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ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Εισαγωγή  

Το προτεινόμενο έργο με την ονομασία «G.S.P. FARM LIMITED στην κοινότητα Εργάτες στην επαρχία 

Λευκωσίας» αφορά την κατασκευή και λειτουργία μια σύγχρονης μονάδας εντατικής εκτροφής 

πουλερικών δυναμικότητας 60.000 θέσεων.  Το υπο μελέτη  έργο εμπίπτει στην κατηγορία 31 του 

Παραρτήματος  Ι του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 

του 2018 (Ν. 127(I)/2018) και το περιεχόμενο της μελέτης έχει δομηθεί και συνταχθεί σύμφωνα με την 

ισχύων νομοθεσία. 

 Χωροθέτηση του έργου 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε πολεοδομική ζώνη τύπου Δ1 όπου χαρακτηρίζεται ως 

κτηνοτροφική και επιτρέπει την ανέγερση υποστατικών τέτοιο τύπο όπως το υπο μελέτη έργο. Οι 

αριθμοί των τεμαχίων ανάπτυξης του έργου είναι 244 και 660 με Φύλλο/ Σχέδιο 30/33W1 και 

τοπωνύμιο Κάμπος Αναγίτης. Η περιοχή εμπίπτει στα διοικητικά όρια της κοινότητας Εργατών. 

 Περιγραφή έργου  

Η μονάδα θα είναι δυναμικότητας 60.000 πουλερικών κρεαταπαραγωγής. Θα πραγματοποιούνται 4.5 

παραγωγικοί κύκλοι ανά έτος και υπολογίζεται να εκτρέφονται 270.000 πουλερικά κρεατοπαραγωγής 

ένα έτος με απόκλιση 5%.  

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του θαλάμου εκτροφής θα λαμβάνει υπόψη όλες τις προδιαγραφές 

και σχετικές νομικές απαιτήσεις αναφορικά με την ευημερία των ζώων. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός 

του προτεινόμενου έργου λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πτηνών σε φωτισμό, αερισμό και 

καθαριότητα 

Η μονάδα θα αποτελείται από 1 ενιαίο υποστατικό κλειστού τύπο όπου θα γίνεται η εκτροφή των 

πουλερικών και από βοηθητικές υποδομές. Το συνολικό εμβαδό της καλυμμένης περιοχής θα 

υπολογίζεται στο 10% του ολικού εμβαδού των τεμαχίων και αντιστοιχεί σε 1.333 τετραγωνικά μετρά  

(m2) από τα 13.130 τετραγωνικά μέτρα (m²) που αντιστοιχούν στο συνολικό εμβαδό των τεμαχίων. 

Στο παράρτημα 3 παρουσιάζονται τα αρχιτεκτονικά και χωροταξικά σχέδια της μονάδας. 
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 Διεργασίες κατά την κατασκευή του έργου  

Η περιοχή ανάπτυξης του έργου χαρακτηρίζεται από επίπεδη μορφολογία και δεν αναμένετε να 

παρουσιαστούν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την κατασκευαστική φάση. Οι μέθοδος κατασκευής δεν θα 

διαφέρει από τις μεθόδους κατασκευής παρόμοιας μορφής έργων και οι διεργασίες που θα λάβουν 

χώρα συνοψίζονται στις εξής  

 Χωματουργικές εργασίες 

 Εργασίες διαμόρφωσης του εργοταξίου  

 Κατασκευαστικές Εργασίες( κατασκευής βάσης και μεταλλικού σκελετού) 

 Εγκατάσταση των απαραίτητων βοηθητικών υποδομών  

 Εγκατάσταση εξοπλισμού 
  

Διεργασίες κατά την λειτουργία του έργου  

Οι διεργασίες κατά την φάση της λειτουργίας  του έργου συνοψίζονται στις ακόλουθες 

 Προετοιμασία υποστατικών για την έναρξη της εκτροφής  

 Παραλαβή πρώτων υλών  

 Παραλαβή νεοσσών 

 Ολοκλήρωση παραγωγικού κύκλου 

 Καθαρισμός και απολύμανση του υποστατικού εκτροφής των πουλερικών  

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

Ο χρόνος για την πλήρης ολοκλήρωση του έργου  νοουμένου ότι δεν θα προκύψουν καθυστερήσεις 

από διάφορους παράγοντες εκτιμάται στα 2 χρόνια. 

 

Ανάγκες σε πρώτες ύλες, υλικά  και φυσικούς πόρους και απαραίτητος εξοπλισμός  

Οι κυριότερες πρώτες ύλες  υλικά και φυσικοί πόροι που χρειάζονται κατά την φάση της κατασκευής 

παρουσιάζονται πιο κάτω 

Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν στο εργοτάξιο δεν αναμένετε να ξεπεράσει τα 50 

άτομα.  
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Για την ομαλή ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων χρειάζεται να γίνει χρήση διαφόρων 

μηχανημάτων που είναι απαραίτητα για τις διεργασίες στην φάση της κατασκευής . Ενδεικτικά μερικά 

από αυτά τα μηχανήματα είναι οι εκσκαφείς, ανυψωτικά οχήματα γερανοί κ.α  

 

Ανάγκες σε προσωπικό, ενέργεια, νερό και πρώτες ύλες κατά τη φάση της λειτουργίας 

Στην μονάδα θα απασχολούνται 2 άτομα με την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία τα οποία θα 

ασχολούνται με τις καθημερινές δραστηριότητες στην μονάδα και θα επιβλέπουν τις διάφορες 

παραμέτρους για  την ομαλή εξέλιξη του παραγωγικού κύκλου. Με το πέρας του κύκλου θα 

επωμίζονται την ευθύνη για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την προετοιμασία του υποστατικού 

για την έναρξη του νέου παραγωγικού κύκλου. 

Οι ανάγκες σε ενέργεια αναφέρονται κυρίως στην ηλεκτρική ενέργεια που θα απαιτείται από τον 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό της μονάδας και του φωτισμού. Όσο αφορά τις ανάγκες του νερού αυτές 

αναφέρονται στην μέση κατανάλωση των πουλερικών κατά την διάρκεια ζωής του ( 8 L/πουλερικό) 

και από την ημερήσια  κατανάλωση που θα προκύπτει για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού 

αλλα και για τον καθαρισμό και πλύσιμο του υποστατικού και των βοηθητικών χώρων. 

Οι ανάγκες σε πρώτες ύλες για την ομαλή λειτουργία της μονάδας είναι κυρίως οι απαιτήσεις σε 

ζωοτροφές  αλλα και υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την απολύμανση και καθαρισμό του 

υποστατικού. 

 

Ρύποι κατά την κατασκευαστική φάση του έργου 

Κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης τα απόβλητα που θα προκύψουν θα διαχειρίζονται 

ανάλογα σε συνεργασία και με αδειοδοτημένους φορείς που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση 

των στερεών κυρίως αποβλήτων που θα προκύψουν.  Για τις ανάγκες του προσωπικού θα υπάρχουν 

ειδικά διαμορφωμένοι χώροι oπως χημική τουαλέτα έτσι ώστε να διαχειρίζονται τα υγρά αστικά 

απόβλητα.  Η εκπομπή σκόνης και οι αέριες εκπομπές είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν δημιουργούν 

ιδιαιτέρα προβλήματα. Όλοι οι προαναφερθέντες ρύπο θα εξαλειφθούν με την ολοκλήρωση της 

κατασκευαστικής φάσης του έργου. 
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Ρύποι  κατά την φάση λειτουργείας του έργου  

Όπως σε κάθε πτηνοτροφική μονάδα έτσι και στην παρούσα θα παράγονται οι ακόλουθες κατηγορίες 

αποβλήτων  

 Κοπριά από την διαδικασία εκτροφής των πουλερικών  

 Ζωικά υποπροϊόντα  

 Κτηνιατρικά απόβλητα  

 Αστικά απόβλητα στερεά και υγρά 

 Αέριοι ρύποι και οσμές  

 Υγρά απόβλητα από την διαδικασία απολύμανσης και καθαριότητας των υποστατικών  

  

Εξέταση εναλλακτικών λύσεων  

Ο τεχνικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που επιλέχθηκε να εγκατασταθεί στην μονάδα είναι 

σύμφωνος με όλες τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/75/EU για εφαρμογή Βέλτιστων 

Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) 

Όσο αφορά τον σχεδιασμό του έργου πριν από την επιλογή της προτεινομένης διαδικασίας και του 

υπό μελέτη έργου εξετάστηκαν 3 εναλλακτικές λύσεις  

Εναλλακτική λύση 1: Σχεδιασμός της μονάδας με μικρότερη δυναμικότητα από την παρούσα. Η λύση 

αυτή απορρίφθηκε κυρίως για οικονομικούς λόγους 

Εναλλακτική λύση 2 : Αυτή η λύση περιλάμβανε κατασκευή ανοικτού υποστατικού  για την εκτροφή 

των πουλερικών. Η λύση αυτή απορρίφθηκε για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους  

Εναλλακτική λύση 3: H λύση αυτή αφορούσε την μηδενική λύση δηλαδή την ακύρωση του έργου. Η 

λύση αυτή απορρίφθηκε για οικονομικούς λόγους και καθώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα 

προκύψουν είναι σε διαχωρίσιμο  βαθμό.  

 

Περιγραφή και ανάλυση υφιστάμενου Περιβάλλοντος 

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται η αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάσταση του περιβάλλοντος στην 

περιοχή μελέτης  του υπό εξέταση έργου. Η ανάλυση είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων και τον βαθμό επηρεασμού τους από την υλοποίηση και λειτουργία 

του έργου.  
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Για την ανάλυση του περιβάλλοντος έγινε συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων 

από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμη έγινε επίσκεψη στην περιοχή μελέτης για 

επιτόπιες παρατηρήσεις και καταγραφή των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος 

  

 Κλιματολογικά Δεδομένα  

Τα κλιματολογικά δεδομένα στην περιοχή μελέτη δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα ή μεγάλη 

διαφοροποίηση από αυτά που παρατηρούνται στην ευρύτερη Κύπρο με ήπιους χειμώνες και ξηρά 

καλοκαίρια. οι άνεμοι που επικρατούν είναι συνήθως ελαφροί ως μέτριο με ταχύτητες 3-4 m/s σε 

ύψος 10 μέτρων από το έδαφος .Σε περιπτώσεις μεγάλης κακοκαιρίας μπορει να παρατηρηθούν 

μικρής διάρκειας δυνατή άνεμοι. 

 

Τοπογραφία και Μορφολογία περιοχής μελέτης 

Η περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει όποια δίποτε τοπογραφική και μορφολογική ιδιαιτερότητα . Η 

μορφολογία του  εδάφους στα τεμάχια που θα αναπτυχθεί χαρακτηρίζεται ως επίπεδη με υψομετρική 

διαβάθμιση 100m  

 

 Γεωλογικά Χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης τα πετρώματα της περιοχής ανήκουν 

ανήκουν στους σχηματισμούς Απαλός, Αθαλάσσα και Κακκαρίστρα. Αυτοί οι σχηματισμοί 

αποτελούνται κυρίως από βιοασβεστιτικούς και άλλους ψαμμίτες, αμμούχες μάργες, μάργες, 

ασβεστόλιθους και κροκαλοπαγή 

 

 Σεισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης 

Με βάση τα δεδομένα και τους χάρτες που παραθέτονται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης η 

περιοχή μελέτης εμπίπτει σε σεισμική ζώνη 2 και δεν αποτέλεσε επίκεντρο ισχυρών σεισμών από την 

περίοδο 1986-2018 όπου υπάρχουν δεδομένα 

 

Ποιότητα εδάφους 

Με βάση τον Γεωχημικό Χάρτη της Κύπρου που παρέχετε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης που 

παρέχει την διασπορά των χημικών στοιχείων στο έδαφος έγινε εντοπισμός της περιοχής μελέτης και 

καταγραφή των μετρήσεων για τα χημικά στοιχεία που μετρήθηκαν.  

Τα αποτελέσματα καθώς και η ανάλυση γίνονται στο υπο κεφάλαιο 7.4.3 
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Φυσικό περιβάλλον περιοχής μελέτης 

Στα πλαίσια της ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος πέρα από τα βιβλιογραφικά στοιχεία  που 

λήφθηκαν υπόψη έγινε επίσκεψη στα τεμάχια που θα αναπτυχθεί το έργο. Σε αυτή δεν 

παρατηρήθηκε πυκνή φυσική βλάστηση και στα τεμάχια που θα αναπτυχθεί το έργο  δεν υπάρχει 

χλωρίδα που να εμπίπτει σε ενδημικό η προστατευόμενο είδος. 

Επίσης η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας δεν υπάρχει εντός των 

ορίων της δασική έκταση και δεν εμπίπτει περιοχή Νatura 2000. 

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι από τον χάρτη με της κυνηγιού επιδημητικού θηράματος πέρδικας – 

λαγού (2020) και κυνηγίου τσίχλας (2021) της Υπηρεσίας θήρας και πανίδας στην περιοχή μελέτης 

επιτρέπετέ το κυνήγι 

 

 Πληθυσμιακά Δεδομένα 

Το έργο αναπτύσσεται εντός της κοινότητας Εργατών με τον οικιστικό πυρήνα της κοινότητας να 

βρίσκετε σε απόσταση 3km νοτιοανατολικά από την περιοχή μελέτης. Από τα πληθυσμιακά δεδομένα 

συμφωνά με την πιο πρόσφατη  απογραφή του πληθυσμού το που έγινε το 2011 ο μόνιμος 

πληθυσμός στην κοινότητα εργατών ανέρχεται σε 1.792 

 

 Οικονομικές Δραστηριότητες 

Ο ενεργά οικονομικά πληθυσμός στην κοινότητα ανέρχεται στα 936 άτομα με τους 102 από αυτούς να 

είναι άνεργοι. Ο κύριος οικονομικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείτε ποσοστό 63.45% είναι ο 

τριτογενής τομέας 

 

 Πολεοδομικά χαρακτηριστικά και χρήσεις γης 

Βάση του τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα τεμάχια που θα αναπτυχθεί το έργο 

εμπίπτουν σε πολεοδομική ζώνη Δ1. Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή με επικρατούσα χρήση 

τη μαζική εκτροφή ζώων και πτηνών εκτός χοίρων.  

Η χρήση γης σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τον χάρτη που παρουσιάζετε στο κεφάλαιο 

7.6.3 εμπίπτει σε χρήση μη αρδευόμενης καλλιεργήσιμης γης 

 

 Αρχαιότητες και πολιτιστικό περιβάλλον 

Στην περιοχή μελέτης σε γνωστοποίηση που μας έγινε από τον Τμήμα Αρχαιοτήτων μας αναφέρετε ότι 

δεν υπάρχουν αρχαιότητες. Σε κάθε περίπτωση αν κατά την διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν 

αρχαιότητες η διαδικασία θα σταματήσει αμέσως και θα ενημερωθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων. 
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Τεχνικές υποδομές 

Η περιοχή μελέτης διαθέτη όλες τις απαραίτητες υποδομές όπως δίκτυο υδροδότησης 

ηλεκτροδότησης και συγκοινωνιών, έτσι δεν θα χρειαστεί να γίνουν σημαντικές επεμβάσεις για την 

σύνδεση του έργου για την διασφάλιση ηλεκτρισμού και υδροδότησης  

 

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον  

Από μετρήσεις που παρέχονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας παρουσιάζονται οι μετρήσεις 

από τον πλησιέστερο σταθμό όπου καταμετρά τις συγκεντρώσεις των διάφορων ρύπων. Ο σταθμός 

από τον οποίο λήφθηκαν τα δεδομένα για την παρούσα μελέτη ήταν αυτός στην Αγία Μαρίνα 

Ξυλιάτου βρίσκεται σε υψόμετρο 1819 μέτρα. 

 

 Ακουστικό περιβάλλον και επίπεδα θορύβου 

 

 Ύδατα  – Υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με το δεύτερο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού όπου γίνεται ο διαχωρισμός 

σε υπόγειους υδροφορείς η περιοχή μελέτης εμπίπτει στην Κεντρική και Δυτική Μεσαορία. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα πλησιέστερα επιφανειακά υδάτινα σώματα είναι σε απόστασή 

500m και  ο ποταμός του Σερράχη που βρίσκετε σε απόστασή 3.9km από την περιοχή μελέτης. 

 

 Κύριες Επιπτώσεις από την Υλοποίηση και Λειτουργία του Προτεινόμενου Έργου 

Περιβαλλοντική 
πτυχή 

Περιβαλλοντικές 
Επίπτωση 

Πιθανή αιτία  Πιθανότητα Σημαντικότητα Κατηγορία 

Ποιότητα 
εδάφους 
 

Αλλοίωση των 
φυσικοχημικών 
χαρακτηριστικών 

Πιθανές διαρροές 
χημικών λόγω 
αμέλειας ή 
ατυχήματος 

2 3 Π 

Συμπύκνωση του 
εδάφους με 
αποτέλεσμα τη 
αύξηση  διάβρωσης 

2 2 Α 

Γεωλογία και 
μορφολογία  

Αλλοίωση των 
χαρακτηριστικών 

Χωματουργικές 
εργασίες και απόθεση 
πρανών 

1 2 Α 

Υπόγειοι 
υδροφορείς  

Ρύπανση των 
υπογείων νερών 

Λόγο διαρροής 
χημικών  που θα 
διαπερνούν την 
επιφάνεια του 

2 2 Α 
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εδάφους 

Ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον 

Αύξηση της 
συγκέντρωσης 
αιωρούμενων 
σωματιδίων 

Έκλυση σκόνης 3 3 Π 

Αλλοίωση της 
ποιότητας της 
ατμόσφαιρά 

Λόγο των αέριων 
ρύπων που θα 
παράγονται  από τα 
μηχανήματά 

3 2 Π 

Δημιουργία 
οσμών 

Παραμονή των 
αποβλήτων για μεγάλο 
χρονικό διάστημα 

2 1 Α 

Ακουστικό 
περιβάλλον 

Αύξηση όχλησης Οι εργασίες στο 
εργοτάξιο και κυρίως η 
χρήση μηχανήματων 

3 3 Π 

Τεχνικές 
υποδομές 

Αύξηση 
κυκλοφορίας στο 
οδικό δίκτυο 

Από την διακίνηση του 
προσωπικού και των 
οχημάτων του 
εργοταξίου 

2 2 Α 

Φυσικό 
περιβάλλον 

Αισθητική του 
τοπίου 

Ανεξέλεγκτη απόρριψη 
αποβλήτων 

2 1 Α 

Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Υγεία των 
εργαζομένων 

Ατύχημα ή/και μη 
ορθή χρήση 
εξοπλισμού 

2 4 Π 

Ακουστικό 
περιβάλλον 

Αύξηση των 
επιπέδων 
θορύβου 

Κακή 
λειτουργεία/συντήρησ
η εξοπλισμού 

2 2 Α 

Ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον 

Αύξηση 
εκπομπών CO2 

(έμμεσα) 

Αλόγιστη χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

2 3 Π 

Παραγωγή 
οσμών 

Από μη ορθολογική 
διαχείριση των 
παραγόμενων 
αποβλήτων 

2 2 Α 

Από την διαδικασία 
του παραγωγικού 
κύκλου 

5 2 Π 

Αύξηση αέριων 
ρύπων 

Κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας 

4 2 Π 

Φυσικοί πόροι  Κατανάλωση 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Από αλόγιστη και μη 
ορθολογική χρήση 
ηλεκτρικές ενέργειας 

2 3 Π 

Κατανάλωση 
νερού 

Από αλόγιστη και μη 
ορθολογική χρήση 
νερού 

2 3 Π 

Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Υγεία των 
εργαζομένων 

Ατύχημα ή/και μη 
ορθή χρήση 

2 4 Π 
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εξοπλισμού 

Υπόγειοι 
υδροφορείς 

Ρύπανση των 
υπόγειων νερών 

Διαρροή και μη 
ορολογική διαχείριση 
υγρών αποβλήτων 

1 2 Α 

 

 Δημόσια Διαβούλευση και Δημόσια Παρουσίαση 

 

 Εισηγήσεις για Μετριασμό των Επιπτώσεων κατά την Υλοποίηση και Λειτουργεία  

Κατά το στάδιο κατασκευής 

 Να γίνεται συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού για την αποφυγή διαρροών 

 Οι συσκευασίες χημικών ουσιών όπως τα καύσιμα να παραμένουν κλειστές και υπό σκιά όταν 

δεν χρησιμοποιούνται  

 Να αποφεύγονται οι εργασίες όπου αναμένετε να εκλύονται μεγάλες ποσότητες σκόνης όταν 

υπάρχει άνεμος 

 Να γίνεται διαβροχή με σκοπό τον μετριασμό της παραγομένης σκόνης  

 Τα μηχανήματα να βρίσκονται σε λειτουργία μονό όταν θα υπάρχει ανάγκη για την 

χρησιμοποίηση τους 

 Τα φορτηγά που θα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο να 

καλύπτονται. 

