόπια, ελιές, εσπεριδοειδή και
αμπέλια δημιουργούν μεγάλη ποικιλία στο τοπίο και τους οικότοπους, με αποτέλεσμα
η περιοχή να φιλοξενεί σημαντικούς αριθμούς ειδών πτηνοπανίδας.
Η ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» είναι μια σχετικά μεγάλη (4111 εκτάρια) και ιδιαίτερα
σημαντική περιοχή για τα πουλιά με θαμνώδεις βιότοπους, δασικές εκτάσεις,
παραποτάμιες συστάδες με πλάτανους και σκλέδρους, το φράγμα του Ασπρόκρεμου

και παραδοσιακές καλλιέργειες: κυρίως σιτηρά, βοσκοτόπια, ελιές, εσπεριδοειδή και
αμπέλια. Η πλούσια πτηνοπανίδα στην περιοχή της ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός»
διαφαίνεται από τις τακτικές καταγραφές που γίνονται στην περιοχή από την
Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας και από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, αλλά και
από μη συστηματικές καταγραφές που γίνονται από μέλη του Πτηνολογικού
Συνδέσμου. Συνολικά στη ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» έχουν καταγραφεί 159 είδη πτηνών,
από τα οποία τα 53 είδη φωλιάζουν στη περιοχή. Η περιοχή «Ξερός Ποταμός»
καθορίστηκε ως ΖΕΠ για επτά είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας της ΕΕ για τα
Άγρια Πουλιά [2009/147/ΕΚ] που αναπαράγονται στην περιοχή σε σημαντικούς
αριθμούς, για ένα είδος το οποίο φώλιαζε παλιά στη περιοχή και για δυο αποδημητικά
είδη. Τα είδη καθορισμού που αναπαράγονται στη ΖΕΠ είναι: (1) Buteo rufinus
(Διπλογέρακο), (2) Falco peregrinus (Ζάνος), (3) Coracias garrulus (Κράγκα), (4)
Burhinus oedicnemus (Τρουλλουρίδα,) (5) Emberiza caesia (Σιταροπούλλι) και τα
δύο (2) ενδημικά είδη της Κύπρου, (6) Oenanthe cypriaca (Σκαλιφούρτα) και (7)
Sylvia melanothorax (Τρυπομάζης). Το είδος καθορισμού (8) Gyps fulvus (Γύπας),
είναι είδος το οποίο φώλιαζε στο παρελθόν στην περιοχή και σήμερα χρησιμοποιεί
την περιοχή της ΖΕΠ για τροφοληψία. Ανάμεσα στους σημαντικούς στόχους του
διαχειριστικού σχεδίου είναι η επαναφορά αναπαραγωγικής αποικίας του Γύπα στη
ΖΕΠ. Τα αποδημητικά είδη χαρακτηρισμού είναι το (9) Falco vespertinus
(Μαυροφάλκονο) και το (10) Circus macrourus (Ασπροσιάχινο) Εκτός από τα πιο
πάνω δέκα είδη καθορισμού, τα άλλα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
2009/147/ΕΚ που φωλιάζουν στη ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» είναι: Aquila fasciata
(Σπιζαετός/Περτικοσιάχινο), Caprimulgus europaeus (Νυκτοπούλλι) και Lanius
nubicus (Δακκαννούρα). Υπάρχουν και άλλα 38 είδη του Παραρτήματος I της Οδηγίας
που παρατηρούνται στην περιοχή, κυρίως κατά τη μετανάστευση (την άνοιξη και το
φθινόπωρο), είδη όπως τα αποδημητικά αρπακτικά Pernis apivorus, Milvus migrans,
Circus aeruginosus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Buteo buteo, Falco naumanni
και άλλα είδη όπως Ixobrychus minutus (Νανορωδιός), Nycticorax nycticorax
(Νυχτοκόρακας), Ardeola ralloides (Βορτακοφάς), Asio flammeus (Βαλτόθουπος),
Alcedo atthis (Αλκυόνη), Lanius minor (Σταχτοκεφαλάς) και Emberiza hortulana
(Τσακροπιτίλλα). Υπάρχουν επίσης 106 άλλα είδη τα οποία εμφανίζονται τακτικά στη
ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» τα οποία δεν ανήκουν στο Παράρτημα I της Οδηγίας των
Αγρίων Πτηνών. Από αυτά τα είδη, 43 φωλιάζουν στη ΖΕΠ, με το ενδημικό υποείδος,
Θουπί Otus scops cyprius, να είναι το πιο αξιοσημείωτο. Συνολικά στη ΖΕΠ «Ξερός
Ποταμός» έχουν καταγραφεί 159 είδη.

Η περιοχή «Ξερός Ποταμός» καθορίστηκε ως ΖΕΠ για επτά είδη του Παραρτήματος
Ι της Οδηγίας της ΕΕ για τα Άγρια Πουλιά [2009/147/ΕΚ] που αναπαράγονται στην
περιοχή σε σημαντικούς αριθμούς, για ένα είδος το οποίο φώλιαζε παλιά στη περιοχή
και για δυο αποδημητικά είδη.

-

Το Διπλογέρακο Buteo rufinus (εικόνα 8) είναι εντυπωσιακό και μεγάλο αρπακτικό
πουλί (άνοιγμα φτερών 130–155 εκ.) που ανήκει στην οικογένεια των γερακίνων
(Buteo). Αποτελεί το μόνο είδος γερακίνας που φωλιάζει στην Κύπρο. Το
Διπλογέρακο είναι είδος προτεραιότητας1 για την ΕΕ και προτιμά κυρίως ανοικτούς
βιότοπους και τρέφεται με μικρά θηλαστικά (κυρίως αρουραίους), ερπετά και έντομα.
Το είδος είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου και φωλιάζει σε γκρεμούς ή ακόμα και σε
μεγάλα δέντρα. Μέχρι τη δεκαετία του 90’ το Διπλογέρακο ήταν το μόνο
μεταναστευτικό είδος στην Κύπρο, αλλά πλέον έχει εγκατασταθεί στο νησί και έχει
καθιερωθεί ως αναπαραγόμενο είδος και μόνιμος κάτοικος, ενώ εμφανίζονται και
μεταναστευτικά άτομα κατά το χειμώνα κυρίως αλλά και κατά την περίοδο της
αποδημίας έχει εγκατασταθεί στο νησί και έχει καθιερωθεί ως αναπαραγόμενο είδος.
Στην περιοχή της ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» φωλιάζουν δύο (2) ζευγάρια του είδους.
Είναι χωροκρατικό κατά τη περίοδο αναπαραγωγής και είναι ευαίσθητο στην
ενόχληση κοντά στον χώρο φωλεοποίησης του με κίνδυνο εγκατάλειψης. Το είδος
απαιτεί μια ζώνη «μη ενόχλησης» με ακτίνα 2 km από τη φωλιά του για να
αποσοβηθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης. Λόγω του διαιτολογίου του, το Διπλογέρακο
είναι ευάλωτο τόσο σε πρωτογενείς δηλητηριάσεις όσο και σε δευτερογενείς. Οι
δευτερογενείς δηλητηριάσεις προκύπτουν λόγω της τροφικής αλυσίδας όταν ένα ζώο
τραφεί με άλλο ζώο (τρωκτικό) που έχει φάει τρωκτικοκτόνο.