 Όπου είναι εφικτό να γίνεται χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού στην θέση των μηχανών 

εσωτερικής καύσης 

 Να χρησιμοποιούνται  βαφές  που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε VOCs 

 Ο εργολάβος να αναλάβει να ετοιμάσει σχέδιο για την διαχείριση των αποβλήτων πριν την 

έναρξη των εργασιών 

 Τα στερεά απόβλητα να διαχωρίζονται ανά είδος και να διατίθενται σε αδειοδοτημένους 

φορείς. 

 Κατάλληλη διαχείριση εργασιών ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα τα οποία θα 
πρέπει να διαχειριστούν ή διατεθούν  

 Να καθοριστεί χώρος για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων  

 Να χρησιμοποιούνται κάδοι κλειστού τύπου για την διαχείριση των αστικών στερεών 

αποβλήτων 
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 Αν είναι εφικτό να γίνετε επαναχρησιμοποίηση των υλικών όπως ξύλα για την κατασκευή  

καλουπιών 

 Να χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα 

 Να πραγματοποιείτε σωστή  συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού ώστε να 

αποφεύγονται διαρροές  

 Οι εργασίες να πραγματοποιούνται εκτός ωρών κοινής ησυχίας 

 Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να γίνει χρήση ηχοπετασμάτων  

 Να γίνεται παρακολούθηση των επιπέδων του θορύβου 

 Να γίνεται επικάλυψη εργασιών δηλαδή ταυτόχρονη υλοποίηση τους ώστε να μειωθεί ο 

χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. 

 Όπου είναι εφικτό να γίνεται χρήση υδραυλικών συστημάτων στην θέση των κρουστικών 

 Να γίνεται χρήση όλων των μέσω ατομικής προστασίας ΜΑΠ που είναι απαραίτητα ανάλογα 

με την εργασία 

 Να υπάρχει εξοπλισμός πυρόσβεσης και κουτί πρώτο βοηθειών 

 Στο εργοτάξιο να υπάρχουν οι ανάλογες ενημερωτικές και απαγορευτικές σημάνσεις 

 Ο εργολάβος να αναλάβει τον σχεδιασμό Σχεδίου ασφαλείας και Υγείας  καθώς και Σχέδιο 

Δράσης για αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης 

Κατά το στάδιο λειτουργίας 

 Οι θορυβώδες  δραστηριότητες να πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός κοινής ησυχίας και αν 

είναι δυνατό να αποφεύγονται τα Σαββατοκύριακα 

 Να γίνεται συντήρηση του εξοπλισμού της μονάδας συμφώνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή  

 Αν κριθεί απαραίτητο να γίνει εγκατάσταση περιβλήματος σε θορυβώδες εξοπλισμό 

 Σε περίπτωση  χρήσης εξοπλισμού στον εξωτερικό χώρο αυτός να συνάδει με τις πρόνοιες 

των βασικών απαιτήσεων  για τη εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 

 Να εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης της ενέργειας που καταναλώνεται 

 Τα συστήματα φωτισμού να συντηρούνται κατάλληλα 

 Το σύστημα  νυχτερινού φωτισμού να λειτουργεί στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα και 

όπου είναι δυνατό η ενεργοποίηση του να γίνεται αυτόματα με την ανίχνευση κίνησης 

 Αν κριθεί απαραίτητο να γίνει βελτιστοποίηση των συστημάτων που ρυθμίζουν τους 

κλιματικούς παράγοντας 
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 Να προτιμάται η εγκατάσταση λαμπτήρων LED που έχουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας 

και αυξημένη διάρκεια ζωής 

 Μπορεί να γίνει εγκατάσταση φωτοβολταικών για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 

 Εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων για παραγωγή ζεστού νερού 

 Σε περίπτωση διαρροών αυτές να επισκευάζονται άμεσα  

 Να γίνεται συντήρηση των συστημάτων ύδρευσης. 

 Τα συστήματα παροχής νερού να είναι τέτοιου τύπου που μειώνουν την κατανάλωση νερού 

 Όπου είναι δυνατό να γίνεται επαναχρησιμοποίηση του νερού 

 Καθορισμός και τήρηση του προγράμματος συντήρησης των μηχανημάτων και του 

εξοπλισμού 

 Ελαχιστοποίηση χρόνου παραμονής κοπριάς  στην εγκατάσταση του προτεινόμενου έργου 

 Η στρώμνη να διατηρείται σε στεγνή κατάσταση 

 Η διακίνηση των οχημάτων να γίνεται συμφώνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας 

 Όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνεται διαβροχή για την μείωση της σκόνης 

 Να παρακολουθείται η ορθή λειτουργία την συστημάτων αερισμού και να γίνεται συντηρείς 

τους  όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών στερεών αποβλήτων να γίνεται σε κλειστούς κάδους  

 Τα νεκρά ζώα να εντοπίζονται και να απομακρύνεται άμεσα από την μονάδα 

 Να μην γίνεται ανεξέλικτη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον 

 Συστήνεται να γίνεται χρήση υγρών ζωοτροφών, συμπυκνωμάτων ή προσθήκη ελαιωδών 

πρώτων υλών ή συνδετικών ουσιών σε συστήματα ξηρών ζωοτροφών. 

 Να ελέγχονται ο σηπτικός και απορροφητικός λάκκος ως προς την στεγανότητα τους για την 

αποφυγή διαρροών  

 Η στάθμη των υγρών αποβλήτων μα μην πλησιάσει σε απόσταση 40 cm από την επιφάνεια 

της δεξαμενής 

 Να γίνεται παρακολούθηση και όταν κρίνεται απαραίτητο συντήρηση των αγωγών από τους 

οποίες  περνάνε τα υγρά απόβλητα 

 Στην περίμετρο της μονάδας να γίνει δεντροφύτευση  

 Οι εξωτερικοί χώροι της πτηνοτροφικής μονάδας να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και να παραμένουν πάντα καθαροί 
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Συμπέρασμα 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Βασικά στοιχεία του για το υπομελέτη έργο  

Η παρούσα ΜΕΕΠ αφορά την ανέγερση μονάδας εκτροφής πουλερικών χωρητικότητας 60.000 θέσεων 

της εταιρείας  G.S.P FARM LΤD με θέση ανάπτυξης του έργου στην κοινότατα Εργατών της επαρχίας 

Λευκωσίας . 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία 31 του Παραρτήματος Ι του περ εκτίμησης των επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από ορισμένα έργα νόμους του 2018 (Ν. 127(I)/2018) το οποίο αφορά εγκαταστάσεις και 

βιομηχανικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο μέρος ΙΙΙ, IV, V ή VII των περί Βιομηχανικών 

Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016.  Ακόμη  

για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σχέδια και λειτουργίες σύμφωνα με τις 

Βέλτιστες Διαθέσιμες τεχνικές όπως αυτές καθορίζονται από την εκτελεστική απόφαση 2017/03 για 

θέσπιση των συμπερασμάτων όσο αφορά τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές βάσει της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, όσο αφορά την εκτροφή 

πουλερικών.  

Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί στα τεμάχια  244 και 660 με φύλλο Σχεδίου (Φ/Σχ) 30/33W1 και 

τοπωνύμιο Κάμπος Αναγίτης στην κοινότητα Εργατών η οποία υπάγεται διοικητικά στο επαρχιακό 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα ποιο πάνω τεμάχια 

ανήκουν στην εταιρία G.S.P FARM LΤD και οι συντεταγμένες στο κέντρο περίπου των τεμαχίων είναι οι 

εξής 

 Για το τεμάχιο 244 Γ.Μ: 33°13'16.18 και Γ.Π: 35° 4'35.28 

 Για το τεμάχιο 660 Γ.Μ: 33°13'18.87 και  Γ.Π: 35° 4'34.76 
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1.2 Ιδιοκτήτης Έργου 

Επωνυμία 
εταιρείας 

Ονοματεπώνυμο 

Διευθυντή 

Ταχυδρομική 
διεύθυνση 

Τηλεφωνικός 
αριθμός/Fax 

 

Email 

 

G.S.P FARM LΤD 
Γιώργος  

Τσουμας 

Πλάτωνος 81, 
2660, 

Κοκκινοτρεμιθία 

Λευκωσία 

22202888/ 

22835501 

 

 

1.3 Ομάδα μελέτης έργου 

Οι ομάδα εκπόνησης της μελέτης του προτεινόμενου έργου απαρτίζεται από τα άτομα όπως 

παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα  

 

Πίνακας 1. Ομάδα εκπόνησης της μελέτης 

Ονοματεπώνυμο  Στοιχεία επικοινωνίας  Θέση στο έργο Ειδικότητα  

Γιώργος 
Θεοχαρίδης 

99549334 Επικεφαλής 
Υπεύθυνος 
Συντονισμού 
Σύνταξης 
Περιβαλλοντικών 
Θεμάτων 

 

Μιχάλης Τσιουτής    

 

2 Συνοπτική περιγραφή του υπό μελέτη έργου 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία μεγέθους του έργου, στοιχεία 

κατασκευής και λειτουργίας καθώς και η χρονική περίοδος λειτουργίας . Γίνεται μια εκτίμηση   των  

απαιτούμενων φυσικών πόρων κατά την κατασκευή και λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας όπως 

και των παραγόμενων αποβλήτων . Ακόμη παραθέτονται συνοπτικά οι τεχνολογίες που θα 

εφαρμοστούν. 
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2.2 Βασικά στοιχεία σχετική με το προτεινόμενο έργο  

Το  υπομελέτη έργο άφορα την κατασκευή και λειτουργία πτηνοτροφείου δυναμικότητας 60.000 

θέσεων πουλερικών κρεατοπαραγωγής στην κοινότητα Εργατών της επαρχίας Λευκωσίας. Αναμένεται 

ότι κάθε έτος θα πραγματοποιούνται 4.5 κύκλοι παραγωγής, συνεπώς εκτιμάτε ότι θα εκτρέφονται 

συνολικά ανά έτος  270.000 πουλερικά.  

Η μονάδα εκτροφής θα αποτελείται από  

 Το υποστατικό εκτροφής πουλερικών  

 Δωμάτιο βιοασφάλειας  

 Δωμάτιο Νυχτοφύλακα  

 Σηπτική δεξαμενή απόρριψης λυμάτων οικιακού τύπου  

Απορροφυτικό λάκο γία αποθήκευσης υγρών αποβλήτων  

 Ντεπόζιτο νερού  

 Δωμάτιο Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου  

Η περιοχή ανάπτυξης του υπομελέτη έργου  ανήκει στις πρόνοιες της Παγκύπριας Δήλωσης Πολιτικής 

για τη ύπαιθρο και χωροθετείται στη Χωροταξική Περιοχή ΙΙ της επαρχίας Λευκωσίας. Κατά συνέπεια 

σύμφωνα και με το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του τμήματος πολεοδομίας και Οικήσεως, 

τα τεμάχια στα οποία θα αναπτυχθεί το έργο εμπίπτουν σε Κτηνοτροφική Ζώνη Δ1. Το εμβαδό  και 

των 2 τεμαχίων ανέρχεται στα 13.130 τετραγωνικά μέτρα (m²) το οποίο προκύπτει από τα 8390 m² του 

τεμαχίου 244 και 4740 m² του τεμαχίου 660 

Η περιοχή  στην οποία θα αναπτυχθεί το προτεινόμενο έργο παρουσιάζεται καθώς και οι 

πολεοδομικές ζώνες και τα όρια ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής  παρουσιάζονται στις εικόνες 1 

και 2 αντίστοιχα  

 

   

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Περιοχή ανάπτυξης προτεινόμενου έργου 
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Σχετικά με το χωροταξικό σχέδιο του έργου αυτό παρουσιάζεται στην Εικόνα 3 

Εικόνα 2. Πολεοδομικές ζώνες στην περιοχή ανάπτυξης προτεινόμενου έργου 

mailto:energy.solutions@cytanet.com.cy


G. Th. Energy Environment  

Δρ. Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σπύρος Θεοδοσίου& Συνεργάτες  
Σύμβουλοι ενεργειακοί, Μηχανολόγοι & περιβάλλοντος.  
Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 18001, 22001. 
 

 
27 

Τηλ. +357 99549334 
Email: energy.solutions@cytanet.com.cy 
 

 

 

 

 

 

 

2.3 Φάση κατασκευής, συνοπτική περιγραφή  

Κατά την φάση της κατασκευής τα βασικά στάδια του υπό ανάπτυξη έργου θα έχουν ως εξής: 

 Εργασίες για την προετοιμασία του εργοταξίου 

 Χωματουργικές εργασίες 

 Οικοδομικές εργασίες 

 Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  

 Περίφραξη τεμαχίου 

 Σύνδεση με το δίκτυο της ΑΗΚ 

 Συναρμολόγηση της μεταλλικής κατασκευής 

Εικόνα 3.Χωροταξικό σχέδιο προτεινόμενης ανάπτυξης 
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Στην διάρκεια της φάσης της κατασκευής του έργου εκτιμάται ότι ο αριθμός των απασχολούμενων 

δεν θα ξεπεράσει τα 50 άτομα και ο χρόνος για τη υλοποίηση του έργου εκτιμάται γύρω στα 2 χρόνια 

Όσο αφορά τις κυριότερες πρώτες ύλες καθώς και υλικά που θα χρειαστούν για την υλοποίηση του 

έργου είναι  

 Νερό 

 Ηλεκτρική ενέργεια  

 Καύσιμα  

 Υλικά επιχωματώσεων 

 Υλικά τοιχοποιίας 

 Οπλισμένο σκυρόδερμα και προσμικτα 

 Υλικά μόνωσης και στεγάνωσης 

 Χάλυβας οπλισμένου σκυροδέρματος 

 Μεταλλικά υλικά 

 Μπογιές και υλικά επικάλυψης 

 Ηλεκτρολογικά και ηλεκτρικά υλικά 

 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για τη λειτουργία της μονάδας 

2.4 Φάση λειτουργίας, συνοπτική περιγραφή  

Όπως είναι αντιληπτό η κύρια δραστηριότητα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου είναι η εκτροφή 

πουλερικών κρεατοπαραγωγής. Η δυναμικότητα της μονάδας θα ανέρχεται στις 60.000 θέσεις . 

Αναμένεται ότι κάθε έτος θα πραγματοποιούνται 4.5 κύκλοι παραγωγής, συνεπώς εκτιμάτε ότι θα 

εκτρέφονται συνολικά ανά έτος 270.000 πουλερικά . 

Όσο αφορά τις κυριότερες διεργασίες που αναμένεται ότι θα πραγματοποιούνται κατά την λειτουργιά 

του έργου αυτός προκύπτει ότι θα είναι οι εξής: 

 Παραλαβή νεαρών πουλερικών και πρώτων υλών ζωοτροφών 

 Εκτροφή και πάχυνση πουλερικών  

 Αποθήκευση ζωοτροφών 

 Καθαρισμός και απολύμανση χώρων και εξοπλισμού 

 Προσωρινή αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά αποβλήτων  

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του πτηνοτροφείου θα απασχολούνται σε μόνιμη βάση 2 άτομα  
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Οι φυσικοί πόροι και πρώτες ύλες που αναμένεται να χρησιμοποιούνται κατά την φάση της 

λειτουργίας είναι: 

 Νερό 

 Ζωοτροφές 

 Απολυμαντικά και καθαριστικά προϊόντα 

 Κτηνιατρικά υλικά και προϊόντα 

Κατά την λειτουργία του έργου εκτιμάται ότι θα προκύπτουν τα εξής στερεά και υγρά απόβλητα: 

 Κοπριά από τους χώρους εκτροφής πουλερικών 

 Αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού 

 Στερεά απόβλητα οικιακού τύπου από τους χώρους του προσωπικού 

 Υγρά απόβλητα από την απολύμανση των χώρων του πτηνοτροφείου 

 Νεκρά πτηνά λόγω θνησιμότητας 

3 ΣΚΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Στόχοι και σκοπιμότητα υλοποίησης του υπο μελέτη έργου 

Η πτηνοτροφική μονάδα την οποία προτίθεται να κατασκευάσει ο εργοδότης θα έχει δυναμικότητα 

60.000 πουλερικών και αναμένεται να καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των πουλερικών στην αγορά.  

Βέβαιο πρέπει να θεωρείτε ότι η προτεινόμενή ανάπτυξη διασφαλίζει και την διαχείριση των 

αποβλήτων που θα δημιουργούνται στην πτηνοτροφική μονάδα. Ο εργοδότης θα προχώρηση στην 

υλοποίηση και εφαρμογή τεχνολογιών για την επεξεργασία και απομάκρυνση  των υγρών αποβλήτων. 

Τα απόβλητα αστικής μορφής θα καταλήγουν σε σηπτικό λάκκο που θα κατασκευαστή εντός του 

τεμαχίου που θα γίνει η ανάπτυξη. 

Σε κάθε περίπτωση η πρόθεση του εργοδότη είναι όπως η κατασκευή και λειτουργία του 

προγραμματιζόμενου έργου γίνει σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις των νομοθετικών προνοιών και 

σύμφωνα με τις πρόσφατες τεχνολογίες   

Εν συντομία οι στόχοι της υλοποίησής του έργου είναι η αύξηση του οικονομικού κέρδους του 

εργοδότη, η εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών κινήτρων και κονδυλίων αλλά και των κινήτρων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας που δίνονται για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. 

mailto:energy.solutions@cytanet.com.cy


G. Th. Energy Environment  

Δρ. Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σπύρος Θεοδοσίου& Συνεργάτες  
Σύμβουλοι ενεργειακοί, Μηχανολόγοι & περιβάλλοντος.  
Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 18001, 22001. 
 

 
30 

Τηλ. +357 99549334 
Email: energy.solutions@cytanet.com.cy 
 

Όσο αφορά τα προσδοκώμενα οφέλη τα οποία  θα  προκύψουν από την επένδυση είναι  αύξηση 

θέσεων εργασίας τόσο στις τοπικές όσο και σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με τον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Ακόμη θα υπάρξει αύξηση των φορολογικών εσόδων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και αύξηση του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος. 

3.2 Σχεδιασμός και μελέτη του έργου 

Σε συνεργασία με των αρχιτέκτονα  ο σχεδιασμός του έρχου έγινε με γνώμονα το υφιστάμενο 

περιβάλλον της περιοχής λάμνοντας υπόψη και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

τυχόν προκύψουν κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.  Το αποτέλεσμα της εν λόγω 

συνεργασίας αλλά και γενικότερα της μελέτης ήταν να προκύψουν τα έξεις αποτελέσματα 

 H χωροθέτηση του προτεινόμενου έργου έγινε σε πολεοδομική ζώνη που ευνοεί την 

ανάπτυξης της συγκεκριμένης μονάδας 

 Μετά από επαφές με τους αρμόδιους φορείς διατυπώθηκαν τυχών ανησυχίες ώστε να 

βελτιστοποιηθούν τα σχέδια του έργου 

 Ο σχεδιασμός του έργου θα διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων  

 Η λειτουργία του έργου θα γίνεται με την χρήση των απαραίτητων εξοπλισμών και 

μηχανημάτων  

3.3 Συσχετισμός του έργου με υφιστάμενα και προτεινόμενα έργα στην 

ευρύτερη περιοχή 

Πλησίον του αγροτεμαχίου που θα αναπτυχθεί το έργο και σε απόσταση 1km  από αυτό 

αναπτύσσονται  γειτονικά  έργα/ εγκαταστήσεις  όπως εμφανίζονται στην Εικόνα τα κύρια από αυτά  

παρουσιάζονται  στον Πίνακα 2 

Πίνακας 2 Υφιστάμενα έργα στην περιοχή 

Έργο/Εγκατασταση Απόσταση από την περιοχή μελέτης  

Παλιό πτηνοτροφείο εκτός λειτουργίας????? Ακριβώς δίπλα από τα τεμάχια του έργου 

Κίτρινο χωρίς τίτλο??? 63 m 

Τσιμεντοποιήο 125 m 

Χώρος Εστίασης (εστιατόριο) 450m 
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Πτηνοτροφική μονάδα 350m 

Μάντρα αυτοκινήτων 400 m 

Υποστατικά για διάφορες εργασίες  590 m 

Xώρος απόθεσης υλικών 600m 

Λατομείο ??? 600m 

Χώρος εστίασης (καφέ) 850 m 

 

3.4 Οικονομικά στοιχεία του έργου  

Το κόστος για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται περίπου στις 650 χιλιάδες ευρώ,  μέρος του 

καλύπτεται από ιδιωτικά κεφάλαια και το υπόλοιπο από κρατικές χορηγίες και ευρωπαϊκά κονδύλια  

4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως σκοπό να παραθέσει τα βασικά στοιχεία όσο αφορά την χωροθέτηση του 

έργου. Γίνεται αναφορά σε θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων, 

όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του, εγκαταστάσεις κοινωνικής 

υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.α. Ακόμη γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις 

γης και τους όρους δόμησης στην περιοχή του έργου και τη συμβατότητά του με αυτό 

4.2 Χωροθέτηση του έργου σε σχέση τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία 

του περιβάλλοντος 

Όπως προαναφέρθηκε το έργο θα αναπτυχθεί στην κοινότητα Εργατών της επαρχίας Λευκωσίας. Η 

συσχέτιση του με φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 
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Πίνακας 3. Συσχέτιση με φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία 

Στοιχείο Απόσταση από έργο  

Χερσαίο περιβάλλον 

Δασάκι Αγίου Ιωάννη 2.3 km δυτικά 

Φοινικόδασος Γρηγόρη Γρηγορίου 4.1 km νοτιοανατολικά 

Κοινοτικό πάρκο Δευτεράς  4.5 km ανατολικά 

Υδάτινο περιβάλλον 

  

Ποταμός Σερράχης 3.9 km ανατολικά 

Κοινότητες και σημαντικά σημεία ανθρώπινης δραστηριότητας 

Βιομηχανική περιοχή Εργατών 1.5 km νότια 

Κοινότητα Εργατών 3km νοτιοανατολικά  

Κοινότητα Αναγειας 2.5 km δυτικά  

Κοινότητα Αγίου Ιωάννη 4 km ανατολικά  

Κοινότητα  Αρεδιού 4.5 km νοτιοανατολικά  

 Πολιτιστική κληρονομία 

Εκκλησία Αγίων Νόμωνος και Βηχίανου 2.40 km ανατολικά 

Εκκλησία Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και 

Ειρήνης  

3 km νοτια 

Εκκλησία Τιμίου Προδρόμου  3.4 km δυτικά 

Εκκλησία Αγίας Παρασκευής  3.4 km νοτιοανατολικά 

Εκκλησία Αποστόλου Θωμά 3.5 km νοτιοανατολικά 

Παρερκκλίση Αγίου Σπυρίδωνα  3.8 km νοτιοανατολικά 

Αρχαίο εξωκλήσι  σταυρού 3.8 νοτιοανατολικά 
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4.3 Συμβατότητα έργου με τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις 

στην περιοχή 

Η περιοχή ανάπτυξης τους του έργου πληροί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 9.5 της Παγκύπριας 

δήλωσης Πολιτικής  για την Ύπαιθρο, με τίτλο «Κτηνοτροφική – Ιχθυοτροφική Ανάπτυξη» και εμπίπτει 

σε αυτό.  Το τεμάχιο στο οποίο θα αναπτυχθεί το έργο ανήκει σε πολεοδομική ζώνη Δ1, όπου 

επιτρέπεται η υλοποίηση έργων για μαζική εκτροφή ζώων και πτηνών. Το υπό μελέτη έργο αφορά την 

εκτροφή πουλερικών κάτι που βρίσκεται σε απόλυτη εναρμόνιση με τις χωροταξικές και πολεοδομικές 

ρυθμίσεις της περιοχής. 

Στην Εικόνα 4 φαίνεται η περιοχή ανάπτυξης του έργου και τα τεμάχια στα οποία θα αναπτυχθεί  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.Τεμάχια ανάπτυξης του έργου 
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5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Γενικά 

Σε αυτό το κεφάλαιο  παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός του  προτεινόμενου έργου  καθώς και 

των υποστηρικτικών αναπτύξεων και σχεδιασμών.  Η περιγραφή γίνεται και στις δύο φάσεις δηλαδή 

την φάση κατασκευής και την φάση της λειτουργίας.  Ακόμη στο κεφάλια γίνεται αναφορά στις 

μεθόδους  και τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν κυρίως κατά την φάση της λειτουργείας  

5.1.1 Χωροθέτηση του έργου 

Το υπο μελέτη έργο θα αναπτυχθεί  σε τεμάχια  που βρίσκονται στην κοινότητα εργατών της επαρχίας 

Λευκωσίας και υπάγετε διοικητικά στο επαρχιακό τμήμα πολεοδομίας και οικήσεως Λευκωσίας του 

Υπουργείου Εσωτερικών. Τα τεμάχια 244 και 660 με Φύλλο Σχεδίου (Φ/Σχ) 33W1  και τοπωνύμιο 

Κάμπος Αναγίτης είναι αυτά στα οποία θα αναπτυχθεί το έργο της εταιρίας G.S.P FARM LIMITED   η 

οποία κατέχει και τους  τίτλους ιδιοκτησίας των τεμαχίων  

Η συνολική έκταση των τεμαχίων ανέρχεται στα 13.130 τετραγωνικά μέτρα (m²) το οποίο προκύπτει 

από τα 8390 m² του τεμαχίου 244 και 4740 m² του τεμαχίου 660.  Από αυτά θα καλύπτονται τα 1333 

m².  Ποιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της πολεοδομικής ζώνης στην οποία ανήκουν τα τεμάχια που 

θα αναπτυχθεί το έργο παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 

Πίνακας 4 Χαρακτηριστικά περιοχής ανάπτυξης του έργου 

Τεμάχια Φύλλο/Σχέδιο Ζώνη Συνολικό 

εμβαδό 

Καλυπτόμενο 

Εμβαδόν 

Συντελεστής 

δόμησης  

Συντελεστής 

κάλυψης 

244, 660 33W1 Δ1 13.130 1.333 0.3 0.3 
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5.2 Περιγραφή προτεινόμενου έργου 

Το υπο εξέταση έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργεία πτηνοτροφικής μονάδας πουλερικών 

κρεατοπαραγωγής δυναμικότητας 60.000 θέσεων. Ο σχεδιασμός και η λειτουργεία της έγιναν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ελαττώνονται οι δυσμενής συνθήκες για το περιβάλλον. Η μονάδα θα 

αποτελείται από του εξής χώρους 

 Θάλαμο εκτροφής πουλερικών 

 Δωμάτιο Βιοασφάλειας  

 Σπίτι νυχτοφύλακα  

 Σηπτικό λάκκο 

 Αποθήκη για φύλαξη ζωοτροφών   

Όσο αφορά τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιείται στην 

πτηνοτροφική μονάδα αυτός είναι 

 Σύστημα εκτροφής πουλερικών  

 Σύστημα ρύθμισης κλίματος 

 Σύστημα εξαερισμού 

 Σύστημα απομάκρυνσης κοπριάς  

 Χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων  

5.2.1 Θάλαμος εκτροφής πουλερικών   

Ο θάλαμος εκτροφής θα είναι κλειστού τύπου  και ο έλεγχος των συνθηκών στο εσωτερικό του για την 

διασφάλιση των ιδανικών για την εκτροφή συνθηκών θα γίνεται από τις εξής βοηθητικές υποδομές 

και εξοπλισμό.  

 Συστήματα ρύθμισης κλίματος 

 Σύστημα εξαερισμού 

 Σύστημα παροχής πόσιμου νερού 

5.2.1.1 Συστήματα ρύθμισης κλίματος 

Οι κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό της υποδομής θα ρυθμίζονται και θα ελέγχονται από  τον 

βοηθητικό εξοπλισμό και συστήματα που ελέγχει και ρυθμίζει τις διάφορες παραμέτρους.  Τα 

συστήματα που θα εγκατασταθούν είναι τα εξής 

 Air inlets 
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 Coolipads 

 Fans 

 Θέρμανση 

Με την λειτουργία το air intel θα επιτρέπεται το φιλτράρισμα του αέρα και θα παρέχετε καθαρός 

και φρέσκος αέρας στο υποστατικό. Ενώ η θερμοκρασία στο εσωτερικό του υποστατικού θα 

ρυθμίζεται από την θέρμανση και την χρήση fans  

 

5.2.1.2 Σύστημα εξαερισμού 

Στον θάλαμο όπου θα γίνεται εκτροφή των πουλερικών θα τοποθετηθεί σύστημα εξαερισμού όπως 

παρουσιάζεται και στην Εικόνα  5. Το σύστημα θα εξασφαλίζει την  αντικατάσταση του αέρα. Θα 

απομακρύνει τον ακάθαρτο αέρα του εσωτερικού χώρου και θα διοχετεύει στον χώρο φρέσκο αέρα 

από το εξωτερικό περιβάλλον ανανεώνοντας το οξυγόνο  

 

Εικόνα 5. Διαστάσεις και διάταξη συστήματος εξαερισμού 

5.2.1.3 Σύστημα παροχής πόσιμου νερού 

Η παροχή πόσιμου νερού θα διασφαλίζεται από μία εγκαταστήσει που θα αποτελείται από ποτίστρες 

εγκαταστημένες σε διάφορα σημεία ώστε να μπορεί η λήψη νερού να γίνεται αν πάσα στιγμή.  
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Η συντήρηση και ο έλεγχος του συστήματος παροχής νερού θα γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγετε 

η διαρροή που θα οδηγούσε στην διαβροχή και αύξηση της υγρασία στην κοπριά.  

5.2.2  Δωμάτιο βιοασφάλειας 

Στον χώρο αυτό θα υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και τα απαραίτητα υλικά ώστε τόσο το προσωπικό 

όσο και οι επισκέπτες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα πριν την είσοδο τους στο 

θάλαμο εκτροφής 

5.2.3 Υποδομές διαχείρισης αποβλήτων  

Ο σχεδιασμός του έργου ακολουθεί όλα τα απαραίτητα πρότυπα για την δημιουργία των υποδομών 

που απαιτούνται για την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τη 

φάση της λειτουργείας. Οι απαραίτητες αυτές υποδομές είναι  

 Εξοπλισμός απομάκρυνσης κοπριάς 

 Προσωρινή αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων  

 Προσωρινή αποθήκευση αστικών και μη επικίνδυνων αποβλήτων  

 Εγκατάσταση για την συλλογή  και προσωρινή αποθήκευση υγρών αποβλήτων  

5.2.3.1 Σύστημα απομάκρυνσης κοπριάς 

Η κοπριά θα απομακρύνεται από το προσωπικό  της μονάδας με τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα 

παραδίδεται στην Βio gas η οποία προτίθεται να αναλαμβάνει την διαχείριση της μετά την 

απομάκρυνση από την μονάδα  

5.2.3.2 Προσωρινή αποθήκευση ζωικών υποπροϊόντων 

Τα ζωικά υποπροϊόντα όπως ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009  είναι ολόκληρα πτώματα ή 

μέρη πτωμάτων ζώων τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τα ζωικά αυτά 

υποπροϊόντα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κλειστούς κάδους και θα αποθηκεύονται προσωρινά στην 

εγκατάσταση μέχρι την συλλογή τους από τις αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς 

5.2.3.3 Προσωρινή αποθήκευση αστικών και μη επικίνδυνων αποβλήτων  

Αυτά του  είδους απόβλητα  θα προέρχονται κυρίως από τις εργασίες καθαριότητας τους χώρους του 

προσωπικού και θα τοποθετούνται σε κάδους ανακύκλωσης και κάδους αστικών αποβλήτων. Τα 

σύνολο των αποβλήτων θα συλλέγετε από τις τοπικές υπηρεσίες και από αδειοδοτημένες ιδιωτικές 

εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων  
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5.2.3.4 Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση υγρών αποβλήτων 

Τα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων 

του έργου. Με βάση τα σχέδια του έργου η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των παραγόμενων 

υγρών αποβλήτων στη μονάδα θα γίνεται σε σηπτική λάκκο τα χαρακτηριστικά του οποίου 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 5  ο οποίος συνδέετε με απορροφητικό λάκκο οι διαστάσεις και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου φαίνονται στην Εικόνα 6. 
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Εικόνα 6.Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά σηπτικής δεξαμενής 
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Εικόνα 7.Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά  απορροφητικού λάκκου 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:energy.solutions@cytanet.com.cy


G. Th. Energy Environment  

Δρ. Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σπύρος Θεοδοσίου& Συνεργάτες  
Σύμβουλοι ενεργειακοί, Μηχανολόγοι & περιβάλλοντος.  
Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 18001, 22001. 
 

 
41 

Τηλ. +357 99549334 
Email: energy.solutions@cytanet.com.cy 
 

5.2.4 Εξωτερικοί χώροι  

5.2.4.1 Περίφραξη 

Περιμετρικά της μονάδας, θα υπάρχει περίφραξη όπως αυτή φαίνεται στην εικόνα 6 ύψους 1,6 m από 

γαλβανισμένο συρματόπλεγμα και περιμετρική βάση από μεταλλική λαμαρίνα . Σκοπός της 

περίφραξης είναι η προστασία των χώρων της μονάδας και η αποτροπή πρόσβασης από μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα.  

 

Εικόνα 8. Χαρακτηριστικά περίφραξης 
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5.2.5 Φωτισμός  

Το εσωτερικό του θαλάμου εκτροφής θα φωτίζεται με τεχνητό τρόπο κάτι που βοηθά στην καλύτερη 

και πιο αποδοτική ανάπτυξη των πουλερικών.  Επίσης στην μονάδα θα υπάρχει και εξωτερικός 

φωτισμός χαμηλής ένστασης για λόγους ασφαλείας. 

5.2.6 Υποστηρικτικές υποδομές και εξοπλισμός 

Οι βασικές υποστηρικτικές υποδομές που θα χρειαστεί να εγκατασταθούν κατά την φάση της 

λειτουργείας του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του 

έργου 

5.2.6.1 Ηλεκτροδότηση έργου  

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό του έργου η ηλεκτροδότηση στη φάση της λειτουργίας  θα 

γίνεται από το δίκτυο της ΑΗΚ. 

5.2.6.2 Υδροδότηση του έργου  

Κατά την φάση της λειτουργίας του προτεινόμενου έργου η προμήθεια του νερού θα γίνεται από το 

δίκτυο ύδρευσης. Στη μονάδα θα εγκατασταθεί δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης νερού με επαρκή 

χωρητικότητα ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής παροχή νερού για όλες τις αναγκαίες χρήσεις. 

5.2.7 Κάλυψη εδάφους  

Η έκταση του εδάφους που θα καλυφτεί για τις απαιτήσεις του έργου δεν αναμένετε να ξεπεράσει τα 

1.333 m² που αντιστοιχεί σε ποσοστό που αγγίζει το 10% της συνολικής επιφάνειας των τεμαχίων 

ανάπτυξης του έργου. Η σφράγιση του εδάφους προκύπτει κατά κύριο λόγο από την κατασκευή των 

κτηριακών εγκαταστάσεων. 
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5.3 Φάση Κατασκευής Προτεινόμενου Έργου  

5.3.1 Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι κύριες εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν κατά την 

διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης. Δίνονται στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα υλοποίησης των 

εργασιών ,  τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμούς αλλά και μία εκτίμηση των υλικών, των 

πρώτων υλών, της ενέργειας και των φυσικών πόρων που αναμένεται να χρειαστούν. 

5.3.2 Περιγραφή κατασκευαστικών έργων  

Οι βασικές διεργασίες που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής του 

έργο συνοψίζονται στις εξής 

 Εργασίες προετοιμασίας του εργοταξίου 

 Χωματουργικές εργασίες 

 Τοποθέτηση αγκυρίων μεταλλικού σκελετού 

 Τοποθέτηση ξυλότυπων και οπλισμού 

 Ετοιμασία και χρήση σκυροδέματος 

 Τοποθέτηση και ανέγερση μεταλλικού σκελετού 

 Διαφόρων ειδών οικοδομικές εργασίες 

 Διεργασίες για εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

 Διεργασίες για την διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 

Ποιο αναλυτική και λεπτομερέστερη περιγραφή των διεργασιών παραθέτοντας στις ποιο κάτω 

παραγράφους  

5.3.2.1 Εργασίες προετοιμασίας του εργοταξίου 

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι εξής εργασίες  

 Αποτύπωση του οικοπέδου και χάραξη του κτηρίου 

 Καθαρισμός του τεμαχίου ώστε να είναι κατάλληλο για την έναρξη των εργασιών 

 Οργάνωση του εργοταξίου 

 Διασφάλιση πρόσβασης και διακίνησης, σήμανση των ζωνών του εργοταξίου, εξασφάλιση 

διευκολύνσεων προσωπικού και προσωρινή παροχή υπηρεσιών 
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Ακόμη χρειάζονται κάποιες βασικές υποδομές για την ομαλή λειτουργία του εργοταξίου. Οι υποδομές 

παρουσιάζονται πιο κάτω 

 Χώρος υγειονομικής διευκόλυνσης και προσωπικής υγιεινής 

 Χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων  

 Διαμόρφωση χώρου προσωρινής στάθμευσης μηχανημάτων  

 Βασικές υποδομές για παροχή νερού και ηλεκτρισμού 

Σε κάθε περίπτωση το εργοτάξιο θα αναπτυχθεί πληρώντας όλες τις απαιτήσεις των περί ελαχίστων 

προδιαγραφών για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια κανονισμών του 2015 (ΚΔΠ 410:2015 ) 

5.3.2.2 Χωματουργικές εργασίες 

Εργασίες αυτού του τύπου περιλαμβάνουν κυρίως την αφαίρεση επιφανειακών χωμάτων για την 

επίτευξη των επιθυμητών κλίσεων και υψομέτρων για την δημιουργία του κτηρίου και την 

διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων της εγκατάσταση. Αποτελούν μέρος των εργασιών διαμόρφωσης 

του χώρου του εργοταξίου και περιλαμβάνουν την αποχώρηση των τεμαχίων, την εξομάλυνση της 

επιφάνειας του εδάφους και τις εκσκαφές όπου απαιτούνται. Μικρού όγκου εκσκαφές θα 

πραγματοποιηθούν για την κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης περιλαμβανομένης της σηπτικής 

δεξαμενής,. 

5.3.2.3 Τοποθέτηση αγκυρίων μεταλλικού σκελετού  

Μετά την λήξη των χωματουργικών εργασιών θα ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης των αγκύρων 

του μεταλλικού σκελετού. 

Η τοποθέτηση τους κρίνεται απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση του μεταλλικού φέροντα 

οργανισμού με την θεμελίωση  

5.3.2.4 Τοποθέτηση ξυλότυπων και οπλισμού 

Η τοποθέτηση θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό και με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των 

ξυλοτύπων θα τοποθετηθούν οι οπλισμοί για την κατασκευή 

Ο οπλισμός πρέπει να στερεώνεται ικανοποιητικά ώστε να παραμένει ανεπηρέαστος από φορτία που 

τυχόν αν ασκηθούν κατά την τοποθέτηση του σκυροδέρματος. . Για να επιτευχθεί σύνδεση του 

μεταλλικού φέροντα οργανισμού με την θεμελίωση θα γίνει συγκόλληση των αγκυρίων με τον 

οπλισμό. 
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5.3.2.5 Ετοιμασία και χρήση σκυροδέματος 

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην συμπύκνωση και διάστρωση του νωπού σκυροδέρματος που θα 

γίνει από εργασία προσωπικό με την κατάλληλη εμπειρία για την προετοιμασία και εφαρμογή του.  

5.3.2.6 Τοποθέτηση και ανέγερση μεταλλικού σκελετού 

Η ανέγερση και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο 

συνεργείο και θα γίνει χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων . 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σημεία συγκόλλησης και προσαρμογής. Ακόμη μετά  την ανέγερση 

της κατασκευής θα τοποθετηθεί θεμελιακή γείωση. 