Εικονα 8: Buteo rufinus

-

Ο Ζάνος Falco peregrinus (εικόνα 9) είναι είδος γερακιού (Falconidae) που
αναπαράγεται σε απόκρημνα βράχια και είναι μόνιμος κάτοικος στη Κύπρο. Είναι το

πιο μεγάλο γεράκι που φωλιάζει στην Κύπρο (40-50 εκ.) σε μικρούς αριθμούς και
είδος προτεραιότητας για την ΕΕ. Τρέφεται κυρίως με πουλιά όπως περιστέρια, τα
οποία πιάνει στον αέρα μετά από εντυπωσιακή και ταχύτατη καταδίωξη. Είναι
χωροκρατικό είδος και ευαίσθητο στην όχληση της φωλιάς του ή κοντά στη φωλιά του
με κίνδυνο εγκατάλειψης. Το είδος απαιτεί μια ζώνη «μη-ενόχλησης» με ακτίνα 1 km
από τη φωλιά του για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης. Είναι επίσης ιδιαίτερα
τρωτό σε δηλητηρίαση μέσω της τροφικής αλυσίδας (δευτερογενής δηλητηρίαση)
που προκαλείται από τη χρήση εντομοκτόνων. Η ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» είναι
ανάμεσα στις πιο σημαντικές περιοχές για το είδος στην Κύπρο καθώς φιλοξενεί τρία
(3) ζευγάρια.

Εικονα 9: Falco peregrinus

-

Η Τρουλλουρία Burhinus oedicnemus (εικόνα 10), είναι νυκτόβιο παρυδάτιο είδος το
οποίο όμως, σε αντίθεση με τα πιο πολλά παρυδάτια (Charadriiformes), απαντάται
μακριά από υδροβιότοπους, σε ανοικτές εκτάσεις, φυσικές αλλά και καλλιεργημένες
(σιτηρά). Η Τρουλλουρία είναι σχετικά μεγάλο πουλί (38–45εκ), μόνιμος κάτοικος της
Κύπρου. Το φτέρωμα του είναι γενικά καφετί και βασίζεται στο καμουφλάζ για να
περνά απαρατήρητη. Φωλιάζει στο έδαφος σε χέρσες ανοικτές περιοχές, με αραιή
βλάστηση ή/και γυμνές, σε στεγνές κοίτες ποταμών και σε παραδοσιακές, μη
εντατικές καλλιέργειες σιτηρών. Τρέφεται κυρίως με έντομα και άλλα ασπόνδυλα. Η
Τρουλλουρία είναι είδος που φωλιάζει σε σημαντικούς αριθμούς στην Κύπρο. Στη
ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» φωλιάζουν μέχρι τριάντα (30) ζευγάρια του είδους.

Εικόνα 10: Burhinus oedicnemus

-

Η Κράγκα Coracias garrulus (εικόνα 11) είναι είδος με φθίνοντα πληθυσμό στην
Ευρώπη. Είναι σχετικά μεγάλο πτηνό (29–32εκ), με έντονα χρώματα, κυρίως γαλανό.
Μοιάζει με κορακοειδές στο σχήμα, αλλά ανήκει στην οικογένεια των Μελισσοφάγων
(Meropidae). Είναι μεταναστευτικό είδος το οποίο διαχειμάζει στην Αφρική και
αναπαράγεται σε Μεσόγειο και Ανατολική Ευρώπη. Στη Κύπρο η Κράγκα έρχεται τον
Απρίλιο για να φωλιάσει και φεύγει το Σεπτέμβριο, ενώ η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό
ποσοστό του πληθυσμού όλης της Ευρώπης. Τρέφεται με μεγάλα έντομα και μικρά
ερπετά και προτιμά ανοικτούς βιότοπους όπως άνυδρες καλλιέργειες με σκόρπια
δέντρα και άφθονα μεγάλα έντομα του εδάφους (σκαθάρια, ακρίδες). Η Κράγκα
φωλιάζει σε τρύπες σε όχτους, γκρεμούς ή σε κουφάλες δέντρων και το ανοικτό τοπίο
του βόρειου τμήματος της ΖΕΠ, με μη εντατική γεωργία, παρέχει καλούς χώρους
τροφοληψίας. Η ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» είναι η πιο σημαντική περιοχή για το είδος
στην Κύπρο καθώς 100–150 ζευγάρια φωλιάζουν σε αυτή από τον Απρίλιο μέχρι τον
Αύγουστο.

Εικόνα 11: Coracias garrulus

-

Το Σιταροπούλλι Emberiza caesia (εικόνα 12) είναι είδος που ανήκει στο Παράρτημα
I της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, για το οποίο η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του
πληθυσμού της Ευρώπης, γύρω στο 10%. Η Κύπρος έχει επίσης τον πιο μεγάλο
πληθυσμό του είδους στην ΕΕ και γύρω στο 50% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.
Το Σιταροπούλλι είναι μικρό εντομοφάγο πουλί (14-15εκ.) το οποίο διαχειμάζει στην
Αφρική και έρχεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου και στην Κύπροτους
μήνες Μάρτιο–Οκτώβριο για να φωλιάσει. Το Σιταροπούλλι ανήκει στην οικογένεια
των Τσιχλονιών (Emberizidae) και είναι ένα όμορφο πουλί με κυρίως κόκκινο-καφετί
φτέρωμα με γκρίζο στο κεφάλι. Φωλιάζει σε δάση με ξέφωτα αλλά και σε πιο
ανοικτούς βιότοπους όπως φρυγανότοπους. Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος. Η

ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» είναι από τις καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο καθώς
φιλοξενεί 300-700 ζευγάρια.