5.3.2.7 Οικοδομικές εργασίες 

Κατά τις οικοδομικές εργασίες θα λάβουν χώρα εργασίες για την κατασκευή εγκαταστάσεων, 

υπόγειων δικτύων και υποδομών, σιδηρουργικές και ξυλουργικές εργασίες 

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν εργασίες μόνωσης και στεγάνωσης,  καθώς και μπογιατίσματα 

5.3.2.8 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές διεργασίες αφορούν κατά κύριο λόγο την εγκατάσταση του απαραιτήτου 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύου που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του έργου. 

Σε αυτό το είδος περιλαμβάνονται  

 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και συλλογής όμβριων υδάτων 

 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και υδροδότησης 

 Τοποθετήσει του απαραιτήτου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

 Καλωδίωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης 

 Σύνδεση με το δίκτυ της ΑΗΚ 

 Εγκατάσταση του εξειδικευμένου εξοπλισμού για την λειτουργία της μονάδας 

5.3.2.8 Διαμόρφωση εσωτερικών εγκαταστάσεων και  εξωτερικών χώρων 

Στον εσωτερικό χώρο θα τοποθετηθούν για την λειτουργιά της μονάδας διάφορες υποστηρικτικά 

συστήματα όπως αυτά παρουσιάζονται ποιο κάτω 

 Σύστημα πυρόσβεσης 

 Σύστημα αποχετευτικών και υδραυλικών συστημάτων  

 Ηλεκτρολογικά συστήματα 
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Όσο αφορά τον εξωτερικό χώρο αυτός θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και 

θα υπάρξει φύτευση δέντρων σε σημείο του τεμαχίου 

5.3.3 Εξοπλισμός και μηχανήματα 

Στην διάρκεια της κατασκευαστικής φάσεις θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα 

μηχανήματά και εξοπλισμός που περιλαμβάνουν 

 Εκσκαφείς και μηχανήματα κατάλληλα για τις χωματουργικές διεργασίες 

 Οχήματα για την μεταφορά υλικών εκσκαφής και πρώτων υλών στους χώρους εργασίας 

 Μπετονιέρες και μηχανήματα οδοποιίας 

 Γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα απαραίτητα για την ανέγερση της μεταλλικής 

κατασκευής και την εγκατάσταση του εξοπλισμού  

 Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός 

 Οχήματα για την διακινείς του προσωπικού 

5.3.4 Προσωπικό εργολάβου 

Το προσωπικό του εργολάβου θα αποτελείται από άρτιά καταρτισμένους επαγγελματίες που θα 

αναλάβουν την εκπλήρωση της κατασκευής του έργου. Σε καθημερινή βάση τα άτομα στο εργοτάξιο 

δεν αναμένετε να ξεπεράσουν τα 50 

5.3.5 Χρήση και κατανάλωση φυσικών πόρων, ενέργειας και πρώτων υλών 

Η εκτίμηση για τις ποσότητες πρώτων υλών που θα απαιτηθούν για την εκπλήρωση του έργου 

υπολογίστηκε προσεγγιστικά λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτούμενες ποσότητες από 

παρόμοιου τύπου διεργασίας. Οι ποσότητες παρουσιάζονται στον πίνακα 5 

Πίνακας 5 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών 

Πρώτη ύλη  Εκτιμώμενη ποσότητα Μονάδα μέτρησης 

Χώμα  απαραίτητο για 

επιχωμάτωση  

300 m3 

Αδρανή υλικά 300 m3 

Μπετόν 700 m3 

mailto:energy.solutions@cytanet.com.cy


G. Th. Energy Environment  

Δρ. Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σπύρος Θεοδοσίου& Συνεργάτες  
Σύμβουλοι ενεργειακοί, Μηχανολόγοι & περιβάλλοντος.  
Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 18001, 22001. 
 

 
47 

Τηλ. +357 99549334 
Email: energy.solutions@cytanet.com.cy 
 

Τσιμεντομπλόκ 8200 Τεμάχια 

Πάνελ τοιχοποιίας 700 Τεμάχια 

Ξυλεία  15 m3 

Χάλυβας  για μεταλλική 

κατασκευή και οπλισμένο 

σκυρόδερμα  

Δεν μπορεί να υπολογιστή 

στο παρόν στάδιο 

 

Καύσιμα 5.500 Λίτρα 

Νερό  20.000 Λίτρα 

 

5.3.6 Χρονοδιάγραμμα κατασκευαστικών εργασιών 

Ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου αναμένετε γύρω στα 2 χρόνια  νοουμένου ότι δεν θα 

προκύψουν τυχόν καθυστερήσεις από διάφορους παράγοντες 

5.4 Φάση λειτουργίας 

5.4.1 Εισαγωγή  

Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναλυτική περιγραφή των βασικών δραστηριοτήτων  που θα 

πραγματοποιούνται κατά την φάση λειτουργεία την μονάδας. Οι βασικές αυτές δραστηριότητες 

είναι  

 Η εκτροφή των πουλερικών με σκοπό την πάχυνση 

 Ο έλεγχος των βιοκλιματικών συνθηκών εντός ντου θαλάμου εκτροφής 

 Η διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων  

 Οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης του θαλάμου εκτροφής 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και γενικότερα του τρόπου λειτουργίας  έγινε με τέτοιο τρόπο που 

ενσωματώθηκαν οι ΒΔΤ ( βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές) που αφορούν την εκτροφή πουλερικών  

Ακόμη γίνεται αναφορά και στις εκτιμώμενες ανάγκες σε πρώτες ύλες, φυσικούς πόρους και ενέργεια 

καθώς και στα είδη των αποβλήτων που αναμένονται από την λειτουργεία της μονάδας 
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5.4.2 Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές 

Οι ΒΔΤ θεσμοθετήθηκαν στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/302 της Επιτροπής της 15ης 

Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 

(ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  Είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι για των καθορισμό των όρων αδειοδότησης εγκαταστάσεων εντατικής 

εκτροφής πουλερικών και αφορούν κυρίως: 

 Την εκπαίδευση του προσωπικού  

 Την προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης των εγκαταστάσεων 

 Τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού 

 Τη διατροφική διαχείριση 

 Την αποδοτική χρήση νερού 

 Τη μείωση των εκπομπών από τα υγρά απόβλητα 

 Την αποδοτική χρήση ενέργειας 

 Την μείωση της παραγωγής θορύβου 

 Την μείωση της έκλυσης σκόνης 

 Την μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από την διαδικασία επεξεργασίας της κοπριάς και 

από την γενική λειτουργιά 

 Την παρακολούθηση των εκπομπών  

5.4.3 Εκτροφή πουλερικών κρεατοπαραγωγής 

Το εξεταζόμενο έργο έχει δυναμικότητα εκτροφής και πάχυνσης 60.000 πουλερικών. Κάθε χρόνο 

εκτιμάτε ότι θα ολοκληρώνονται 4.5 παραγωγικοί κύκλοι και θα εκτρέφονται 270.000 πουλερικά 

κρεατοπαραγωγής. 

Ένας πλήρες παραγωγικός κύκλος περιλαμβάνει την προετοιμασία του υποστατικού εντατικής 

εκτροφής πριν την παραλαβή των νεοσσών την παλαβή και την εκτροφή τους για περίπου 8 

εβδομάδες, οπότε και θα παραδοθούν σε σφαγείο.  

Στην διάρκεια αυτών των 8 εβδομάδων πρέπει να ελέγχετε ότι οι συνθήκες που επικρατούν είναι οι 

ανάλογες με το στάδιο  ανάπτυξης των πουλερικών  
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5.4.4 Διατροφική διαχείριση  

 Βασικός παράγοντας για την ορθή ανάπτυξη και πάχυνση των πουλερικών αποτελεί η ποιότητα και 

ποσότητα των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται. Η διατροφική διαχείριση θα γίνει με τέτοιο τρόπο 

που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πουλερικών με την εξασφάλιση των σωστών επιπέδων 

ενέργειας και των βασικών θρεπτικών συστατικών . Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως η διατροφική 

διαχείριση αποτελεί και σημαντικό παράγονται που επηρεάζει τις διάφορες εκπομπές ρύπων κατά την 

διαδικασία τις εκτροφής  

Ανάλογα με το στάδιο στο οποίοι βρίσκετε η ανάπτυξη των πουλερικών αλλάζει και το μέγεθος των 

σωματιδίων της τροφής Πίνακας  6 και η ποσότητα που απαιτείται  ανά ηλικιακή κατηγορία πινάκας 7. 

Η τροφοδοσία  των πουλερικών θα γίνεται με τις τροφές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8 

 

 

Πίνακας 6. Μέγεθος σωματιδίων τροφής ανά στάδιο εκτροφής 

Ηλικία Πουλερικών σε μέρες Διαστάσεις σωματιδίων τροφής 

0-10 Διάμετρος 1.5-3.0 mm ή 

Διάμετρος 1.6-2.4 mm και Μήκος 1.5-3.0 

11-18 Διάμετρος 1.6-2.4 mm και Μήκος 4.0-7.0 

18-τέλος εκτροφής Διάμετρος 3.0-4.0 mm και Μήκος 5.0-8.0 

 

Πίνακας 7. Απαιτούμενη ποσότητα τροφής ανά ηλικιακή κατηγορία 

Ηλικία πουλερικών σε μέρες Ποσότητα απαιτούμενης τροφής σε gr 

0-10 300 

11-25 1396 

24-42 3390 

42-48 2754 

 

 

Πίνακας 8. Τροφές που χρησιμοποιούνται για τη διατροφική διαχείριση των πουλερικών 

Τροφή Σχόλια 

Σιτάρι Βασικά στοιχεία διατροφής 
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Αραβοσιτος 

Σπόροι σόγια Παροχή πρωτεΐνης για την απαιτούμενη 

παραγωγή αμινοξέων και ανάπτυξη 

σωματικού ιστού 
Ηλιόσποροι 

Σπόροι Μουστάρδας 

Σόγια με πλήρης λιπαρά Παροχή ενέργειας,  

Έλαια και άλλα λιπαρά 

Ασβεστόλιθο Παροχή θρεπτικών στοιχείων απαραίτητων 

για την σωστή σκελετική ανάπτυξη  και την 

ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος 
Φώσφορος 

Αλάτι 

Νάτριο 

Ιχνοστοιχεία και βιταμίνες Ενίσχυση μεταβολισμού και διαφόρων 

βιολογικών διεργασιών του οργανισμού 
Πρόσθετα ένζυμα, κτηνιατρικά προϊόντα κα 

 

Οι ποιότητα καθώς και η ποσότητα τις τροφής των πουλερικών διαμορφώνου και τα κτηνοτροφικά 

απόβλητα. Προς αυτό τον σκοπό για την σωστή ανάπτυξη των πουλερικών και την μείωση της 

εκπομπής των αέριων ρύπων  θα εφαρμοστούν οι εξής ΒΔΤ: 

 H τροφή θα χορηγείτε σε σκευάσματα προσαρμοσμένα τις απαιτήσεις ανάλογα με την 

περίοδο παραγωγής 

 Μείωση της περιεκτικότητας της τροφής σε ακατέργαστες πρωτεΐνες  

 Χρήση ζωοτροφών που  έχουν όλες τις εγκεκριμένες διαπιστεύσεις 

 Παροχή τροφής και νερού κατά βούληση   

 Χρήση εύπεπτων ανόργανων φωσφορικών αλάτων 

5.4.5 Εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης 

Σε αυτή την φάση καθαρίζεται το υποστατικό από την κοπριά και απολυμαίνετέ. Το ίδιο ισχύει και για 

τα συστήματα τροφοδοσίας νερού και τροφής  το οποίο καθαρίζεται και απολυμαίνετε . Τα υγρά 

απόβλητα από την απολύμανση των υποστατικών θα συλλέγονται σε κλειστή στεγανή δεξαμενή, 
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μέσω αγωγού. Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως βιοδιασπώμενά και 

εγκεκριμένα για χρήση σε κτηνοτροφικά υποστατικά και βιομηχανίες τροφίμων. Μετά τις εργασίες 

απολύμανσης, τα υποστατικά παραμένουν άδεια για περίοδο περίπου 30 ημερών.  

5.4.6 Συστήματα ελέγχου εσωτερικού περιβάλλοντος  

Το σύστημα ελέγχου εσωτερικού περιβάλλοντος έχει σκοπό την διατήρηση των απαιτούμενων 

συνθηκών για την ορθή ανάπτυξη και ευημερία των πουλερικών.  Ακόμη το σύστημα θα μετριάζει τις 

επιπτώσεις από τις οσμές και του αέριους ρύπους μέσω του εξαερισμού και του ρυθμιστή κλίματος  

όπου θα ελέγχονται οι κλιματικές παράμετροι όπως θερμοκρασία υγρασία κα 

5.4.7 Ανάγκες σε φυσικούς πόρους, ενέργεια και πρώτες ύλες  

Στην φάση λειτουργίας αναμένεται ότι θα υπάρχει κατανάλωση νερού ενέργειας, ζωοτροφών, 

κτηνιατρικών προϊόν καθώς και προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση  

5.4.7.1 Ανάγκες σε νερό 

Ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιείτε το νερό καθώς και οι αναμενόμενες ποσότητες που θα 

χρειάζονται στο έργο κατά την διάρκεια 1 χρόνου παρουσιάζονται στο Πίνακα 9 

 

Πίνακας 9. Ανάγκες σε νερό, φάση λειτουργίας 

Διεργασίες Ποσότητα κατά προσέγγιση (κ.μ/έτοσ) 

Ύδρευση πουλερικών 4800( 8 L ανά πουλερικό στην διάρκεια ζωής 

του) 

 

Χώροι υγιεινής προσωπικού  50 

Καθαριότητες και απολύμανση χώρων 

εκτροφής 

25 

Σύνολο 4875  

 Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η λήψη νερού δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από την 

θερμοκρασία στον χώρο αλλά και την ηλικία των πουλερικών. 
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5.4.7.2 Ανάγκες σε ενέργεια  

Η κατανάλωση της ενέργειας  θα οφείλετε κυρίως στη χρήση ηλεκτρισμού στον ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό της μονάδας και του φωτισμού. Σημειώνεται ότι μέσω του ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα 

ρυθμίζονται οι λειτουργίες του εξοπλισμού της μονάδας. Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές 

προδιαγραφές όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εκτιμάται ότι η κατανάλωση θα 

ανέρχεται περίπου στις 230000 ΚWh ετησίως 

5.4.7.3 Ανάγκες σε πρώτες ύλες  

Οι βασικές πρώτες ύλες που χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία του έργου αλλά και οι εκτιμώμενες 

ποσότητές συνοψίζονται στον πίνακα 10 

Πίνακας 10 Ανάγκες σε πρώτες ύλες φάση λειτουργείας 

Πρώτη ύλη Εκτιμώμενή ετήσια ποσότητα 

Ζωοτροφές 750 tn 

Κτηνιατρικά υλικά 10 tn 

Καθαριστικά και απολυμαντικά 1 tn  

 

Η κατανάλωση των ζωοτροφών και των κτηνιατρικών υλικό καθορίζεται από την φάση του κύκλου 

εκτροφής  .Όσο αφορά τα καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά όπως έχει προαναφερθεί η χρήση 

τους γίνεται κατά κύριο λόγο με το πέρας κάθε κύκλου εκτροφής  

5.8.4 Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων  

Στην παρούσα ενότητα δίνονται στοιχεία που αφορούν το είδος την ποσότητα και τον τρόπο με το 

οποίο θα διαχειρίζονται τα ρεύματα αποβλήτων που θα προκύπτουν από την λειτουργεία της 

μονάδας.  

 

5.4.8.1 Στερεά απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα που αναμένεται να παράγονται παρουσιάζονται πιο κάτω  

 Ζωικά υποπροϊόντα ( τα νεκρά ζώα) 

 Κοπριά από την ολοκλήρωση του κύκλου εκτροφής 
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 Στερεά αστικά απόβλητα  

 Κλινικά απόβλητα  

5.4.8.1.1 Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων 

Στην διάρκεια της εντατικής εκτροφής πουλερικών υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό γύρω στο 5% 

των πουλερικών πεθαίνει. Τα νεκρά αυτά ζώα θα εντοπίζονται και θα συλλέγονται από το 

προσωπικό που θα απασχολείται στην μονάδα  και θα τοποθετούνται προσωρινά στους ειδικούς 

κλειστούς κάδους της μονάδας. Αυτά θα συλλέγονται από τους αρμόδιους εγκεκριμένους φορείς 

για διαχείριση τέτοιου είδους αποβλήτων . 

5.4.8.1.2 Διαχείριση κοπριάς 

Εκτιμάται ότι  βιβλιογραφικές αναφορές ότι ανά κάθε 1000 πουλερικά προκύπτουν 1.1.-2.4 τον. 

Κατ επέκταση στην προτεινομένη μονάδα υπολογίζεται ότι θα παράγονται γύρο στους 472,5 

τόνους η  μέση οργανική και ανόργανη σύσταση % της κοπριάς παρουσιάζεται στον Πίνακα 11 

 

Πίνακας 11. Mέση οργανική και ανόργανη σύσταση (%) κοπριάς 

Παράμετρος Συγκέντρωση (%) 

Ξηρά ουσία 26 

Οργανική ουσία 17 

K2O 0.6 

CaO 3.4 

Ν 1.3 

P2O5 1.1 

Η παραγόμενη κοπριά θα παραλαμβάνεται από την εταιρία Bio Gas η οποία προτίθεται να την 

διαχειρίζεται μετά από την απομάκρυνση της από την μονάδα  

 

5.4.8.1.3 Διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων  

Τα αστικά απόβλητα θα προέρχονται από χώρους που θα βρίσκεται το προσωπικό, από 

καθημερινές εργασίες του προσωπικού αλλά και από τις διαδικασίες καθαριότητας και 

απολύμανσης. Τα απόβλητα αυτά θα συλλέγονται από τις τοπικές κοινοτικές υπηρεσίες ή από 

αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης ανάλογα με το είδος τους. 
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5.4.8.1.4 Διαχείριση κλινικών αποβλήτων  

Τα απόβλητα αυτά αφορούν τις συσκευασίες των φαρμάκων και βιταμινών που χορηγούνται από τον 

κτηνίατρο στα πουλερικά. Τα κλινικά απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικές συσκευασίες 

με σχετική σήμανση και θα συλλέγονται όπως ορίζει η νομοθεσία  

5.4.8.2 Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα που αναμένετε να προκύψουν κατά την λειτουργία της μονάδας χωρίζονται σε 2 

κατηγορίες και παρουσιάζονται στον Πίνακα 12 μαζί με τις εκτιμημένες ποσότητες αποβλήτων  

Πίνακας 12 Υγρά απόβλητα κατα την φάση της λειτουργείας 

Κατηγορία αποβλήτου Εκτιμώμενοι ποσότητα (τόνοι/έτος) 

Υγρά απόβλητα από εργασίες 

καθαριότητας και απολύμανσης 

 

80 

Αστικά λύματα 20 

Τα υγρά απόβλητα από τις εργασίες καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων εκτροφής που θα 

προκύπτουν κυρίως κατά το τέλος του παραγωγικού κύκλου και πριν τη έναρξη του επόμενου θα 

συλλέγονται σε απορροφητικό λάκκο και στην συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα  θα μεταφέρετε 

στο βιολογικό  αστικού τύπου θα συλλέγονται σε σηπτική δεξαμενή και θα μεταφέρονται και αυτά 

στον βιολογικό καθαρισμό 

5.4.8.3 Αέριοι ρύποι 

Οι αέριοι ρύποι κατά την φάση της λειτουργείας θα προκύπτουν κυρίως από τον αέρα που θα 

απελευθερώνεται από τον θάλαμο εκτροφής. Ο αέρας που θα εξέρχεται από τον θάλαμο εκτροφή θα 

περιέχει κυρίως παραγόμενες πτητικές ουσίες και συγκεντρώσεις αμμωνίας   από την εκτροφή των 

πουλερικών. Κατά εκτίμηση η σύσταση σε ρύπους του αέρα που θα εξάγετε με το σύστημα 

εξαερισμού παρουσιάζεται στον Πίνακα 11 

Πίνακας 11 Σύσταση αέριων ρύπων κατα την φάση της λειτουργείας 

Ρύπος  Εκτιμημένη Μέση Συγκέντρωση  

Σκόνη (mg/m³) 8 
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Σωματίδια PM10/PM25 (mg/m3) 2.6/1 

Αμμωνία (ppm) 0.92 

 

5.5 Εκτατές συνθήκες και επικίνδυνες καταστάσεις  

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά και συνοπτική περιγραφή πιθανόν έκτακτων συνθηκών κα  

καταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας τόσο στο στάδιο της κατασκευής  όσο και στο στάδιο 

λειτουργίας. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες η ακόμη και ανεπανόρθωτες 

ζημίες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  

Ακόμη παρουσιάζονται σχετικά μέτρα για αντιμετώπιση και αποφυγή των επικίνδυνων αυτών 

καταστάσεων  

5.5.1 Κατά την φάση της κατασκευής  

Οι κύριες έκτακτες συνθήκες και επικίνδυνες καταστάσεις που πιθανό να προκύψουν κατά την 

κατασκευαστική φάση προκαλώντας επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον είναι οι εξής: 

 Διαρροή χημικών/επικίνδυνων  ουσιών με αποτέλεσμα τον διαποτισμό του εδάφους και την 

ρύπανση που μπορεί ανάλογα με το μέγεθος της  να φτάσει μέχρι και τους υπόγειους 

υδροφορείς. 

 Πυρκαγιά  

Οι λόγοι για την εμφάνιση των προαναφερθέντων καταστάσεων είναι κυρίως η ανθρώπινη αμέλειά  

και κακής οργάνωσης στο εργοτάξιο. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει ο εργολάβος να μεριμνήσει 

ώστε να προετοιμασία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας  που θα περιλαμβάνει μέτρα για μείωση των 

πιθανοτήτων εμφάνισης τέτοιον καταστάσεων αλλά και σε περίπτωση εμφάνισης τους πως θα 

αντιμετωπίζονται  

5.5.2 Κατά την φάση λειτουργίας  

Στην φάση λειτουργίας εντοπίζονται 2 κύριες έκτακτές συνθήκες και επικίνδυνες καταστάσεις που 

ίσως προκύψουν και αυτές είναι οι εξής 

 Διαρροή αποβλήτων 

 Πυρκαγιά 
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Για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων προτείνονται τα εξής μέτρα τα οποία λήφθηκαν υπόψη 

κατά στον σχεδιασμό του προτεινόμενου έργου και είναι τα εξής 

 Εφαρμογή ΒΔΤ 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σχεδίου Πρόληψης 

και Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Περιστατικών  

 Σχεδιασμός και εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

 Να εγκατασταθεί σύστημα πυρασφάλειας με όλο των απαιτούμενο εξοπλισμό όπως 

καθορίζεται από την Πυροσβεστική υπηρεσία 

 Οι χώροι αποθήκευσης να σχεδιαστούν και κατασκευαστούν με μεγάλη ευαισθησία ώστε να 

μειωθεί η πιθανότητα διαρροών 

6 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν αφορούν κυρίως την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί 

στην εγκατάσταση και το σχεδιασμό του έργου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα τεμάχια 

χωροθέτησης του έργου αποτελούν τη μοναδική επιλογή του ιδιοκτήτη και συνεπώς δεν εξετάζονται 

εναλλακτικές λύσεις ως προς την παράμετρο αυτή. Σημειώνεται ότι η ζώνη στην οποία εμπίπτουν τα 

τεμάχια  Δ1 όπου επιτρέπεται η μαζική εκτροφή πουλερικών. Όσον αφορά το σχεδιασμό του έργου 

εξετάστηκαν οι ακόλουθες ανταλλακτικές λύσεις:  

Εναλλακτική λύση 1: Σχεδιασμός της μονάδας με δυναμικότητα μικρότερη των 60,000 θέσεων 

πουλερικών. Με τη λύση αυτή θα επιτυγχάνονταν η κατασκευή μικρότερής έκτασης έργου και 

μικρότερου μεγέθους υποδομών. Αυτό θα είχε ως επακόλουθο μικρότερη κάλυψη του εδάφους, και 

πιο χαμηλό κόστος. Τα μειονεκτήματα από την υλοποίηση της λύσης αυτή, ήταν η μείωση των 

κοινωνικοοικονομικών οφελών.  

Εναλλακτική λύση 2: Η λύση αυτή περιλάμβανε την κατασκευή ανοικτού τύπου υποστατικά εντατικής 

εκτροφής πουλερικών. Συγκεκριμένα τα υποστατικά θα αερίζονταν με φυσικό αερισμό, με 

αποτελέσματα να δημιουργούνταν αυξημένες οχληρές συνθήκες από τις οσμές που θα εκπέμπονταν 

κατά τη λειτουργία των υποστατικών. Επίσης, οι μη ρυθμιζόμενες συνθήκες εντός των υποστατικών 

θα δυσχέραιναν την ομαλή  λειτουργία. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της λύσης αυτής, ήταν ότι 

το κόστος κατασκευής και λειτουργίας θα ήταν χαμηλό συγκριτικά με τις υπόλοιπες δυο λύσεις. 

Ωστόσο θεωρείτε μη βιώσιμη λύση λόγο των δυσκολιών που θα δημιουργούνταν και δεν θα 

mailto:energy.solutions@cytanet.com.cy


G. Th. Energy Environment  

Δρ. Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σπύρος Θεοδοσίου& Συνεργάτες  
Σύμβουλοι ενεργειακοί, Μηχανολόγοι & περιβάλλοντος.  
Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 18001, 22001. 
 

 
57 

Τηλ. +357 99549334 
Email: energy.solutions@cytanet.com.cy 
 

επέτρεπαν την ομαλή εκτροφή και πάχυνση των πουλερικών αλλά και καθώς προσδίδουν 

περισσότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις   

Εναλλακτική λύση 3: Μηδενική λύση όπου σε περίπτωση μη υλοποίησης του περιγραφόμενου έργου 

τα τεμάχια θα παραμείνουν στην υπάρχουσα κατάσταση του χωρίς να προκύψει όποια δίποτε αλλαγή 

και το περιβάλλον θα παραμείνει ανεπηρέαστο. Ωστόσο λόγω της πολεοδομικής ζώνης στην οποία 

εμπίπτει το έργο εκτιμάται ότι τα τεμάχια θα χρησιμοποιηθούν για σκοπό συναφή με αυτό του υπο 

μελέτη έργου 

Και οι τρεις πιο πάνω λύσης μετα από εντελεχή έλεγχο αποφασίστηκε να απορριφθούν. Ειδικότερα οι 

εναλλακτική λύση 1 απορρίφτηκε καθώς μειώνει τα οφέλη στον ιδιοκτήτη η εναλλακτική λύση  2 

χαρακτηρίζονται ως μη βιώσιμες καθώς κατά περίπτωση δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του έργου 

και αυξάνουν τις δυσμενής επιπτώσεις ως προς το περιβάλλον. Η εναλλακτική λύση 3 απορρίπτετε 

λόγο του ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν θα είναι σε διαχειριστικό βαθμό και η 

εταιρία του έργου έχει εξασφαλίσει σχετική χρηματοδότηση  

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

7.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου φυσικού και 

ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος με σκοπό να γίνουν κατανοητές οι παράμετροι που δύναται να 

επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου. Μέσα από την κατανόηση 

αυτών των παραμέτρων μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου στην περιοχή μελέτης και κατά 

συνέπεια να βρεθούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση και περιορισμό των επιπτώσεων αυτών.  

Για τον σκοπό αυτό έγιναν όλες οι απαραίτητες διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής 

Δημοκρατίας  ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα στοιχεία για την περιοχή. 

H ακτίνα επιρροής γύρω από το έργο λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν βρίσκετε σε κοντινή απόσταση από 

κρατικό δάσος θεωρείτε το 1km 

7.2 Κλιματολογικά δεδομένα  

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από μεσογειακό κλίμα με πολύ ήπιους χειμώνες και  πολύ ζεστές και ξηρές 

καλοκαιρινές περιόδου. Κατά τις περιόδους της άνοιξης και του φθινοπώρου παρουσιάζονται  
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απότομες και εναλλαγές του καιρού χωρίς ακραία φαινόμενα.  Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο στην 

Κύπρο  υπό σκιά κυμαίνεται μεταξύ 20 – 32 oC το καλοκαίρι και 0 – 15 oC το χειμώνα 

Σχετικά με την ταχύτατα των ανέμων στην περιοχή της Κύπρου αυτοί είναι κυρίως ελαφροί ως μέτριοι. 

Ωστόσο υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις όπου παρατηρούνται άνεμοι με ταχύτητα μεγαλύτερη των 

24 κόμβων μικρής διάρκειας που οφείλονται σε περιπτώσεις κακοκαιρίας και ακραίων φαινομένων  

Όσο αφορά την διεύθυνση τους αυτή είναι μεταξύ νοτιοδυτικών και ανατολικών διευθύνσεων το 

χειμώνα, δυτικών και βορειοανατολικών την άνοιξη, δυτικών και βορείων το καλοκαίρι και δυτικών 

και βορειοανατολικών το φθινόπωρο 

Στον Χάρτη 11 όπου παρουσιάζονται  οι μέσες ετήσιες ταχύτητες ανέμου ανά περιοχή στην Κύπρο  

βλέπουμε ότι στην περιοχή μελέτης η ταχύτητα του ανέμου κυμαίνεται μεταξύ των ταχυτήτων  3 – 4 

m/s 

 

 

Χάρτης 1. Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 

[πηγή: Τμήμα Μετεωρολογίας] 

 

Τα κλιματικά δεδομένα για την περιοχή μελέτης λήφθηκαν από τις πιο πρόσφατες μετρήσεις του 

Μετεωρολογικού Τμήματος που έγινα το 2017 και από τον μετεωρολογικό σταθμό του Μιτσερού ο 
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οποίος είναι πιο κοντά στην περιοχή μελέτης σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μετεωρολογικούς 

σταθμούς και σε απόσταση κατά προσέγγιση στα 10 km. Tα δεδομένα ανά μήνα του έτους 2017 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 13 

 

Πίνακας 13. Μηνιαία Κλιματολογικά δεδομένα από το Μετεωρολογικό Σταθμό Μιτσερού 

Παράμετρος 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 9/17 10/17 11/17 12/17 

Μέση 
ψηλότερη 
θερμοκρασία 
αέρα (0C) 

 
13.2 

 
14.7 

 
18.4 

 
23.0 

 
27.4 

 
32.2 

 
37.0 

 
33.6 

 
32.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δεν υπάρχουν 
καταγραφές 

Μέση 
χαμηλότερη 
θερμοκρασία 
αέρα (0C) 

 
1.0 

 
1.3 

 
4.4 

 
6.5 

 
11.0 

 
15.1 

 
18.7 

 
17.6 

 
15.0 

Πιο ψηλή 
θερμοκρασία 
αέρα (0C) 

 
16.8 

 
21.5 

 
24.5 

 
32.0 

 
34.2 

 
39.0 

 
12.9 

 
37.0 

 
37.1 

Πιο χαμηλή 
θερμοκρασία 
αέρα (0C) 

 
-4.0 

 
-3.2 

 
0.6 

 
3.7 

 
7.0 

 
11.4 

 
15.7 

 
14.7 

 
10.5 

Μέση σχετική 
υγρασία (%) 
για 0800 Τ.Ε.Χ 

 
89 

 
85 

 
75 

 
62 

 
51 

 
43 

 
35 

 
55 

 
52 

Μέση 
σχετική 
υγρασία (%) 
για 1300 Τ.Ε.Χ 

 
59 

 
52 

 
49 

 
42 

 
43 

 
40 

 
32 

 
48 

 
41 

Ολική 
ποσότητα 
βροχόπτωσης 
(mm) 

 
42.4 

 
23.7 

 
53.8 

 
26.3 

 
3.2 

 
15.2 

 
- 

 
0.6 

 
- 

Πιο μεγάλη 
ποσότητα 
βροχόπτωσης 
24 ώρου 
(mm) 

 
10.8 

 
18.3 

 
21.5 

 
18.8 

 
2.6 

 
15.2 

 
- 

 
0.6 

 
- 

Αριθμός 
βροχερών 
ημερών 

 
9 

 
4 

 
8 

 
5 

 
3 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

Αριθμός 
ημερών 
χιονόπτωσης 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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7.3 Τοπογραφία και Μορφολογία περιοχής  

7.3.1 Νομοθετικό πλαίσιο, Πολιτική και Οδηγίες περί γεωλογίας και εδάφους 

Στα πλαίσια της μελέτης λήφθηκε υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο, κοινοτικό και εθνικό, καθώς επίσης 

και σε πολιτικές ή πρότυπα τα οποία περιλαμβάνουν διατάξεις και πρόνοιες που σχετίζονται με τη 

γεωλογία και το έδαφος. 

Όσο αφορά την κοινοτική νομοθεσία Η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε Θεματική Στρατηγική για την 

προστασία του εδάφους [SEC(2006) 620] [SEC(2006) 1165] [COM/2006/0231.Στη Θεματική Στρατηγική 

η οποία είναι αναρτημένη τον διαδίκτυο αναφέρονται έμμεσα μέτρα που εφαρμόζονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση της προστασίας του εδάφους μέσω των ακόλουθων πολιτικών 

και οδηγιών:  

Περιβαλλοντική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βελτίωση της προστασίας του εδάφους 

συντείνουν τα μέτρα που εφαρμόζονται για τα απόβλητα, τα ύδατα, τον ατμοσφαιρικό αέρα, την 

αλλαγή του κλίματος, τις χημικές ουσίες και τη βιοποικιλότητα  

 Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CAP 1962) όσον αφορά γεωπεριβαλλοντικά 

θέματα και καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης.  

 Οδηγία Περιβαλλοντικής Ευθύνης [2004/35/ΕΚ]: Η οδηγία θέτει ένα εναρμονισμένο καθεστώς 

ευθύνης που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα Κράτη-Μέλη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ρύπανση ή 

μόλυνση του εδάφους δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Σύμφωνα με το 

καθεστώς ευθύνης, η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της 

αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

 Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα του Ρίο (CBD 1992), στην οποία αναγνωρίζεται η 

βιοποικιλότητα του εδάφους ως πεδίο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.  

Πρόληψη της περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους και διατήρηση των λειτουργιών του.  

 Όταν το έδαφος χρησιμοποιείται και οι λειτουργίες του αξιοποιούνται, πρέπει να αναλαμβάνεται 

δράση σχετικά με τη χρήση του εδάφους και τα διαχειριστικά σχήματα.  

 Όταν το έδαφος λειτουργεί ως καταβόθρα/αποδέκτης των αποτελεσμάτων ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων ή περιβαλλοντικών φαινομένων, πρέπει να αναλαμβάνεται δράση στην πηγή.  
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 Αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών σε τέτοιο βαθμό λειτουργικότητας ώστε να εξυπηρετούνται 

τρέχουσες και μελλοντικές χρήσεις, ενώ παράλληλα να συνεκτιμώνται οι επιπτώσεις ως προς το 

κόστος αποκατάστασης του εδάφους. 

Για την εθνική νομοθεσία ισχύει αριθμός νόμων όπως αυτοί παρουσιάζονται πιο κάτω 

Ο περί Διατηρήσεως του Εδάφους Νόμος Ν. 44/1967, Ν. 55/1989, ΑΝΑΚ.307 

Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002 .N. 106(I)/2002 

Ο περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμος του 2013 Ν. 140(I)/2013 

7.3.2 Μορφολογία της Περιοχής  

Από μορφολογική άποψη η Κύπρος μπορεί να υποδιαιρεθεί στις πιο κάτω μορφολογικές περιφέρειες: 

Στο ορεινό σύμπλεγμα Τροόδους. 

Στη βόρεια οροσειρά του Πενταδάκτυλου 

Στην κεντρική πεδιάδα της Μεσαορίας,. 

Στη λοφώδη περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα του Τροόδους. 

Τις παράκτιες πεδιάδες. 

Η περιοχή μελέτης όπου θα αναπτυχθεί το έργο ανήκει στην κεντρική πεδιάδα της Μεσαορίας με 

υψομετρική διαβάθμιση όπως φαίνεται και στην χάρτη  

7.3.2.1  Μορφολογική ενότητα κεντρικής πεδιάδας της Μεσαορίας 

Βρίσκεται μεταξύ των οροσειρών του Τροόδους και του πενταδακτύλου. Εκτείνεται από τον κόλπο 

Mόρφου στα δυτικά μέχρι τον κόλπο της Αμμοχώστου στα ανατολικά. Είναι μια αρκετά ομαλή 

πεδιάδα που το πλάτος της κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 χιλιομέτρων. Το υψόμετρο της κεντρικής 

πεδιάδας γενικά αυξάνεται από τους κόλπους τη Αμμοχώστου και της Μόρφου προς τη Λευκωσία, 

καθώς και προς τα βόρεια και νότια των περιοχών της πεδιάδας που πλησιάζουν τον Πενταδάκτυλο 

από την μία και τους βόρειους πρόποδες του Τροόδους . 

Τα πετρώματα της κεντρικής πεδιάδας είναι από τα πίο πρόσφατα που συναντιόνται στην Κύπρο. 

Είναι ιζηματογενούς προέλευσης και μεταφέρθηκαν από τον Πενταδάκτυλο και το Τρόοδος και 

εναποτέθηκαν στη θάλασσα ακριβώς εκεί που σήμερα βρίσκεται η κεντρική πεδιάδα η οποία μπορεί 

να υποδιαιρεθεί σε 3 περιοχές  

Την δυτική κεντρική πεδιάδα Μόρφου 

Την ανατολική κεντρική πεδιάδα Μεσαορίας 
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Το οροπέδιο των κοκκινοχωρίων  

 

7.3.3. Τοπογραφία της περιοχής μελέτης  

Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως πεδινή με ομαλό τοπογραφικό ανάγλυφο, όπως παρουσιάζεται 

και στο τοπογραφικό Χάρτη 2 η υψομετρική διαβάθμιση στην περιοχή μελέτης κυμαίνεται στα 100 m 

 

 

Χάρτης 2. Τοπογραφικός χάρτης, Υψομετρική διαβάθμιση 

[πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας] 

Σε επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα τεμάχια τα οποία θα αναπτυχθεί η μονάδα  δεν 

διαπιστώθηκε να υπάρχουν όποιες δίποτε διακύμανσης οι οποίες να επηρεάζουν την διεξαγωγή του 

έργου. Η τοπογραφία των τεμαχίων όπως διαπιστώνεται και από τις Εικόνες 9-12 χαρακτηρίζεται ως 

ομαλό τοπογραφικό ανάγλυφο  
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Εικόνα 9.Τοπογραφία Τεμαχίων Από βορά προς νότο 

 

 

Εικόνα 10.Τοπογραφία Τεμαχίων από ανατολικά προς δυτικά 
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Εικόνα 11.Τοπογραφία Τεμαχίων από νότο προς βορά 

 

 

 

Εικόνα 12.Τοπογραφία Τεμαχίων από δυτικά προς αναολικά 

 

 

 

 

 

 

7.4 Γεωλογικά Χαρακτηριστικά και ποιότητα εδάφους 
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Η Κύπρος γεωλογικά και γεωμορφολογικά, χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες: (α) τη Ζώνη Πενταδακτύλου 

(β) τη Ζώνη Τροόδους (γ) τη Ζώνη Μαμωνίων και (δ) τη Ζώνη των αυτοχθόνων ιζηματογενών 

πετρωμάτων όπως αυτές παρουσιάζονται στον Χάρτη 2 

 

 

Χάρτης 3. Γεωλογικές ζώνες Κύπρου 

[πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης] 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωλογικού χάρτη η περιοχή μελέτης ανήκει στην γεωλογική ζώνη  των 

αυτοχθονοων ιζηματογενών πετρωμάτων όπου τ πετρώματα που συναντιόνται ανήκουν  

σχηματισμούς Απαλός, Αθαλάσσα και Κακκαρίστρα, αυτοί οι σχηματισμοί αποτελούνται κυρίως από 

βιοασβεστιτικούς και άλλους ψαμμίτες, αμμούχες μάργες, μάργες, ασβεστόλιθους και κροκαλοπαγή. 