Εικόνα 12: Emberiza caesia

Ως ενδημικά είδη, η Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca (εικόνα 13) και ο Τρυπομάζης
Sylvia melanothorax (εικόνα 14) φωλιάζουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού
στον κόσμο. Τα ενδημικά αυτά είδη είναι και τα δύο (2) είδη που ανήκουν στο
Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Τα δύο αυτά είδη φωλιάζουν στη ΖΕΠ
«Ξερός ποταμός» σε καλούς αριθμούς.

-

Η Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca είναι μικρό εντομοφάγο είδος (14–16εκ.) που
ανήκει στην οικογένεια τον Πετροκλήδων (Oenanthe). Φωλιάζει σε όλους τους
βιότοπους της Κύπρου, με τις δασικές περιοχές να είναι ο βιότοπος προτίμησης του
είδους. Η Σκαλιφούρτα εγκαταλείπει πλήρως το νησί τον χειμώνα, μεταναστεύοντας
στην Αφρική. Το είδος βρίσκεται στη Κύπρο από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο. Η ΖΕΠ
«Ξερός Ποταμός» είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο. Σε αυτή
υπολογίζεται ότι φωλιάζουν 750-1250 ζευγάρια σε τρύπες, δέντρα ή ξερολιθιές.
Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα.

Εικόνα 13: Oenanthe cypriaca

-

O Τρυπομάζης Sylvia melanothorax φωλιάζει μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού
στο κόσμο. Ο Τρυπομάζης είναι μικρό (12–13εκ) εντομοφάγο της οικογένειας των

Συλβίιδων (Sylviidae). Ο χαρακτηριστικός του βιότοπος είναι οι θαμνώνες αλλά
φωλιάζει σε καλούς αριθμούς και στα πευκοδάση της Κύπρου, αρκεί να μην είναι
πολύ πυκνά. Είναι εν μέρει μεταναστευτικό είδος, αφού ένα ποσοστό του πληθυσμού
του περνά το χειμώνα στις ακτές της Ερυθράς θάλασσας και ένα άλλο μένει στην
Κύπρο και το χειμώνα. Η ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» προσφέρει εκτάσεις με καλό βιότοπο
για το είδος αυτό. Υπολογίζεται ότι σε αυτή φωλιάζουν 750–1250 ζευγάρια Sylvia
melanothorax. Ο Τρυπομάζης είναι χωροκρατικό είδος που φτιάχνει τη φωλιά του σε
θάμνους και τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα.

Εικόνα 14: Sylvia melanothorax

-

Ο Γύπας Gyps fulvus (εικόνα 15) είναι το πιο μεγάλο (άνοιγμα φτερών 230–265 εκ.)
αλλά και το πλέον απειλούμενο αρπακτικό πουλί της Κύπρου. Είναι πτωματοφάγο
είδος το οποίο ήταν, μέχρι σχετικά πρόσφατα, κοινό στην Κύπρο αλλά έχει υποστεί
σημαντικότατες πληθυσμιακές μειώσεις. Οι πρώτες μειώσεις καταγράφηκαν τη
δεκαετία του 1950 λόγω έλλειψης τροφής αλλά το είδος διατηρήθηκε σε σχετικά
καλούς πληθυσμούς μέχρι το 1980. Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα και κυρίως
λόγω της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ο πληθυσμός του
είδους έχει φτάσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια
προσπάθεια ενίσχυσης του τοπικού πληθυσμού με εισαγωγή ατόμων του είδους από
την Κρήτη, στα πλαίσια ενός προγράμματος διατήρησης του είδους. Οι καταγραφές
των τελευταίων ετών δείχνουν ότι ο υφιστάμενος πληθυσμός είναι γύρω στα 20-40
άτομα σε όλη την Κύπρο και φωλιάζουν μόνο 2-3 ζευγάρια. Ο Γύπας προτιμά
ανοικτούς βιότοπους για εξεύρεση τροφής (πτωμάτων ζώων) και φωλιάζει σε
αποικίες, απόκρημνα βράχια που βρίσκονται στα βουνά ή στις ακτές. Ανεμοπορεί και
αερογλιστρά συνεχώς, καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις σε αναζήτηση τροφής. Στην
περιοχή ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός», υπήρχε παλαιότερα σημαντική αποικία του Γύπα,
όμως η περιοχή τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από το είδος μόνο για σκοπούς
τροφοληψίας. Παρόλα αυτά, η ΖΕΠ παραμένει ως μια από τις πιο σημαντικές
περιοχές της Κύπρου για το άκρως απειλούμενο αυτό είδος.

Εικόνα 15: Gyps fulvus

-

Το Ασπροσιάχινο Circus macrourus (εικόνα 16) είναι παγκοσμίως απειλούμενο
είδος και είδος προτεραιότητας (Παράρτημα I της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) για την ΕΕ,
το οποίο δεν φωλιάζει στην Κύπρο αλλά περνά από το νησί σε σημαντικούς αριθμούς
κατά την Άνοιξη (Απρίλιο–Μάιο) και το Φθινόπωρο (Σεπτέμβριο–Οκτώβριο). Το
Ασπροσιάχινο είναι μεγάλο αρπακτικό με άνοιγμα φτερών 97–118εκ. Φωλιάζει
κυρίως σε Ουκρανία, Ν. Ρωσία και Καζακστάν και διαχειμάζει στην Αφρική, την Ινδία
και σε περιορισμένες περιοχές στη Μέση Ανατολή. Ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός του
είδους αριθμεί μόνο 1–12 ζευγάρια. Αναπαράγεται σε ανοικτούς βιότοπους
(γεωργικές εκτάσεις, στέπες) και απαντάται σε ανοικτές εκτάσεις (γεωργικές περιοχές,
φρυγανότοπους) στην αποδημία. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, ερπετά και πουλιά.
Από τη ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» υπολογίζεται ότι περνούν τακτικά 20–60 άτομα. Το
Ασπροσιάχινο χρησιμοποιεί τους ανοικτούς βιότοπους του «Ξερού Ποταμού» για
τροφοληψία και για ξεκούραση, για να μπορέσει να συμπληρώσει με επιτυχία τα
αποδημητικά του ταξίδια από και προς τους χώρους φωλεοποίησης του.

Εικόνα 16: Circus macrourus

-

Το Μαυροφάλκονο Falco vespertinus (εικόνα 17) είναι παγκοσμίως απειλούμενο
είδος και είδος προτεραιότητας (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) για την ΕΕ
το οποίο δε φωλιάζει στην Κύπρο αλλά περνά από το νησί σε σημαντικούς αριθμούς

την Άνοιξη (Απρίλιο–Μάιο) και ιδιαίτερα το Φθινόπωρο (Σεπτέμβριο–Οκτώβριο). Το
Μαυροφάλκονο φωλιάζει κυρίως στην ανατολική Ευρώπη και στη Ρωσία και
διαχειμάζει στην Αφρική (Σουδάν και Νότια Αφρική). Το Falco vespertinus είναι μικρό
αρπακτικό με μήκος μέχρι 30εκ. Τρέφεται με μεγάλα έντομα και ιδιαίτερα με
μυρμήγκια. Κυνηγά κυρίως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και γύρω στο
ηλιοβασίλεμα. Στην αποδημία, συχνάζει συνήθως με άλλα μεταναστευτικά φαλκόνια,
όπως το Kιρκινέζι (Falco naumanni). Στη ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» υπολογίζεται – βάσει
καταγραφών του Πτηνολογικού Συνδέσμου και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ότι
περνούν τακτικά 50–500 άτομα του είδους κατά την αποδημία. Το φαλκόνι
χρησιμοποιεί τους βιότοπους του «Ξερού Ποταμού» για τροφοληψία και για
ξεκούραση, για να μπορέσει να ολοκληρώσει με επιτυχία το αποδημητικό του ταξίδι
προς και από τους χώρους φωλεοποίησης του.

Εικόνα 17: Falco vespertinus

Οι διάδρομοι και τα περάσματα διέλευσης των αποδημητικών πτηνών που
καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου,
στην ευρύτερη περιοχή μελέτης φαίνονται στον σχετικό Χάρτη 4.

Χάρτης 4: Περάσματα διέλευσης αποδημητικών πτηνών.

Αποτελέσματα καταγραφής χλωρίδας εντός της ΑΠΜ
Το εν λόγω τεμάχιο/χωράφι αποτελεί ουσιαστικά γεωργική περιοχή η οποία
παρουσιάζει χαμηλή βλάστηση με αγροστώδη. Η ΑΠΜ αποτελείται από ένα
ομοιογενές φυσικό τοπίο το οποίο παρουσιάζει χαμηλή βλάστηση. Κατά τη διάρκεια
των καταγραφών παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν σημεία εντός της ΑΠΜ όπου το
έδαφος είναι ξηρό, φαίνεται να παρουσιάζουν μειωμένο ποσοστό φυτοκάλυψης, σε
σύγκριση με άλλα σημεία εντός στην ΑΠΜ. Με βάση τις επιτόπιες παρατηρήσεις και
τη βιβλιογραφία, φαίνεται ότι η ΑΠΜ δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε σημαντικά ή
σπάνια είδη χλωρίδας. Τα είδη που ευδοκιμούν εντός της ΑΠΜ αφορούν σιτηρά,
φρύγανα και αγρωστώδη. Τα είδη που βρέθηκαν στην ΑΠΜ παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2. Η περίοδος της καταγραφής πραγματοποιήθηκε με βάση το χαρακτήρα
και τα χρονικά διαστήματα τα οποία καθορίζονται από τις προδιαγραφές του
Τμήματος Δασών, που αφορούν την αξιολόγηση των βασικών παράμερων της ΑΠΜ.
Πίνακας 2: Αποτελέσματα Καταγραφής Χλωρίδας.
Α/Α

Επιστημονική
Ονομασία

Κυπριακή
Ονομασία

Καθεστώς
προστασίας

Καταγράφηκε
στην ΠΕ

1

Onopordum cyprium

Γαϊδουράγκαθον

X

2

Avena sterilis

Βρώμη

X

3

Inula viscosa

Κόνυζος

X

4

Noaea mucronata

Αντρούκλιαγρος

X

5

Urginea maritima

Αβρόσιηλλα

X

6

Malva sylvestris

Μολόχα

X

7

Capparis spinosa

Καππαρκά

Χ

8

Allium pallens

Άλλιον το χλωμόν

Χ

9

Cynara cardunculus

Χ

10

Tordylium trachycarpum

Αγκινάρα
Τορτύλιον το
τραχύκαρπον

Χ

Χ: Εντοπίστηκε στην περιοχή.

Το φυσικό περιβάλλον της ΕΠΜ χαρακτηρίζεται από γεωργικές εκτάσεςι γης,
ελάχιστες καλλιεργήσιμες και πολλές εγκατελειμμένες, αλλά και εκτάσεις οι οποίες
χρησιμοποιούνται για κτηνοτροφικούς σκοπούς. Η περιοχή γύρω από το ΠΕ είναι
στην πλειοψηφία ανεκμετάλλευτη. Ωστόσο, περιμετρικά του ΠΕ έχουν καταγραφεί
δέντρα χαρουπιάς, άγριας ελιάς, μοσφιλιάς, κυπαρισιού, πεύκων και αραιή θαμνώδης
βλάστηση. Ενδεικτικά, τα είδη χλωρίδας τα οποία απαντώνται στην ΕΠΜ
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3: Είδη Χλωρίδας που απαντώνται στην ΕΠΜ.

Αποτελέσματα Καταγραφής Πανίδας

Οι οικότυποι που παρατηρούνται στην ΑΠΜ καθώς και η γεωμορφολογία της,
συνθέτουν ιδανικές συνθήκες για την παρουσία και ανάπτυξη σημαντικού αριθμού
ορνιθοπανίδας. Η περίοδος της καταγραφής πραγματοποιήθηκε με βάση το
χαρακτήρα και τα χρονικά διαστήματα τα οποία καθορίζονται από τις προδιαγραφές
της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και οι οποίες αφορούν την αξιολόγηση των
βασικών παράμερων της ΑΠΜ.
Θηλαστικά
Στην ΕΠΜ υπάρχουν είδη θηλαστικών τα οποία είναι κοινά στο μεγαλύτερο μέρος
της Κύπρου και τα οποία παρουσιάζονται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της. Κατά τις
επιτόπιες παρατηρήσεις δεν παρατηρήθηκαν οποιαδήποτε είδη θηλαστικών ή θέσεις
φωλεωποίησης ειδών θηλαστικών στην ΑΠΜ για αυτό χρησιμοποιήθηκαν
βιβλιογραφικά στοιχεία από προηγούμενες μελέτες που έγιναν στην ΕΠΜ.
Αναμένεται ότι στην ΑΠΜ, να εμφανίζονται εννιά (9) είδη θηλαστικών τα οποία είναι
κοινά στο μεγαλύτερο μέρος της Κύπρου και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Τα είδη
αυτά φαίνεται να χρησιμοποιούν την ΑΠΜ ως τροφοδοσία και ξεκούραση έτσι
υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούν την ΑΠΜ ενδεχομένως για φώλιασμα. Επτά (7) από
αυτά είναι ενδημικά: (1) Crocidura russula cypria (μυγαλίδα η κυπριακή), (2) Mus
musculus praetextus (κοινός ποντικός), (3) Rattus rattus frugivorus (ποντίκα), (4)
Hiemiechinus auritus dorotheae (σκαντζόχοιρος), (5) Vulpes vulpes indutus
(αλεπού) και (6) Lepus europaeus Cyprus (λαγός), (7) Acomys nesiotes
(αγκαθοπόντικος). Πέραν των ειδών που προαναφέρθηκαν, αναμένεται ότι στην
ΑΠΜ υπάρχουν επίσης τα είδη (8) Rousettus aegyptiacus (νυχτοπάππαρος), (9)
Tadarida teniotis (νυχτονόμος), τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιούν την ΑΠΜ
για τροφοδοσία και τα οποία εντάσσονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και
παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Πίνακας 4: Αποτελέσματα Καταγραφής Θηλαστικών.
Κυπριακή
Ονομασία
Σκαντζόχοιρος