 

 7.4.1 Ζώνη των αυτοχθόνων ιζηματογενών πετρωμάτων  

Η ιζηματογένεση στη γεωλογική ιστορία της Κύπρου άρχισε πριν από 80 εκ. χρόνια σε μια βαθιά 

θάλασσα που γίνεται συνεχώς πιο αβαθής. Η ιζηματογένεση αρχίζει με την απόθεση του Σχηματισμού 

Κανναβιούς (μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά), ακολουθούμενη από την απόθεση των Σχηματισμών 

Μονής και Κάθηκα. Πριν από 65 εκ. χρόνια αρχίζει η ανθρακική ιζηματογένεση με την απόθεση του 
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Σχηματισμού Λευκάρων, που αποτελείται από πελαγικές μάργες και κρητίδες χαρακτηριστικού 

λευκού χρώματος με παρουσία ή μη κερατόλιθων. Ακολουθούν τα ιζήματα του Σχηματισμού Πάχνας 

πριν 22 εκ. χρόνια που αποτελούνται κυρίως από υποκίτρινες μάργες και κρητίδες. Το κιτρινωπό 

χρώμα των πετρωμάτων, η παρουσία στρώσεων ασβεστιτικού ψαμμίτη και η κατά τόπους ανάπτυξη 

κροκαλοπαγών αποτελούν χαρακτηριστικά διάκρισης του Σχηματισμού Πάχνας από τον Σχηματισμό 

Λευκάρων. Η ιζηματογένεση του Σχηματισμού Πάχνας άρχισε και τέλειωσε σε περιβάλλον αβαθών 

θαλασσών με την ανάπτυξη υφαλογενών ασβεστόλιθων (Μέλος Τέρρα στη βάση και Μέλος Κορωνιά 

στην κορυφή του Σχηματισμού). Η απόθεση των εβαποριτών του Σχηματισμού Καλαβασού πριν 6 εκ. 

χρόνια, ήταν 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. Με την επανένωση της Μεσογείου με τον Ατλαντικό Ωκεανό άρχισε ένας νέος κύκλος 

ιζηματογένεσης (5 - 2 εκ. χρόνια πριν) με την απόθεση του Σχηματισμού Λευκωσίας που αποτελείται 

από ιλυόλιθους και στρώσεις ασβεστιτικών ψαμμιτών και μαργών. Προς τα πάνω αποτελείται από 

στρώσεις ασβεστιτικού ψαμμίτη με ενδιάμεσες στρώσεις αμμούχων μαργών (Μέλος Αθαλάσσας). 

Ακολουθούν οι Σχηματισμοί Απαλού και Συνάγματος οι οποίοι αποτελούνται από κλαστικές 

ποταμοχειμάριες αποθέσεις 

 

7.4.2 Ορυκτός πλούτος  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που λήφθηκαν από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και την Υπηρεσία 

Μεταλλείων, στην περιοχή μελέτης όπου θα αναπτυχθεί το έργο δεν υπάρχουν αξιοποιήσιμοι ορυκτοί 

πόροι. 
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7.4.3 Ποιότητα του εδάφους 

Για τον έλεγχος της ποιότητας του εδάφους στην παρούσα μελέτη ελέγχθηκαν οι συγκέντρωσης 4 

βασικών παραμέτρων του ψευδάργυρου (Zn) Xάρτης 4,  του χαλκού (Cu) Xάρτης 5,  της ηλεκτρικής 
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αγωγιμότητας του εδάφους ( EC)  Xάρτης 6 και την αλκαλικότητα στο έδαφος ώστε να καθοριστεί το 

pH Xάρτης 7. Τα στοιχεία λήφθηκαν από το Τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης το οποίο διαθέτη τα 

σχετικά δεδομένα  που παρουσιάζονται για την περιοχή μελέτης. Τα γεωχημικά δεδομένα έχουν 

εκπονηθεί στα πλαίσια του προγράμματος ‘Γεωχημικός Άτλαντας της Κύπρου’ και αφορούν 

επιφανειακά εδαφικά δείγματα βάθους 0 – 25 cm. Οι συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων που 

μελετήθηκαν, προσδιορίστηκαν με Φασματομετρία Μάζας Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (ICP-

MS), μετά από διάσπαση του εδαφικού δείγματος με βασιλικό ύδωρ (όξινη διάσπαση HNO3/HCl). Σε 

σχετικά κοντινές αποστάσεις από την περιοχή μελέτης υπάρχουν 7 χώροι δειγματοληψίας από όπου 

συλλέχθηκαν δείγματα τα οποία αναλύθηκαν για την βρεθεί η σύσταση τους  

 

Χάρτης 4. Συγκέντρωση Zn. 

[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης] 
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Χάρτης 5. Συγκέντρωση Cu 

[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης] 

 

 

 

 

 

Χάρτης 6. Αγωγιμότητα εδάφους στης περιοχή 

[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης] 
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Χάρτης 7. pH εδάφους στην περιοχή μελέτης 

[Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης] 

 

 

Από τους χάρτες και τα στοιχεία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης στην περιοχή μελέτης 

εντοπίζονται οι ποσότητες των παραμέτρων που εξετάστηκαν όπως αυτές παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 14 

Πίνακας 14. Ποσότητες των προς εξέταση παραμέτρων το έδαφος 

Παράμετρος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα 

Ψευδάργυρος mg/kg 85 

Χαλκός mg/kg 75 

Ηλ. Αγωγιμότητα  mS/cm 0.20 

Αλκαλικότητα pH 8.5 

 

 

7.4.5 Σεισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης  

Η Κύπρος όπως παρουσιάζεται και στον Χάρτη  7 χωρίζεται σε 3 σεισμικές ζώνες οπού στην κάθε μία 

επικρατή την αντίστοιχη επιτάχυνση εδάφους (ΑgR).Σύμφωνα με τον εν λόγω χάρτη η περιοχή 

μελέτης εμπίπτει στη σεισμική ζώνη 2 με επιτάχυνση εδάφους 0.20 AgR 
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Χάρτης 8 Σεισμικές ζώνες Κύπρου 

[πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης] 

 

Ακόμη με βάση τον Χάρτη 8 σεισμικών δραστηριοτήτων στον οποίο παρουσιάζονται τα επίκεντρα των 

σεισμών που καταγράφηκαν στον ευρύτερο Κυπριακό χώρο κατά τα έτη 1896 – 2018,  δεν φαίνεται 

ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης να αποτέλεσε επίκεντρο ισχυρών σεισμών. 
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Χάρτης 9 Σεισμική δραστηριότητα στην Κύπρο 

[πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης] 

7.5 Φυσικό περιβάλλον και βιοποικιλότητα 

7.5.1 Εθνική και κοινοτική νομοθεσία, πολιτική και οδηγίες 

Το εθνικό  και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την βιοποικιλότητα και την οικολογία και 

αφορά το προς εξέταση έργο παρουσιάζεται  πιο κάτω 

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003 (Ν. 153(I)/2003), 

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος του 2003 (Ν. 152(I)/2003),  

Ο Περί Δασών Νόμος του 2012 Ν. 25(I)/2012  

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας  

Οδηγία 97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και επιστημονική 

αναπροσαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας  

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1737/2006 της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση των 

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην 

Κοινότητα  
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ΟΔΗΓΊΑ 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 

περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 

Οκτωβρίου 2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών 

ξένων ειδών  

Επίσης από το Κυπριακό κράτος έχει υιοθετήσει και υπογράψει πολιτική σύμβαση για την Δασική 

στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα. 

7.5.2 Βιοποικιλότητα  και οικολογία  

Η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζωντανών οργανισμών, δηλαδή των φυτών, των ζώων και των 

μικροοργανισμών, των γονιδίων που περιέχουν αλλά και των περιβαλλόντων που σχηματίζουν. Η 

Κύπρος παρά το μικρός της μέγεθος παρουσιάζει πλούσια βιοποικιλότητα σε χλωρίδα και πανίδα 

αποτέλεσμα 3 βασικών παραγόντων: 

Οι διαφορετικά γεωμορφολογικές περιοχές που υφίστανται στο νησί 

Οι έντονες διακύμανσης θερμοκρασίας και βροχόπτωσης  από περιοχή σε περιοχή 

Η θέση της Κύπρου που  την καθιστά μεταναστευτικό κέντρο  καθώς είναι σταυροδρόμι 3 ηπείρων  

Το νησί χαρακτηρίζεται από μοναδική χλωρίδα αφού έχουν αναγνωριστεί πέρα από 1900 είδη φυτών 

από τα οποία 143 είναι ενδημικά και  τα συναντούμε σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Ακόμη στην 

Κύπρο εντοπίζονται 52 διαφορετικοί τύπο οικοτόπων από τους οποίους οι 5 εμφανίζονται 

αποκλειστικά στο νησί. 

 Όσο αφορά την πανίδα, έχουν καταγράφει μέχρι σήμερα 30 είδη θηλαστικών με το μεγαλύτερο από 

αυτά να είναι το ενδημικό αγρινό . Επίσης στην Κύπρο ζουν 22 είδη ερπετών  και εντόμων με 9 από 

αυτά να θεωρούνται ενδημικά είδη. 

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα από τους 8 κύριους μεταναστευτικούς δρόμους πουλιών από την Ευρώπη 

στην Αφρική και αντίστροφα.  Από τα 370 είδη που έχουν καταγραφή τα 317 αποτελούν αποδημητικά 

ενώ 53 μόνιμοι κάτοικοι με 3 από αυτά να θεωρούνται ενδημικά. 

7.5.3 Περιβάλλον στην περιοχή μελέτης  

Στην περιοχή μελέτης που υπό ανάπτυξη έργου δεν εντοπίζονται περιοχές Natura 2000 και ειδικές 

περιοχές οικολογικής σημασίας κάτι που αποτυπώνεται και στην Εικόνα 14 
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Εικόνα 13. Περιοχές οικολογικής σημασίας 

 

Όσο αφορά το κυνήγι  τα  τεμάχια της μονάδας  βρίσκονται σε περιοχές κυνηγιού  όπου το κυνήγι  

επιτρεπτέ  κανονικά όπως φαίνεται και στον Χάρτη  κυνηγιού επιδημητικού θηράματος πέρδικας – 

λαγού (2020) και κυνηγίου τσιχλας (2021) 
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Χάρτης 10. Περιοχές κυνηγιού επιδημητικού θηράματος πέρδικας – λαγού (2020) και κυνηγίου 

τσιχλας (2021) 

 [πηγή: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας]  

 

 

Σχετικά με την προστασία των πουλιών ο πτηνολογικός σύνδεσμος Κύπρου δημιούργησε ένα χάρτη 

που απεικονίζει τις περιοχές πού είναι σημαντικές για την διατήρηση των πουλιών Χάρτης99 ό οποίος 

επιβεβαιώθηκε και από το BirdLife International.  Αυτές οι περιοχές είναι υψίστης σημασίας για την 

διατήρηση όλων των ειδών που φτάνουν σε αριθμό τα 44 διαφορετικά είδη και είναι αρκετά 

σημαντικός αριθμός αν λάβει κάνεις υπόψη το μέγεθος της Κύπρου και εντάσσουν και σε άμεση 

προτεραιότητα δια δράσεις διατήρησης εντός της ΕΕ.  
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Στην περιοχή μελέτης δεν καθορίστηκαν σημαντικές περιοχές για τα πουλιά και η πλησιέστερε 

περιοχή απέχει αρκετά από τα τεμάχια στα οποία θα αναπτυχτεί το έργο  

 

Χάρτης 11. Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά 

[πηγή: Birdlife Cyprus 2019] 

 

7.6 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

7.6.1. Δημογραφικά/ Πληθυσμιακά δεδομένα 

H περιοχή μελέτης ανήκει στην κοινότητα Εργατών με τον αστικό πυρήνα της όπου υπάρχει έντονη 

οικιστική δραστηριότητα βρίσκεται σε απόσταση 3 km νοτιοανατολικά από την περιοχή μελέτης.  Από 

τα πληθυσμιακά δεδομένα συμφωνά με την πιο πρόσφατη  απογραφή του πληθυσμού το που έγινε το 

2011 ο μόνιμος πληθυσμός στην κοινότητα εργατών ανέρχεται σε 1.792. Τα στοιχεία όπως λήφθηκαν 

από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου παρουσιάζονται στον Πίνακα 13 

Επίσης σε κοντινές αποστάσεις από την περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι εξής κοινότητες 

Ανάγεια 2.5 km ανατολικά 

Aρεδιού 4 km βορειοδυτικά 

Άγιοι Τριμιθίας 4.5 km δυτικά 
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Τα πληθυσμιακά τους δεδομένα παρουσιάζονται μαζί με τα δεδομένα της κοινότης εργατών στον 

πίνακα 13 

 

Πίνακας 15 Πληθυσμιακά δεδομένα  

Περιοχή/Δήμος/κοινότητα Άνδρες  Γυναίκες Σύνολο 

Εργατών 938 854 1.792 

Αναγεια  733 781 1.514 

Αρεδιου 615 610 1.255 

Άγιοι Τριμιθίας 966 1.088 1529 

[πηγή: Στατική Υπηρεσία – Απογραφή πληθυσμού 2011] 

 

7.6.2 Οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή  

Ο συνολικά οικονομικά ενεργός πληθυσμός της περιοχής από την πιο πρόσφατη καταγραφή της 

στατιστικής υπηρεσίας το 2011 ανέρχεται στα 936 άτομα με τους 102 από αυτούς να είναι άνεργοί.  Οι 

κύριες οικονομικές δραστηριότητες στην κοινότητα εργατών αφορούν τον τριτογενή τομέα με το 

ποσοστό των οικονομικά ενεργών κατοίκων άνω της ηλικίας των 15 ετών που δραστηριοποιούντα 

στον τομέα αυτό να ανέρχεται στο 63.45 %. Σημαντικό ποσοστό κατέχει και ο δευτερογενής τομέας 

στον οποίο δραστηριοποιούνται 282 άτομο που αντιστοιχούν σε ποσοστό 33.81%. Τα δεδομένα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 14. 

Πίνακας 16.Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

Σύνολο 

Οικονομικά 

ενεργού 

πληθυσμού 

 

Σύνολο 

ανέργων  

 

Σύνολο 

εργαζομένων  

Οικονομική δραστηριότητα 

Πρωτογενής 

τομέας 

Δευτερογενής 

τομέας 

Τριτογενής 

τομέας 

Δεν 

δηλώθηκαν  

936 102 834 22 282 528 2 

Ποσοστό % 2,64% 33,81% 63,45% 0.24% 

[πηγή: Στατική Υπηρεσία] 
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7.6.3 Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά και Χρήσεις Γης 

Όπως προαναφέρθηκε σύμφωνα πάντα με το Τμήμα Κτηματολογίου Και χωρομετρίας η περιοχή 

μελέτης εμπίπτει σε πολεοδομική ζώνη Δ1 όπου η μαζική εκτροφή  ζώων και πτηνών εκτός χοίρων 

επιτρέπετε.   Όπως φαίνεται και από την εικόνα 99  γειτονικά της ζώνης ποτ εμπίπτει το έργο οι 

πολεοδομικές ζώνες χαρακτηρίζονται ως: 

 Ζώνη Γ3: Επιτρέπεται η γεωργική δραστηριότητα 

Ζώνη B1 : Επιτρέπονται οι βιομηχανικές δραστηριότητες κατηγορίας Β 

 

Εικόνα 14.Πολεοδομικές ζώνες στην περιοχή 

 

Όσο αφορά την  Χρήση γης της περιοχής  όπως φαίνεται και από τον χάρτη 12 οι υφιστάμενη χρήση 

της περιοχής μελέτης του εξεταζόμενου έργου αποτελείται από : 

Πολεοδομική ζώνη 

έργου 
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Μη αρδεύσιμη γεωργική γη 

Σκληρόφυλλη βλάστηση 

Kαλλιέργειες σε πολύπλοκα σχήματα 

Oπωροφόρες καλλιέργειες 

Xώρο εξόρυξης ορυκτών 

 Aσυνεχές αστικό ιστό 

 

 

Χάρτης 12. Χρήση γης 

[Πηγή: CORINE Land Cover] 

 

 

7.6.4. Αισθητική του τοπίου της περιοχής  

Η ευρύτερη εικόνα στην περιοχή μελέτης  είναι σχετικά σε καλά επίπεδα χωρίς να εντοπίζονται 

σημαντικά σημεία υποβάθμισης της περιοχής . Η κύρια χρήση της γης στην περιοχή είναι για 

γεωργικές  εργασίες και εργασίες κτηνοτροφίας, συνεπώς η υλοποίηση του έργου δεν πρόκειται να 
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προκαλέσει προβλήματα όσο αφορά την αισθητική της περιοχής αφού η εταιρία του έργου θα προβεί 

και σε δεντροφυτέψεις του εξωτερικού χώρου κάτι που στην ουσία θα αναβαθμίσει την περιοχή   

7.6.5Αρχαιότητες και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

Να μας απαντήσει το τμήμα αρχαιοτήτων  

7.7 Τεχνικές υποδομές  

Η περιοχή στην οποία θα αναπτυχθεί το έργο διαθέτη όλες τις απαραίτητες υποδομές όπως  τα δίκτυα 

συγκοινωνίας και ηλεκτροδότησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην χρειάζονται σημαντικές 

παρεμβάσεις  στην περιοχή για την σύνδεση του έργου με δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. 

Η πρόσβαση την πτηνοτροφική μονάδα θα γίνεται από το υπάρχον οδικό δίκτυο  

7.8 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

7.8.1 Νομοθετικό Πλαίσιο για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 

Η παρακολούθηση και διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Κύπρο διέπετέ από τις 

πρόνοιες του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010) και του 

2017 (Ν.3(Ι)2017) καθώς, και των πιο κάτω Κανονισμών που καθορίζουν όρια ποιότητας 

ατμοσφαιρικού αέρα για συγκεκριμένους ρύπους. 

 (α) Οι Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο 

και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 

2007 (Κ.Δ.Π. 111/2007) και του 2017 (Κ.Δ.Π 38/2017). 

 (β) Οι Περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου, 

Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μόλυβδου, Μονοξειδίου του 

Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π. 

327/2010) και του 2017 (Κ.Δ.Π 37/2017). 

Σκοπός των νόμων είναι: 

 O προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού στη 

Δημοκρατία, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος 
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 H εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στη Δημοκρατία βάσει κοινών μεθόδων 

και κριτηρίων κοινά αποδεκτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διακρατικούς και 

περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία 

 H συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να 

διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των οχλήσεων, καθώς και η 

παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων που προκύπτουν από εθνικά 

και κοινοτικά μέτρα 

 H εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο 

κοινό 

 H διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, εκεί όπου είναι καλή και τη βελτίωσή 

της στις άλλες περιπτώσεις 

 H προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ό, τι αφορά τη μείωση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

7.8.2 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα 

Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον και ο έλεγχος της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα για την παρουσία 

ρύπων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο για τον σκοπό αυτό 

έχει εγκαταστήσει 9 σταθμούς όπως φαίνεται και στον Χάρτη 13 για την μέτρηση και τον καθορισμό 

της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε περιοχές της Κύπρου οι οποίες ελέγχονται από την 

Κυπριακή δημοκρατία  
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Χάρτης 13. Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα 

[πηγή: airquality.dli.mlsi.gov.cy] 

 

Στον τομέα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ενδιαφερόμαστε κυρίως, για συστατικά που 

μεταφέρονται μέσω της ατμόσφαιρας και μπορούν να επιβαρύνουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Τα όρια αυτά προκύπτουν από διάφορες επιστημονικές έρευνες και καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή και 

Εθνική Νομοθεσία, καθώς και σε βιβλιογραφικές έρευνες 

Οι ρύποι των οποίων τα όρια εξετάζονται για τις επιπτώσεις τους στο ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον είναι οι εξής: 

 Οξείδια του Αζώτου (NOX) 

Ο όρος «νιτρικά οξείδια» ή «οξείδια του αζώτου» (NOx) συνήθως χρησιμοποιείται για να 

περιγράψουμε δύο ρύπους: το νιτρικό οξείδιο ή μονοξείδιο του αζώτου (NO), το οποίο είναι 

ένα άχρωμο, άοσμο αέριο και το νιτρικό διοξείδιο ή διοξείδιο του αζώτου (NO2), το οποίο 

είναι ένα κόκκινο-καφέ αέριο με έντονη μυρωδιά. Το νιτρικό οξείδιο ή μονοξείδιο του αζώτου 

αντιδρά με το οξυγόνο ή το όζον στην ατμόσφαιρα για να παράξει το νιτρικό διοξείδιο (ή 

διοξείδιο του αζώτου). Εισπνοή αυτών των δύο ουσιών στη μορφή καθαρών αερίων επιφέρει 

ακαριαίο θάνατο. Στην κατηγορία των οξειδίων του αζώτου περιλαμβάνονται τα NO3 (νιτρικά 

τριοξείδια), N2O (νιτρώδες οξείδιο), N2O4 (τετροξείδιο του διαζώτου) και N2O5 (πεντοξείδιο του 
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διαζώτου). Το νιτρώδες οξείδιο είναι ένα αέριο θερμοκηπίου και επιπλέον καταστρέφει το 

στρώμα του όζοντος. Το N2O4 είναι πολύ ασταθές αέριο, το οποίο συνήθως παρουσιάζεται σε 

σημαντικές ποσότητες τη νύχτα (διαλύεται με την ηλιακή ακτινοβολία).  

 Διοξειδίου του Θείου (SO2) 

Το πιο γνωστό από τα οξείδια του θείου είναι το διοξείδιο του θείου (SO2). Πρόκειται για ένα 

άχρωμο αέριο με έντονη, αποπνικτική οσμή. Διαλύεται στο νερό για να παράξει όξινο διάλυμα 

(θειώδες οξύ). Το διοξείδιο του θείου χρησιμοποιείται σε παραγωγικές διαδικασίες ως 

λευκαντικό, ως καπνογόνο, ως απολυμαντικό και ως συντηρητικό φαγητού. Μεγάλες 

ποσότητες διοξειδίου του θείου χρησιμοποιούνται επίσης στη διαδικασία παραγωγής του 

θειώδους οξέος. Το υγροποιημένο διοξείδιο του θείου χρησιμοποιείται επίσης στον 

καθαρισμό πετρελαιοειδών. 

 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι άχρωμο, άοσμο, δηλητηριώδες αέριο που σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις μπορει να επιφέρει και τον θάνατο. Δημιουργείται όταν καύσιμα που 

περιέχουν άνθρακα καίγονται σε συνθήκες με περιορισμένο οξυγόνο. Είναι ελάχιστα 

ελαφρύτερο από τον αέρα με τον οποίο συνιστά εκρηκτικά μίγματα 

 Όζον (O3) 

Το όζον είναι ένα φυσικό συστατικό του ατμοσφαιρικού αέρα. Αν και είναι ένα δευτερεύον 

συστατικό, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ατμοσφαιρικές διαδικασίες. Το όζον που 

βρίσκεται στην στρατόσφαιρα, δηλαδή στο εξωτερικό μέρος της ατμόσφαιρας και σε μεγάλο 

υψόμετρο, συχνά αποκαλείται «καλό όζον», επειδή μας προστατεύει απορροφώντας την 

επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία. Εντούτοις, η απευθείας έκθεση στο όζον είναι επικίνδυνη 

και το «κακό όζον» που βρίσκεται στην τροπόσφαιρα, δηλαδή το μέρος της ατμόσφαιρας που 

συνήθως ζουν οι άνθρωποι, έχει επικίνδυνες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τα φυτά και 

τα υλικά. 

 Αιωρούμενα Σωματίδια PM 

Τα Αιωρούμενα Σωματίδια - ΑΣ , επίσης γνωστά ως σωματιδιακή ρύπανση, αποτελούνται από 

ένα σύνθετο μίγμα στερεών αλλά και υγρών ουσιών και χημικών ενώσεων, που γενικά 
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περιλαμβάνουν όξινα συστατικά (νιτρίδια και σουλφίδια), οργανικά συστατικά, μέταλλα, 

σκόνη και άμμο, αιθάλη (άνθρακα), ανόργανα άλατα όπως το αλάτι της θάλασσας και 

αεροαλλεργιογόνα (κόκκους γύρης και σπόρια μυκήτων). Σε αυτή την κατηγορία οι δύο 

κυριότεροι ρύποι, οι οποίοι εγείρουν σημαντική ανησυχία για την ανθρώπινη υγεία, είναι τα 

(ΑΣ10 που χαρακτηρίζονται ως εσπνεύσιμα σωματίδια και τα ΑΣ2.5 που χαρακτηρίζονται ως 

αναπνεύσιμα σωματίδια. Το σχήμα των ΑΣ ποικίλλει μια και πολλές φορές αποτελούνται από 

συσσωματώσεις πολλών υλικών, και για το λόγο αυτό το μέγεθός τους χαρακτηρίζεται από 

την λεγόμενη αεροδυναμική διάμετρό τους, δηλαδή από τη διάμετρο μίας ισοδύναμης 

σφαίρας. Έτσι λοιπόν, τα ΑΣ10 είναι σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη από 10 

μικρόμετρα (περίπου το ένα έβδομο του πλάτους της ανθρώπινης τρίχας). Τα ΑΣ2.5 είναι 

ακόμη μικρότερα, δηλαδή έχουν αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη από το 1/4 της διαμέτρου 

των προηγουμένων. Αυτά τα σωματίδια είναι τόσο μικρά που μπορούν να συναρμοστούν στον 

ιστό των πνευμόνων, προκαλώντας ή επιδεινώνοντας τις αναπνευστικές ασθένειες και τα 

καρδιαγγειακά προβλήματα. 

 

 Βαρέα Μέταλλα 

Ο όρος Βαρέα Μέταλλα-ΒΜ χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα μετάλλων που η 

πυκνότητά τους είναι πάνω από 5 g/cm3, μπορούν να αποτελέσουν συστατικά Αιωρουμένων 

Σωματιδίων, και είναι δυνητικά τοξικά. Οριακές τιμές υπάρχουν για  το Αρσενικό (Αs), Κάδμιο 

(Cd), Υδράργυρο (Hg), Νικέλιο (Ni), (Οδηγία 2004/107/ΕΚ), και Μόλυβδο (Pb), (Οδηγία 

2008/50/ΕΚ) 

 Βενζόλιο (C6H6) 

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις - ΠΟΕ (VOCs=Volatile Organic Compounds) είναι οργανικές 

ενώσεις που σε συνήθεις θερμοκρασίες βρίσκονται σε αέρια κατάσταση ή μεταβαίνουν 

εύκολα σε αυτή από την υγρή φάση που βρίσκονται αρχικά. Το Βενζόλιο είναι μια από αυτές 

τις πτητικές οργανικές ενώσεις, ένα άχρωμο πολύ πτητικό υγρό με χαρακτηριστική μυρωδιά 

("αρωματικός" χαρακτήρας). Ο μοριακός του τύπος είναι C6H6, αποτελεί φυσικό συστατικό του 

αργού πετρελαίου (1-5%), ενώ είναι συστατικό της βενζίνης. 

 Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs) 
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Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες-ΠΑΥ (PAHs) είναι οργανικές ενώσεις. 

Αποτελούνται από δύο τουλάχιστον ενωμένους αρωματικούς δακτυλίους που περιέχουν 

αποκλειστικά άνθρακα και υδρογόνο. Οι ΠΑΥ είναι οικογένεια χημικών ουσιών με μεγάλο 

αριθμό μελών, που προέρχονται από φυσικές αλλά και ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν 

διαλύονται στο νερό αλλά είναι διαλυτές σε λίπη και έλαια. Πρόκειται συνήθως για συστατικά 

που βρίσκονται στο οργανικό κλάσμα αιωρουμένων σωματιδίων, και συγκεντρώνουν το 

ενδιαφέρον των ειδικών εξαιτίας της καρκινογόνου και μεταλλαξιογόνου δράσης κάποιων 

από αυτά.  

7.8.3 Ατμοσφαιρική ποιότητα στην περιοχή μελέτης  

Για την παρούσα μελέτη έγινε χρήση των μετρήσεων από τον πλησιέστερο σταθμό ο οποίος είναι στην 

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, βρίσκεται σε υψόμετρο 1819 μέτρα και ξεκίνησε να λειτουργεί στις 10 Ιουλίου 

2012. 

Οι μετρήσεις στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για την 6μηνη χρονική περίοδο μεταξύ 

01/09/2020  22/02/2021 από τον σταθμό παρουσιάζονται στα πιο κάτω γραφήματά  

Η πηγή από την οποία εξάχθηκαν τα αποτελέσματα είναι:  airquality.dli.mlsi.gov.cy 
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Εικόνα 15 Όρια συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τα διαγράμματα με  τα επίπεδα συγκέντρωσης όπως αυτά 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 11 καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

 Ως προς την συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM 10 

Συγκρίνοντας τις τιμές που παρουσιάζονται στο διάγραμμα με τα όρια της Εικόνας 11 βλέπου 

ότι συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 είναι κατά κύριο λόγο σε μέτριο με 

υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης με πολύ μικρές περιόδους να ξεπερνά το υψηλό  όριο των 200 

μg/m³ και άλλες να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα  

 Ως προς την συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM 2.5 

Από το διάγραμμά βλέπουμε πως η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων PM 2.5 για 

την εξάμηνη περίοδο κυμαινόταν σε χαμηλά με μέτρια επίπεδα με εξαίρεση 2 μήνες όπου η 

συγκέντρωση ηταν σε υψηλά επίπεδα πάνω από το όριο των 150 μg/m³ 

 Ως προς την συγκέντρωση όζοντος Ο3 

Όπως παρουσιάζεται και στο αντίστοιχο διάγραμμα η συγκέντρωση του O3 παρουσιάζει 

μεγάλες διακυμάνσεις σε κανένα σημείο ωστόσο δεν ξεπερνά το ότι των 140 μg/m³ και οι 

διακύμανσης είναι μεταξύ των χαμηλών και μέτριων επιπέδων ρύπανσης 
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 Ως προς την συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου ΝΟ2 

Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου ΝΟ2 κυμαίνονται μεταξύ των τιμών  50 μg/m³ με 

150 μg/m³  που αντιστοιχούν στις τιμές του χαμηλού και μέτριου επιπέδου ρύπανσης  

 Ως προς την συγκέντρωση θείου SO2 

Τα επίπεδα ρύπανσης του θείου καθόλη την διάρκεια του 6μηνου που μελετήθηκαν τα 

δεδομένα ηταν χαμηλή και αρκετά χαμηλότερη από τα όρια της ζώνης μέτριου επιπέδου 

 Ως προς την συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα CO 

Οι συγκεντρώσεις σε μονοξείδιο του άνθρακα CO που αποτυπώνονται στο αντίστοιχο 

διάγραμμα κυμαίνονται στο  όρια μεταξύ  0 - 7000 μg/m³  και εντάσσονται στο χαμηλό 

επίπεδο ρύπανσης  

 Ως προς την συγκέντρωση Βενζολίου C6H6 

Καθόλη την διάρκεια του εξαμήνου που μελετήθηκε όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμά οι 

συγκεντρώσεις βενζολίου C6H6 διακυμαίνονται μεταξύ των ζωνών χαμηλού, μέτριου και 

υψηλού επιπέδου χωρίς να ξεπερνάει το όριο των 15 μg/m³  που θα το έντασσε στα πολύ 

ψηλά επίπεδα  

7.8.4 Ποιότητα του Νερού της Βροχής 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Παρακολούθησης 2010-2019 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τη 

Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που αφορά τη Μακροπρόθεσμη 

Χρηματοδότηση του Προγράμματος για τη Συνεχή Παρακολούθηση και Εκτίμηση της Μεταφοράς σε 

Μεγάλη Απόσταση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων στην Ευρώπη (Πρωτόκολλο EMEP) τα κράτη μέλη, 

μεταξύ άλλων, πρέπει να παρακολουθούν και την ποιότητα του νερού της βροχής.  

Με βάση την προαναφερθείσα Στρατηγική Παρακολούθησης, στον Σταθμό Υποβάθρου – Αγία Μαρίνα 

Ξυλιάτου (AYMBGR) ο οποίος είναι ο ποιο κοντινός από τους σταθμούς στην περιοχή μελέτης  

βρίσκεται εγκατεστημένος αυτόματος δειγματολήπτης βροχής.  

Τα έγκυρα ημερήσια δείγματα που προκύπτουν από τον δειγματολήπτη βροχής αποστέλλονται σε 

συνεργαζόμενο εργαστήριο για την πραγματοποίηση μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων (όγκος, μάζα 

στερεών, pH, αγωγιμότητα και σκληρότητα), της συγκέντρωσης ανόργανων ενώσεων (Cl- , SO4 2- , 

NO3 - , Na+ , K + , Mg2+ , Ca2+) και της συγκέντρωσης μετάλλων (Fe, Sr, Ba, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd, 

Cr και As) 

Τα αποτελέσματα για τα έγκυρα δείγματα του 2018, που αφορούν τις φυσικές ιδιότητες και τις 

συγκεντρώσεις ανόργανων ενώσεων παρουσιάζονται στον 

mailto:energy.solutions@cytanet.com.cy


G. Th. Energy Environment  

Δρ. Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σπύρος Θεοδοσίου& Συνεργάτες  
Σύμβουλοι ενεργειακοί, Μηχανολόγοι & περιβάλλοντος.  
Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 18001, 22001. 
 

 
91 

Τηλ. +357 99549334 
Email: energy.solutions@cytanet.com.cy 
 

Τα αποτελέσματα για τα έγκυρα δείγματα του 2018, που αφορούν τις συγκεντρώσεις μετάλλων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 

 

 

 

[Πηγή: Ετήσια Τεχνική Έκθεση του έτους 2018 -Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας] 
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[Πηγή: Ετήσια Τεχνική Έκθεση του έτους 2018 -Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας] 

7.9 Ακουστικό περιβάλλον και επίπεδα θορύβου 

 Τα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου στην άμεση περιοχή μελέτης θεωρούνται κανονικά και κυμαίνονται 

από 35 - 55 dB. Τα επίπεδα θορύβου στη ευρύτερη περιοχή επηρεάζονται από τη κίνηση των 

οχημάτων 
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7.10 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  

Στην εν λόγω περιοχή δεν υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ούτε το έργο δύναται να επηρεάσει 

σε αυτό τον τομέα . 

7.11 Ύδατα – Υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά 

7.11.1 Νομοθετικό πλαίσιο, Πολιτική και Οδηγίες για τους υδροφορείς 

Όσο αφορά την νομοθεσία για τους υδροφορείς αυτή αποτελείται από τους νόμους όπως 

παρουσιάζονται πιο κάτω 

 Ο Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 2002 (Ν. 106(I)/2002), 

 Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος του 2008 57(I)/2008) 

 Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010 (Ν. 79(I)/2010), 

 Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος του 

2010 (Ν. 70(I)/2010), 

 Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος 

 Ο Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος του 2004 (Ν. 13(I)/2004), 

 Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)(ε) του Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος του 

2002. Κ.Δ.Π 379/2015 

Ακόμη νομοθετικό πλαίσιο έχει θέσπιση και οι ευρωπαϊκή ένωση με τις βασικές οδηγίες να 

παραθέτονται πιο κάτω: 

 2000/60/ΕΚ: Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων  

 2006/118/ΕΚ: Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και 

την υποβάθμιση 

 98/83/ΕΚ: Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα 

του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

mailto:energy.solutions@cytanet.com.cy


G. Th. Energy Environment  

Δρ. Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σπύρος Θεοδοσίου& Συνεργάτες  
Σύμβουλοι ενεργειακοί, Μηχανολόγοι & περιβάλλοντος.  
Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 18001, 22001. 
 

 
94 

Τηλ. +357 99549334 
Email: energy.solutions@cytanet.com.cy 
 

 2007/60/ΕΚ: Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 

 Η κυπριακή δημοκρατία έχει αναπτύξει και υιοθετήσει πολιτικές και συμβάσεις ως προς τη  

ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.  Τα σχέδια/πολιτικές που υιοθετήθηκαν και 

αναπτύχθηκαν παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 Οδηγία 2000/60/ΕΚ: Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της 

Κύπρου για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Περίοδος 2016-2021), Προκαταρκτικό 

Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου 

(Περίοδος 2016-2021) 

 Πολιτική Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα 

υδατορέματα 

8.10.2  Υδροφορέας στην περιοχή μελέτης  

Οι υπόγειοι υδροφορείς διαχωρίζονται όπως καθορίζεται από το δεύτερο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού όπως αυτό παρουσιάζεται στον Χάρτη 14.  

Η περιοχή μελέτης όπως εντοπίζεται και στον χάρτη εμπίπτει στο υπόγειο υδάτινο σώμα     CY-17 

Κεντρική και Δυτική Μεσαορία. Όπου οι υδροφορείς αποτελούνται κυρίως από άργιλο, μάργα, 

ψαμμίτης, μαργαικούς άμμους και χαλίκια.  

Οι κύριες πηγές τροφοδοσίας του υδροφορέα αποτελούν οι ροές των ποταμών (πέντε ποτάμια) και τα 

μετεωρολογικά κατακρημνίσματα. Ο εμπλουτισμός από τα ποτάμια, τροφοδοτεί κυρίως, τους 

Αλουβιακούς σχηματισμούς και ακολούθως μέσω αυτών τροφοδοτείται και το υπόλοιπο υδάτινο 

σώμα. Ο εμπλουτισμός των βαθύτερων τμημάτων του υδροφορέα περιορίζεται στις περιοχές που ο 

υδροφορέας έρχεται σε επαφή με τα πυριγενή πετρώματα της οροσειράς Τροόδους. 

Γενικά οι υδροφορείς στην Κύπρο σε αρκετές περιπτώσεις υπερ-αντλούνταν και σε συνδυασμό με το 

κλίμα της Κύπρου και τις μεγάλες περιόδους ανομβρίας όπου παρατηρείται χαμηλή βροχόπτωσή το 

πρόβλημα έλλειψης νερού αυξάνετε.  Από αυτή την γενική εικόνα δεν παραλείπετε ουτε ο 

υδροφορέας στην περιοχή μελέτης όπου εκτιμάται πως λειτουργούν 10.000 γεωτρήσεις κάτι που 

οδήγησε και στον χαρακτηρισμό της ποσοτικής κατάστασης του υδροφορέας ως κακή όπως φαίνεται 

και στον χάρτη 6 
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Χάρτης 14. Σύστημα Υπόγειου Ύδατος στην Κύπρο 

[πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων] 

 

Π. Μ 
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Χάρτης 14. Ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδροφόρων 

[πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων] 

 

 

Η χημική κατάσταση του CY-17 όπως αυτή προκύπτει από μετρήσεις του  τμήματος ανάπτυξη υδάτων  

κατά την πενταετία 2014-18 αξιολογείται καλή παρόλο που παρατηρούνται τοπικές υπερβάσεις των 

ΑΑΤ (ανώτερων αποδεκτών τιμών) των χλωριούχων ιόντων και των θειικών ιόντων λόγω τοπικής 

αυξημένης άντλησης, καθώς και του αμμωνίου λόγω παράνομων επιφανειακών απορρίψεων υγρών 

και στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων, τοπικά. 
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7.11.3 Γεωτρήσεις ύδρευσης 

ΝΑ ΠΑΡΑΛΆΒΟΥΜΕ ΑΠΟ TMHMA ANAΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΎΝ ΑΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΈΝΕΣ Γ 

7.11.4 Πορεία Όμβριων Υδάτων  

Τα τεμάχια στα οποί θα αναπτυχθεί το έργο είναι σχεδόν επίπεδα και δεν υπάρχουν απότομες κλίσεις.  

Στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζεται δίκτυο ούτε και σχετική υποδομή για την συλλογή και μεταφορά 

όμβριων υδάτων. Τα κατακρημνίσματα της περιοχής καταλήγουν κατευθείαν στο έδαφος και τον 

υπόγειο υδροφορέα  

7.11.5 Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται δύο επιφανειακά υδάτινα σώματα με το πλησιέστερο να ες στα 

500 μέτρα από τα τεμάχια ανάπτυξης του έργου Εικόνα 16.  

 

 

Εικόνα 16. Απεικόνιση του πλησιέστερου επιφανειακού υδάτινου σώματος 
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Το δεύτερο  είναι ο ποταμός Σερράχης ο οποίος απέχει 3.9 km από τα τεμάχια στα οποία θα 

αναπτυχθεί το έργο. Ο Σερράχης είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Κύπρου μετά τους 

ποταμούς Πηδιά και Γιαλιά.  

Οι τρεις κύριοι παραπόταμοί του είναι η Περιστερώνα, το Ακάκι και η Μερίκα.  Το μήκος του ποταμού 

Σερράχη υπολογίζεται στα 55 km και στην πορεία του εμπλουτίζει 4 φράγματα, τα υπόγεια ύδατα ενώ 

συμβάλει και στην αγροτική παραγωγή, αφού σε όλα τα χωριά που συναντά στην διαδρομή του έχουν 

δημιουργηθεί κανάλια μέσω των οποίων διοχετεύεται νερό προς αγρούς και περιβόλια. 