Καταγράφηκε
στην ΠΕ

1

Επιστημονική
Ονομασία
Hemiechinus auritus dorotheae

2

Crocidura russula cypria

Μυγαλίδα

Π

3

Rattus rattus frugivorous

Ποντίκα

Χ,Κ

4

Lepus europaeus cyprius

Λαγός

Π

5

Vulpes vulpes indutus

Αλεπού

Π

Α/Α

X,K

6

Acomys nesiotes

Αγκαθοπόντικος

Π

7

Mus musculus praetextus

Κοινός Ποντικός

Π

8

Rousettus aegyptiacus

Νυχτοπάππαρος

Π

9

Tadarida teniotis

Νυχτονόμος

Π

Χ: Εντοπίστηκε στην περιοχή.
Π: Πιθανώς να βρίσκεται ή χρησιμοποιεί την περιοχή.
Κ: Καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή σε προηγούμενες μελέτης.

Ερπετά και Αμφίβια
Συνολικά, εκτιμάται ότι 18 είδη ερπετών/αμφιβίων χρησιμοποιούν την ΕΠΜ. Μερικά
από αυτά υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούν την ΑΠΜ, καθώς κατά τις επιτόπιες
παρατηρήσεις στην ΑΠΜ παρατηρήθηκαν δύο (2) κοινά είδη ερπετών. Όλα τα είδη
ερπετών και αμφιβίων έχουν μεγάλους πληθυσμούς και εκτενή γεωγραφική
κατανομή στην Κύπρο που διατείνεται από την κορυφή του Τροόδους μέχρι και την
ακτογραμμή της νήσου. Σημειώνεται ότι, κατά τις επιτόπιες παρατηρήσεις δεν
παρατηρήθηκαν οποιαδήποτε είδη θηλαστικών ή θέσεις φωλεωποίησης
Τα Ερπετά και Αμφίβια που παρατηρήθηκαν, καταγράφηκαν και πιθανώς να
υπάρχουν στην ΑΠΜ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5: Αποτελέσματα Καταγραφής Ερπετών και Αμφίβιων.
Κοινή
Ονομασία

Καθεστώς
Προστασίας

Καταγράφηκε
στην ΠΕ

Stellagama stellio cypriaca

Κουρκουτάς

1, 2

Π

2

Chamaeleo chameleon recticrista

Χαμολιός

1, 2

Π

3

Cyrtopodium kotschyi

Μισιαρός

1

Π

4

Hemidactylus turcicus

Μισιαρός

5

Acanthodactylus schreiberi

Αμμόσαυρα

1, 2, 3

Π

6

Ophisops elegans

Σαύρα

1, 2

Χ, Κ

7

Phoenico lacerta troodica

Σαύρα

3

Π

8

Trachylepis (Mabuya) vittata

Σσιλιντρίνα

9

Chalcides ocellatus ocellatus

Σσιλιντρίνα

Α/Α

Επιστημονική Ονομασία

1

Π

Π
1

Π

1, 2, 3

Π

10

Ablepharus budaki budaki

Σσιλιντρινα

11

Eumeces schneideri

Βυζαστάρι

12

Dolichophis jugularis cypriacus

Θερκό

13

Haemorrhois mummifer

Πατσάλα

14

Telescopus fallax cypriensis

Γατόφιδο

15

Typhlops vermicularis

Άνηλιος

16

Macrovipera lebetina lebetina

Φίνα

1, 2, 3

Π

17

Malpolon monspessulanus

Σαΐττα

2

Π

18
Mabuya Vittata
Μαπουγιά
Χ: Εντοπίστηκε στην περιοχή.
Π: Πιθανώς να βρίσκεται ή χρησιμοποιεί την περιοχή.
Κ: Καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή σε προηγούμενες μελέτης.
1: Συνθήκη Βέρνης, 2: Οδηγία 92/43, 3: IUCN Red List.

Π
1, 2

Χ, Κ
Π

1, 2

Π
Π

Π

Πτηνά
Με βάση τη βιβλιογραφία για τη πτηνοπανίδα, στην ΕΠΜ βρίσκεται ένας σημαντικός
αριθμός ειδών πτηνοπανίδας. Αρκετά από τα πουλιά αυτά περιλαμβάνονται σε
διεθνείς καταλόγους και Παραρτήματα Συμβάσεων με απειλούμενα είδη. Δεκαοχτώ
(18) από τα πτηνά που απαντώνται στην περιοχή ανήκουν στο Παράρτημα I της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και προστατεύονται με τον Περί Προστασίας και Διαχείρισης
Άγριων Πτηνών Νόμο του 2003. Τα κυριότερα είδη που απαντώνται στην ΕΠΜ είναι
τα Alcado atthis, Coracias garrulus, Lanius collurio, Lullula arborea, Oenanthe
cypriaca, Sylvia melanothorax. Τα είδη Sylvia melanothorax και Oenanthe cypriaca,
είναι ενδημικά της Κύπρου τα οποία απαντούν σε όλες σχεδόν τις περιοχές. Τα είδη
Hirundo rustica, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, είναι μεταναστευτικά για την
περιοχή. Δώδεκα (12) είδη πουλιών όπως φαίνονται στο σχετικό πίνακα
προστατεύονται από τη συνθήκη της Βέρνης (Παράρτημα ΙΙ). Το Buteo buteo, Buteo
rufinus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Otus scops cyprius, Pandion
haliaetus, Pernis apivorus και Tyto alba προστατεύονται από τη Σύμβαση για το
Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων ειδών Χλωρίδας και Πανίδας (CITES, Παράρτημα
ΙΙ). Μέσα από τις παρατηρήσεις που έγιναν δεν παρατηρήθηκαν χώροι
φωλίασματος. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω είδη δεν χρησιμοποιούν
την περιοχή για φωλαιοποίηση, παρά μόνο για τροφοδοσία, ξεκούραση και
διακίνηση ή ως πέρασμα και για αυτό το λόγο, η ΕΠΜ αποτελεί ένα αξιόλογο
βιότοπο. Σημειώνεται ότι, κατά τις επιτόπιες παρατηρήσεις δεν παρατηρήθηκαν
οποιαδήποτε είδη θηλαστικών ή θέσεις φωλεωποίησης Τα αποτελέσματα της
καταγραφής των ειδών πτηνοπανίδας και τις πτηνοπαρατηρήσεις στην ΑΠΜ,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.
Πίνακας 6: Αποτελέσματα Καταγραφής Πτηνών.
A/A

Επιστημονική
Ονομασία

Κοινή
Ονομασία

Καθεστώς Παρουσία Καταγράφηκε
Προστασίας
Είδους
στην ΠΕ

1

Alcedo atthis

Αλκυόνη

1, 2

Π

2

Alectoris chukar

Πέρδικα

2, 3

Π

3

Anthus campestris

Ωχροκελάδα

1, 2

Π

4

Anthus pratensis

Λιβαδοκελάδα

2

Π

5

Anthus trivialis

Δεντροκελάδα

2

Π

6

Apus apus

Πετροχελίδονο

3

Π

7

Apus melba

2

Π

8

Ardea purpurea

Ερωδίος πορφυρός

1, 2

Π

9

Ardeola ralloides

Βατραχοφάς

1, 2

Π

10

Buteo buteo
Buteo rufinus

Γερακίνα
Αετογερακίνα

2, 3

Π
Π

11

Ασπροπετροχελίδονο

1, 2, 3

Carduelis cannabina

Τσακροσγάρτιλο

13

Carduelis chloris

Φλώρος

14

Coturnix coturnix

Ορτύκι

2, 3

Π

15

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

1, 2, 3

Π

16

Circus pygargus

Καμποσιάχινο

1, 2, 3

Π

17

Clamator glandarius

Κισσόκουκκος

2

Π

18

Coracias garrulus

Κράγκα

1, 2

Π

19

Egretta garzetta

Χανούμισσα

1, 2

Π

20

Emberiza caesia

Φρυγανοτσίχλονο

1, 2

Π

21

Hirundo rustica

Σταβλοχελιδονο

2

Π

22

Lanius collurio

Κεφαλάς

Π

23

Lullula arborea

Πευκοτρασιήλα

Π

24

Oenanthe cypriaca

Σκαλιφούρτα

Π

25

Sylvia melanothorax

Τρυπομάζης

Π

26

Pandion haliaetus

Ψαραετός

3

Π

27

Pernis apivorus

Σφηκιάρης

3

Π

28

Otus scops cyprius

Θουπί

3

Π

29

Tyto alba

Ανθρωποπούλι

3

Π

30

Passer moabitic

Στρούθος

Χ, Κ

31

Columba palumbus

Φάσσα

Π

12

2

Π
Π

Pica pica
Καρακάξα
32
Χ: Εντοπίστηκε στην περιοχή.
Π: Πιθανώς να βρίσκεται ή χρησιμοποιεί την περιοχή.
Κ: Καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή σε προηγούμενες μελέτες.

Χ, Κ

1: Οδηγία 92/43. 2: Συνθήκη Βέρνης, 3: IUCN Red List.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Τα Φ/Β συστήματα έχουν αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής,
δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες, δυνατότητα αποθήκευσης της
παραγόμενης ενέργειας (στο δίκτυο ή σε συσσωρευτές) και απαιτούν ελάχιστη
συντήρηση. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση και η τελική
διάθεση των Φ/Β έχουν εξεταστεί ενδελεχώς εδώ και αρκετά χρόνια, αφού
εκατομμύρια συστήματα βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα σε όλο τον κόσμο. Οι
επιπτώσεις διακρίνονται σε αυτές που αφορούν (α) στη λειτουργική περίοδο των Φ/Β
και (β) την τελική διάθεση των Φ/Β μετά το πέρας του ωφέλιμου χρόνου ζωής
(περίπου 25 χρόνια).
Κατά τη λειτουργία τους, τα Φ/Β δεν προκαλούν καμία περιβαλλοντική όχληση, αφού
είναι αθόρυβα, δεν εκλύουν ρύπους και δεν παράγουν απόβλητα. Αντιθέτως η
εγκατάσταση Φ/Β συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την
υποκατάσταση ρυπογόνων ενεργειακών πόρων. Πιθανή βλάβη στις συστοιχίες
συσσωρευτών των αυτόνομων Φ/Β συστημάτων είναι δυνατόν να προκαλέσει
σχετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως έκρηξη, διαφυγή επικίνδυνων αερίων και

ουσιών. Για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας βλάβης στις συστοιχίες των
συσσωρευτών, απαιτείται τακτικός έλεγχος των συσσωρευτών, αερισμός, ειδική
ηλεκτρική εγκατάσταση στον χώρο των συσσωρευτών και αυτόματο σύστημα
ανίχνευσης αερίων. Σε ότι αφορά στο στάδιο της τελικής διάθεσης των Φ/Β, αυτό
αντιμετωπίζεται πλέον και νομοθετικά, μιας και είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση των
πλαισίων, των συσσωρευτών και των ηλεκτρονικών μερών του συστήματος. Ήδη,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί η πρώτη μονάδα ανακύκλωσης Φ/Β
πλαισίων (στη Γερμανία), αν και ο μεγάλος όγκος «απορριμμάτων» προς
ανακύκλωση αναμένεται μετά από δύο τουλάχιστον δεκαετίες. Στον παρακάτω
(Πίνακα 7) παρατίθενται κωδικοποιημένα τα περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται
με τα Φ/Β συστήματα και τα μέτρα αντιμετώπισης ανεπιθύμητων καταστάσεων που
μπορούν να εφαρμοστούν.

Πίνακας 7: Περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τα Φ/Β συστήματα και τα μέτρα
αντιμετώπισης ανεπιθύμητων καταστάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν.

Θετικές Επιδράσεις

Επιπτώσεις
Χρήση γης:

Αποφυγή εκπομπών CO2

Απαίτηση μεγάλων εκτάσεων
σε περίπτωση κεντρικών
συστημάτων

Προτάσεις
Κατάλληλη χωροθέτηση:
Χρήση σε απομονωμένες
περιοχές – αποφυγή
ευαίσθητων οικολογικά
περιοχών
Κατάλληλη χωροθέτηση:

Απουσία θορύβου

Αισθητική ένταξη

Τοποθέτηση με τον πιο
ανώδυνο αισθητικά τρόπο –
Περιμετρική δενδροφύτευση
(α) Εφαρμογή βέλτιστων

(α) Κατασκευαστική φάση
(για μεγάλα Φ/Β συστήματα).
Απουσία μεγάλων

(β) Χρήση τοξικών και

καλωδιώσεων

εύφλεκτων υλικών (κατά τη
διάρκεια κατασκευής των
στοιχείων).

πρακτικών τοποθέτησης.
(β) Αποκατάσταση του χώρου.
(γ) Αποφυγή εγκατάστασης σε
ευαίσθητες περιοχές.
(δ) Κατάλληλη διάθεση
αποβλήτων.
(ε) Τήρηση κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας.

Δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική επίπτωση στην πανίδα και
χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής. Κατά την διάρκεια όμως των κατασκευαστικών
εργασιών ο εργολάβος θα πρέπει να αποφεύγει την άσκοπη επέκταση του
εργοταξίου, η οποία θα έχει σαν συνέπεια την αχρείαστη απομάκρυνση της
βλάστησης. Επίσης σημαντική είναι η προστασία της χλωρίδας που γειτνιάζει με το
ΠΕ. Σε περίπτωση αφαίρεσης δενδρώδους βλάστησης προτείνεται η μεταφύτευση.
Σημειώνεται ότι η κοπή, εκρίζωση και αποκοπή συγκεκριμένων δένδρων από
οποιαδήποτε ιδιωτική γη θα πρέπει να διενεργείται μετά από άδεια του Διευθυντή
του Τμήματος Δασών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η περιοχή μελέτης
όπως έχει ήδη προαναφερθεί δεν εμπίπτει σε ΖΕΠ, παρόλα αυτά, παρουσιάζει
ιδιαίτερη αξία ως χώρος διακίνησης της ορνιθοπανίδας για τροφή.
Οι

κατασκευαστικές

εργασίες

του

φωτοβολταϊκού

πάρκου

απαιτούν

την

απομάκρυνση του συνόλουτης βλάστησης στο μέρος του τεμαχίου όπου θα
τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια για να αποφεύγονται τυχόν σκιάσεις. Το
ΠΕ παρουσιάζει κυρίως κοινή χαμηλή βλάστηση που συναντάται στις περισσότερες
περιοχές της Κύπρου. Υπάρχουν ορισμένα είδη (όπως είναι η αμυγδαλιά) που είναι
σε μορφή μικρών δενδρυλλίων. Ο θόρυβος και η σκόνη από το εργοτάξιο είναι
πιθανόν να προκαλέσουν όχληση της πανίδας της περιοχής κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών διαδικασιών, αλλά αυτό αναμένεται να διαρκέσει για μικρό χρονικό
διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Οι πληθυσμοί αυτών των ειδών κατά τη
διάρκεια της κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου αναμένεται να ανακάμψουν
γρήγορα μεταναστεύοντας στις γύρω περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά. Γενικά
η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου κρίνεται φιλική προς το οικοσύστημα
της περιοχής. Δεν αποτελεί ρυπογόνο μονάδα με δυσμενείς επιπτώσεις προς το
βιολογικό περιβάλλον αφού κατά την λειτουργία του δεν προκαλούνται εκπομπές
ρύπων και ζημιογόνων αέριων. Επίσης, δεν δημιουργείται η οποιαδήποτε επιβλαβής
ακτινοβολία ή έντονος φωτισμός ή ηχορύπανση που να επηρεάζει τα ενδημικά η
μεταναστευτικά πτηνά και γενικότερα την πανίδα και χλωρίδα της άμεσης και
ευρύτερης περιοχής έρευνας.
Χλωρίδα και Πανίδα
Κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του έργου θα πραγματοποιηθούν
μικρές επεμβάσεις στο τεμάχιο οι οποίες δεν θα προκαλέσουν αλλαγές στους
βιολογικούς πόρους της περιοχής. Το Φ/Β πάρκο δεν θα επηρεάσει την χλωρίδα και
την πανίδα της ΕΠΜ. Στον Πίνακα 8, φαίνονται οι επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει
η ΕΠΜ στην χλωρίδα και την πανίδα από το ΠΕ.

Πίνακας 8: Επιπτώσεις στην χλωρίδα και στην πανίδα από το ΠΕ.
ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ
ΧΛΩΡΙΔΑ
α) Μείωση της έκτασης αγροτικής καλλιέργειας
Χ
β) Μείωση του αριθμού σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών
Χ
γ) Εισαγωγή νέων ειδών (ξενικών) ή παρεμπόδιση της φυσικής
ανανέωσης των ενδημικών ειδών
δ) Αλλαγή στην ποικιλία και στον αριθμό οποιωνδήποτε
ειδών

-

-

Χ

Χ

-

-

-

-

Χ
Χ

-

-

Χ

-

-

Χ

ΠΑΝΙΔΑ
α) Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος των παρχόντων ειδών
β) Μείωση του αριθμού σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών
γ) Εισαγωγή νέων ειδών και παρεμπόδιση της αποδημίας ή της
μετακίνησης οποιωνδήποτε ειδών
ε) Αλλαγή στην ποικιλία και στον αριθμό οποιωνδήποτε
ειδών

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην ΕΠΜ υπάρχουν καταγγεγραμένα δύο (2) είδη φυτών τα
οποία βρίσκονται στο Κόκκινο Βιβλίο για την Χλωρίδα της Κύπρου. Συγκεκριμένα,
αφορούν το απειλούμενο είδος Gundelia tournefortii (EN) και το ενδημικό Alyssum
acamasicurn (VU) (Εικόνα 18 και Εικόνα 19), τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα 500 m
δυτικά από το ΠΕ. Σημειώνεται ότι, τα δύο (2) προαναφερθέντα είδη του Κόκκινου
Βιβλίου για την Χλωρίδα της Κύπρου, δεν εντοπίστηκαν στην ΑΠΜ που πρόκειται να
κατασκευαστεί το ΠΕ. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι το ΠΕ δεν πρόκειται να επηρεάσει
και να στερήσει ούτε τον ζωτικό χώρο, αλλά ούτε την εξάπλωση των δύο (2) αυτών
ειδών. Επιπλέον, δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική επίπτωση
στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής.

Εικόνα 18: Gundelia tournefortii

Εικόνα 19: Alyssum acamasicurn

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΧΛΩΡΙΔΑ

Inula viscosa

Inula viscosa

Inula viscosa

Onopordum cyprium

Onopordum cyprium

Onopordum cyprium

Malva sylvestris

Avena sterilis

Tordylium trachycarpum

Allium pallens

Noaea mucronata

Cynara cardunculus

Capparis spinose

Urginea maritima

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΑΝΙΔΑ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Hemiechinus auritus dorotheae

Rattus rattus frugivorous

ΕΡΠΕΤΑ

Ophisops elegans

Dolichophis jugularis cypriacus

ΠΤΗΝΑ

Passer domesticus

Pica pica

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2020

Ετοιμασία Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την κατασκευή και λειτουργία
Φωτοβολταικού Πάρκου 457.2 ΚW στην Κοινότητα Νατά της Επαρχίας Πάφου
Αγαπητή κα Λεμονάρη,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής επιστολής σας για σκοπούς διεξαγωγής ΜΕΕΠ,
ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2020, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
1. Natura 2000: Η περιοχή δεν εντάσσεται εντός περιοχής Natura 2000. Παρόλα αυτά οφείλουμε να σας
ενημερώσουμε ότι βρίσκεται περίπου 750 μέτρα από την περιοχή ΖΕΠ «Ξερός Ποταμός» και περίπου
1,2 χλμ από την ΖΕΠ «Κοιλάδας Έζουσας». Οι συγκεκριμένες ΖΕΠ είναι από τις σημαντικότερες περιοχές
Natura 2000 στην Κύπρο. Για το λόγο αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία το 2016, έχει εκπονήσει
Διαχειριστικά Σχέδια για τις δυο περιοχές. Τα σχέδια αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.
2. Εντός μεταναστευτικού διαδρόμου: Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 μέτρων
από μεταναστευτικό διάδρομο.
3. Ένταξη σε Γεωργικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ): Θα πρέπει να ελεγχθεί αν χωροθετείται
εντός περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας ή αν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από μια τέτοια περιοχή.
4. Παραγωγικότητα του εδάφους: Θα πρέπει να ελεγχθεί με το Τμήμα Γεωργίας αν η περιοχή εντάσσεται
σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας.
5. Συσσωρευτικές επιπτώσεις: Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα πρέπει να εξεταστούν
και να αξιολογηθούν σε επίπεδο ΜΕΕΠ είναι αυτός των συσσωρευτικών επιπτώσεων. Προς ενημέρωση
σας, στη συγκεκριμένη περιοχή χωροθετούνται και άλλα έργα, τα οποία αφορούν ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, κτηνοτροφικά, οικιστικά και λατομικά έργα. Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτά που
γειτνιάζουν με την ανάπτυξη και να υπολογιστεί ο βαθμός που το προτεινόμενο έργο, σε συνδυασμό με
τα άλλα έργα της περιοχής, επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία της περιοχής.
Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.
Με εκτίμηση,

Μάρτιν Χέλλικαρ
Διευθυντής

Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου
Τ.Θ. 12026, Λευκωσία, 2340, Κύπρος
T: +357 22 455072 | F: +357 22 455073
www.birdlifecyprus.org

ΜΕ ΤΟ EMAIL: info@efpalinos.com
Αρ. Φακ 04.01.01.07/1589-2020
Ευπαλίνος Μελετητική ΕΠΕ
ΤΘ 60125,
8100 Πάφος
Κύριοι
15 Οκτωβρίου 2020
ΘΕΜΑ :

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΕΕΠ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Φ/ΣΧ. 51/16, ΤΕΜΑΧΙΟ 68, ΣΤΗ ΝΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας,
ημερομηνίας 30/09/2020, για εξασφάλιση απόψεων στο πλαίσιο ετοιμασίας ΜΕΕΠ
για κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Φ/Σχ. 51/16, τεμάχιο 68,
στη Νατά της επαρχίας Παφού, να σας ενημερώσω ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκ πρώτης όψεως είναι θετική όσον αφορά την χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την παραγωγή ηλεκτρισμού, στον βαθμό
που δεν επηρεάζεται η ευστάθεια και η ασφάλεια του δικτύου, και κατά συνέπεια η
ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού.
Η τελική άποψη της ΡΑΕΚ διαμορφώνεται μόνον μετά από την υποβολή στη ΡΑΕΚ
της πλήρους αίτησης για εξασφάλιση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού
Παραγωγής Ηλεκτρισμού και μετά την εξέταση και αξιολόγηση κάθε αίτησης
ξεχωριστά, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις/παραμέτρους κατά
την
συγκεκριμένη χρονική στιγμή της εξέτασης και λήψης απόφασης. Καθοριστικός
παράγοντας στη λήψη απόφασης από τη ΡΑΕΚ αποτελεί και η συνολική διείσδυση
των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου αλλά και η
γεωγραφική συγκέντρωση και οι δυνατότητες του δικτύου κατά τη χρονική στιγμή
της λήψης απόφασης από τη ΡΑΕΚ.
Σημειώνεται ότι, πιθανή έκδοση άλλων αδειών δεν δεσμεύει την ΡΑΕΚ να χορηγήσει
Άδεια Κατασκευής ή/και Λειτουργίας του προτεινόμενου έργου.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες.
Με εκτίμηση
Για Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Ρογήρος Μιχαηλίδης
Μηχανικός Ενέργειας

Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Κ: 24936, 1305 Λευκωσία, Κύπρος
www.cera.org.cy

τηλ.: 00357 22 666363
φαξ: 00357 22 667763
E-mail: regulator.cy@cera.org.cy

20 Ayias Paraskevis Street, 2002 Strovolos,, Nicosia
P.O.Box: 24936, 1305 Nicosia, Cyprus
www.cera.org.cy

tel.: 00357 22 666363
fax: 00357 22 667763
E-mail: regulator.cy@cera.org.cy
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