7.11.6. Επικινδυνότητα Πλημύρας 

Βάση του χάρτη 16 από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων που παρουσιάζεται η επικινδυνότητα 

πλημμυράς  η περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται σε περιοχή που παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα 

ωστόσο βρίσκετε κοντά σε περιοχές όπου κατά καιρούς παρουσιάστηκαν μεμονωμένα πλημμύριζα 

περιστατικά λόγο κυρίως ακραίως καιρικών φαινομένων 

 

Χάρτης 15.Επικινδυνότητας πλημύρας 
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[πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων] 

7.12 Ανθρωπογενής πιέσης  

 

8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΞΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΟΥΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής ενός έργου είναι οι επιπτώσεις να μην καταλήγουν σε 

μόνιμες βλάβες του περιβάλλοντος, ενώ οι ενδιάμεσες μεταβολές να γίνονται με τέτοιο 

ρυθμό, ώστε να προλαμβάνει το περιβάλλον να τις απορροφήσει.  

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται εκτίμηση  και αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που αναμένετε να προκύψουν κατά την υλοποίηση αλλα και λειτουργεία του 

έργου.  

 Κατά κύριο λόγο οι επιπτώσεις που θα εξεταστούν αφορούν: 

 Μορφολογικά/ τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης 

 Υδρολογία και υδάτινους πόρους 

 Ποιότητα του αέρα 

 Επίπεδα θορύβου 

 Οσμές 

 Παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων 

 Αισθητική του τοπίου 

8.1 Καθορισμός κριτηρίων εκτίμησης 

Για τον καθορισμό των κριτηρίων δεν υπάρχει κάποια τυποποιημένη μέθοδος η οποία βρίσκει ευρεία 

εφαρμογή έτσι οι εκτίμηση και καθορισμός των αναμενόμενων επιπτώσεων γίνεται με βάση τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες της ομάδας που εκπονεί την παρούσα μελέτη. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτίμηση των επιπτώσεων λαμβάνει υπόψη τόσο την 

πιθανότητα να προκληθεί η εν λόγω επίπτωση, όσο και το μέγεθος των επιπτώσεων, όπως αυτά 

καθορίζονται στο Έντυπο 11- Γενικά Περιεχόμενα Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

(ΜΕΕΠ)‘ που δημοσιεύτηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος το 2018. 
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 Ο προσδιορισμός της πιθανότητας για κάθε επίπτωση γίνεται βάσει του Πίνακα 15 ενώ ο 

προσδιορισμός της σοβαρότητας της επίπτωσης βάσει του Πίνακα 16. Στο τέλος της ενότητας  γίνεται 

μια σύνοψη για κάθε επίπτωση ξεχωριστά σε πίνακες και γίνεται χρωματική κωδικοποίηση σύμφωνα 

με τον Πίνακα 17. 

Πίνακας 17. Εκτίμηση πιθανότητας περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 

1   Πολύ Σπάνια Η επίπτωση μπορεί να συμβεί μόνο σε 
εξαιρετικές περιστάσεις 

2 Σπάνια  Η επίπτωση θα μπορούσε να συμβεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις. 

3 Σποραδική Η επίπτωση θα λάβει χώρα σε διάφορες 
περιστάσεις 

4  Συχνή Η επίπτωση πιθανότατα θα συμβεί στις 
περισσότερες περιπτώσεις 

5 
 

Συγκεκριμένη Το αποτέλεσμα θα συμβεί για ένα γνωστό / 
καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 

Πίνακας 18.Εκτίμηση σοβαρότητας περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 

1 Αμελητέα Δεν αναμένεται να υπάρξουν περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

2 
 

Περιορισμένη Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν 
δεν αναμένεται να είναι σημαντικές και πολύ πιθανό 
να είναι αναστρέψιμες. Θα λάβουν χώρα για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και σε μικρή ακτίνα 
αλλά όχι εκτός των ορίων της εγκατάστασης 

3 
 

Μέτρια  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν 
αναμένεται να είναι σημαντικές και σε μικρό βαθμό 
ίσως μη αναστρέψιμες. Θα λάβουν χώρα για μικρό 
σχετικά χρονικό διάστημα και σε μικρή ακτίνα από τα 
όρια της εγκατάστασης 

4 
 

Σοβαρή Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν 
αναμένεται να είναι πολύ σημαντικές και πιθανό μη  
αναστρέψιμες. Η έκταση τους αναμένεται ότι θα είναι 
αρκετά μεγαλύτερη από τα όρια της εγκατάστασης 

5 
 

Καταστροφική Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν 
αναμένεται να είναι καταστροφικές και σίγουρα μη 
αναστρέψιμες. Η ακτίνα των επιπτώσεων αναμένεται 
ότι θα ξεπεράσει το 1km από τα όρια της 
εγκατάστασης. 
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Πίνακας 19. Σύνοψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

1 2 3 4 5 

ΕΠ
ΙΔ

Ρ
Α

ΣΗ
 1 Α Α Π Π Π 

2 Α Α Π Π Υ 

3 Α Π Π Υ Κ 

4 Α Π Υ Κ Κ 

5 Α Π Υ Κ Κ 

 

8.2 Επιπτώσεις στα Μορφολογικά / Τοπογραφικά Χαρακτηριστικά και το έδαφος 

Η τοπογραφία μιας περιοχής κατά κύριο λόγο επηρεάζεται  από τις χωματουργικές εργασίες που 

πραγματοποιούνται στο κατασκευαστικό στάδιο μιας ανάπτυξης αλλά μερικές φορές και κατά το 

στάδιο λειτουργίας. 

Το εδάφους και συγκεκριμένα η ποιότητα του  χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να συντηρεί τη 

φυτική και ζωική δραστηριότητα, να διατηρεί ή και να βελτιώνει την ποιότητα του νερού και του αέρα 

και παράλληλα να διασφαλίζει την ανθρώπινη υγεία. Το μέγεθος των επιπτώσεων στο έδαφος 

αποτελεί παράγοντα του βαθμού επηρεασμού της περιοχής και της υφιστάμενης ποιότητας του 

εδάφους.  

Κατά την φάση της κατασκευής. 

Οι χωματουργικές εργασίες, η κίνηση και η στάθμευση των μηχανημάτων, οι σωροί των υλικών 

κατασκευής τραυματίζουν το τοπίο με όγκους και μορφές που δεν ανήκουν φυσικά σε αυτό. Ωστόσο 

οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου είναι μικρές, αφού αφορούν κατασκευές μικρού όγκου και μάλιστα 

σε ένα τοπίο που έχει ήδη δεχθεί μερικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Λόγο του μικρού χρονικού 

διαστήματος των έργων δεν προκύπτουν αξιόλογες επιπτώσεις. 

Ακόμη όπως προαναφέρθηκε τα τεμάχια στα οποία θα αναπτυχθεί το έργο χαρακτηρίζονται επίπεδα 

ως προς την μορφολογία τους συνεπώς δεν αναμένετε να πραγματοποιηθούν μεγάλου μεγέθους 

χωματουργικές εργασίες που να μεταβάλουν την υφιστάμενη μορφολογία του εδάφους.  Έτσι οι 

επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά κρίνονται ως αμελητέες και ασήμαντες 

Όσο αφορά τις επιπτώσεις που αναμένονται να επηρεάσουν το έδαφος αυτές είναι οι ακόλουθες 

 Η συμπίεση του εδάφους λόγο των βαρεών μηχανημάτων και οχημάτων  

 Η πιθανή ρύπανση από εκπομπές υγρών ή στερεών υπολειμμάτων από τα μηχανήματα και τις 

επιβλαβής ουσίες που διαφεύγουν από αυτά (π.χ μηχανέλαια, καύσιμα ) 
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Η συμπίεση του εδάφους μειώνει και την ικανότητα συγκράτησης και απορρόφησης νερού καθώς 

μειώνετε το μέγεθος των πόρων του εδάφους κάτι που οδηγεί στην αύξηση της διάβρωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την καλή μορφολογία των τεμαχίων και την βραχυχρόνια διάρκεια των εργασιών 

το μέγεθος της επιπτώσεις κρίνετε χαμηλού επιπέδου. 

Το έδαφος πιθανό να υποβαθμιστεί λόγω και των χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών , 

ωστόσο με τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του επικρατούν στην περιοχή εκτιμάται ότι ο βαθμός 

υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους θα είναι χαμηλός.  

Κατά την φάση της λειτουργίας 

Η λειτουργία της πτηνοτροφικές μονάδας δεν αναμένετε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις όσο 

αφορά τα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης ότε και στο έδαφος 

και την ποιότητα του καθώς όλα τα απόβλητα θα διαχειρίζονται κατάλληλα για αποφυγή 

ανεπιθύμητων διαρροών στο περιβάλλον 

8.3. Επιπτώσεις  στην Υδρολογία και του Υδάτινους Πόρους 

Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την υδρολογία της περιοχής σχετίζονται κυρίως με 

επιπτώσεις των επιφανειακών νερών και επιπτώσεις στα υδάτινα υπόγεια σώματα που πιθανό να 

προκύψουν στην διάρκεια της κατασκευής και λειτουργείας του έργου 

Κατά την φάση της κατασκευής. 

Κατά την διαδικασία υλοποίησης του έργου θα υπάρχει αυξημένη κατανάλωση νερού για 

τους σκοπούς του εργοταξίου όπως η κατανάλωση νερού για τις ανάγκες του προσωπικού και 

η χρήση νερού για καθαρισμό. Η κατανάλωση νερού είναι άμεση αρνητική  επίπτωση. Ακόμη 

κατά την διεξαγωγή των έργων μπορεί να πρόκυψη ρύπανση των νερών από τη μη 

ενδεδειγμένη διαχείριση των αποβλήτων κάτι που έμμεσα επηρεάζει τα υπόγεια νερά και 

μπορεί να προκαλέσει ρύπανση, ωστόσο η πιθανότητα αυτή κρίνεται αμελητέα, λόγω των 

προληπτικών μέτρων που θα ληφθούν στο εργοτάξιο. 

Κατά την φάση της λειτουργίας. 

Η λειτουργία της μονάδας δεν αναμένετε να προκαλέσει αλλαγές στην υδρολογία της περιοχής 

μελέτης. Ακόμη λόγο των προληπτικών μέτρων που θα εφαρμόζονται καθόλη την διάρκεια 

λειτουργίας της πτηνοτροφικής μονάδας δεν αναμένετε να προκύψουν οποίες δίποτε επιπτώσεις 
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στους υπόγειους υδροφορείς της περιοχής καθώς τα παραγόμενα υγρά απόβλητα θα διαχειρίζονται 

ανάλογα όπως προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. 

8.4 Επιπτώσεις στην Ατμόσφαιρα και την Ποιότητα του Αέρα. 

8.4.1 Επιπτώσεις από την εκπομπή αέριων ρύπων 

οι επιπτώσεις από την εκπομπή αέριων ρύπων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για 

την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.   

Κατά την φάση της κατασκευής. 

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον του έργου που  αφορούν την φάση 

της κατασκευής  περιλαμβάνουν την έκλυση σκόνη από την κίνηση των οχημάτων και τη 

διαχείριση των υλικών και χωματουργικών προϊόντων και τα καυσαέρια από τις μετακινήσεις 

των φορτηγών και των μηχανημάτων. Συμπερασματικά οι επιπτώσεις από την έκλυση σκόνης 

θεωρούνται μικρής έντασής και βραχυχρόνιες, ενώ είναι απολυτός αναστρέψιμες και 

αντιμετωπίσιμες. Η δημιουργία και εκπομπή καυσαερίου θεωρείται ελάχιστη και αμελητέα σε 

συνδυασμό με το μικρό χρονικό και ασυνεχές διάστημα που θα συμβαίνουν. 

Κατά την φάση της λειτουργίας. 

Κατά την λειτουργεία της μονάδας εκτροφής πουλερικών οι κύριες πηγές θα προέρχονται από 

την εκπομπή αέριων ρύπων από την διαδικασία του παραγωγικού κύκλου (π.χ αέρια από την 

κοπριά). Ακόμη θα υπάρξει μια μικρή αύξηση στην κυκλοφορία οχημάτων από την διακίνηση 

ως επι τον πλείστων του προσωπικού της μονάδας. Οι ρύποι που θα παράγονται από τα 

οχήματα θεωρούνται αμελητέοι και δεν υπολογίζεται να προκαλέσουν υπέρβαση του ορίου 

ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Έμμεσες επιπτώσεις εκτιμάτε ότι θα προκύψουν από την εκπομπή αέριων ρύπων στην μονάδα 

παραγωγής ηλεκτρισμού της ΑΗΚ λόγω της αύξησης των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια που 

θα προκύψει από τις απαιτήσεις για την ομαλή λειτουργεία της πτηνοτροφικής μονάδας. 

8.4.2 Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Σκόνης 

Οι επιπτώσεις από την παρουσία σωματιδίων σκόνης επηρεάζουν την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα και την ανθρώπινη υγεία 

Κατά την φάση της κατασκευής 
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Η σκόνη κατά την φάση της κατασκευής θα προέρχεται κυρίως από την διακίνηση των μηχανημάτων 

και οχημάτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου από την μεταφορά των αδρανών 

υλικών, από την εκτέλεση των διαφόρων χωματουργικών διεργασιών και από την προσωρινή 

αποθήκευση πρώτων υλών στο εργοτάξιο.  Ο χρόνος παραμονής των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 

διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος τους, το ειδικός βάρος τους αλλα και από  κλιματικούς παράγοντές.  

Η διασπορά των σωματιδίων της σκόνης κατά κύριο λόγο είναι επιτόπιά και εντός του εργοταξίου 

ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που παρατηρείται διασπορά μέχρι και 300 m η οποία εξαρτάται από 

τους παράγοντές των σωματιδίων και τις κλιματολογικές συνθήκες. Όσο αυξάνεται η απόσταση 

διασποράς τόσο εξασθενούν οι αρνητικές επίπτωση  και ο χρόνος παραμονής των σωματιδίων  

Οι αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την δημιουργία σκόνης είναι μη σημαντικές λόγο της 

βραχυπρόθεσμης και αντιστρέψιμής φύσης  

Κατά την φάση της λειτουργίας. 

Η παραγόμενη σκόνη που θα προκύπτει κατά την λειτουργεία της μονάδας κρίνεται ως αμελητέα και 

μη σημαντική λόγο του πολύ μικρού όγκου τους κάτι που οφειλετών στο γεγονός πως στην μονάδα θα 

λειτουργούν air pals τα οποία θα φιλτράρουν την ποιότητα τον αέρα.  

Οι εκπομπές κατά κύριο λόγο θα προέρχονται από την διακίνηση των οχημάτων του προσωπικού και 

από την τροφοδοσία της μονάδας.  

8.5.Επιπτώσεις από την αύξηση του θορύβου 

Ο  θόρυβος κατά την υλοποίησης του έργου δύναται να προέρχεται από τα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, κινητά και ακίνητα. Ο θόρυβος μπορεί να επιβαρύνει και 

περιοχές μακριά από το εργοτάξιο. Ωστόσο η επίπτωση χαρακτηρίζεται ως πλήρης 

αναστρέψιμη 

8.6.Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Οσμών 

8.7 Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Στερεών Αποβλήτων 

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων οποίου δίποτε τύπου και προέλευσης και είναι μπορει 

να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις τόσο ποιότητα του φυσικού και ανθρωπογενές περιβάλλοντος 

όσο και στην αισθητική του  τοπίου 

Κατά την φάση της κατασκευής 
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Στην διάρκεια η εργασιών για την υλοποίηση του έργου αναμένετε να δημιουργούνται καθημερινά 

ποσότητες στερών αποβλήτων με την μορφή εργοταξιακών αποβλήτων όπως άχρηστα μεταλλικά 

στοιχεία αδρανή υλικά και χωματουργικά στερεά απόβλητα.  

Επιπρόσθετα θα προκύπτουν στερεά απόβλητα  αστικού τύπου που θα προέρχονται από τους 

εργαζόμενους του εργοτάξιο.  Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο κάθε εργαζόμενος θα παράγει 

500gr/day.  

Τα απόβλητα θα πρέπει να διαχειρίζονται ανάλογα με την προέλευση τους με τους ενδεικνυόμενους 

τρόπους για την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων της ρύπανσής στο περιβάλλον 

Κατά την φάση της λειτουργίας. 

Κατά την φάση λειτουργίας της πτηνοτροφικής μονάδας θα προκύπτουν διάφορες κατηγορίες 

αποβλήτων κυρίως κατά  διαδικασία του παραγωγικού κύκλου της εκτροφής των πουλερικών με την 

κάθε μια να χρίζει διαφορετικής διαχείρισης . Οι βασικές κατηγορίες αποβλήτων αναφέρθηκαν και 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5.4.8.1. επιγραμματικά είναι  

 Τα στερεά αστικά απόβλητα  

 Ζωικά υποπροϊόντα  

 Κοπριά από την ολοκλήρωση του παραγωγικού κύκλου 

 Κτηνιατρικά απόβλητα  

Τα απόβλητα που θα παράγονται λόγο κυρίως της προέλευσης τους κρίνονται ως υψηλής 

επικινδυνότητας για το περιβάλλον. Για αυτό τον σκοπό εχει καθοριστεί ο τρόπος διαχείρισης τους 

που πρέπει να ακολουθείτε πιστά έτσι ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση δυσάρεστων καταστάσεων 

και δυσμενών επιπτώσεων για το περιβάλλον. 

Ο τρόπος για την ορθολογική διαχείριση τους εχει καθοριστεί στο κεφάλαιο 5.8.4.1, και με δεδομένο 

πως θα εφαρμόζετε σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μονάδα δεν συνορεύει με περιοχές υψηλής 

οικολογικής αξίας οι επιπτώσεις κρίνονται μικρές έως ασήμαντες 

8.8 Επιπτώσεις από τη Δημιουργία Υγρών Αποβλήτων 

Ως υγρά απόβλητα ορίζεται το νερό) που προέρχεται από  τα οικιακά λύματα, τα αστικά λύματα και τα 

υγρά απόβλητα από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες, του οποίου  η σύσταση έχει αλλάξει και 

μπορει να προκαλέσει ρύπανση στο περιβάλλον αν δεν διαχειριστή σωστά. 

Κατά την φάση της κατασκευής 
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Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου αναμένετε να προκύπτουν υγρά απόβλητα από την 

καθημερινή παρουσία του προσωπικού που θα απασχολείτε στο εργοτάξιο για τους σκοπούς 

προσωπικής υγιεινής τους.  Ακόμη μικρή πιθανότητα υγρόν αποβλήτων πιθανό να προκύπτει από 

διαρροές υγρών από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για κατά την κατασκευαστική φάση. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εργοτάξιο θα υπάρχει χημική τουαλέτα για την προσωπική υγιεινή του 

προσωπικού, σε συνδυασμό τις ελάχιστες ποσότητες των υγρών διαρροών που πιθανό να προκύψουν 

εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις είναι διαχειριστικές  

Κατά την φάση της λειτουργίας. 

Κατά την λειτουργεία της μονάδας αναμένετε να προκύπτουν απόβλητα από την καθαριότητα και 

απολύμανση του υποστατικού. Η διαχείριση τους θα γίνεται με την φύλαξη τους στον απορροφητικό 

λάκκο από όπου στην συνέχει θα διοχετεύονται ως εδαφοβελτιοτηκό αφού πρώτα επεξεργαστεί 

κατάλληλα όπως ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο και τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής. 

Επιπρόσθετα ποσότητες υγρών αποβλήτων θα παράγονται από το προσωπικό που θα 

δραστηριοποιείται επι καθημερινής βάσης στην μονάδα. Καθώς ο αριθμός του προσωπικού που θα 

απασχολείται δεν θα ξεπερνά τα 2 άτομα οι ποσότητές αποβλήτων θεωρούνται αμελητέες και θα 

διοχετεύονται στον σηπτικό λάκκο. 

8.9 Επιπτώσεις στην Αισθητική του Τοπίου 

Κατά την φάση της κατασκευής 

Κατά την υλοποίηση του έργου θα υπάρξει μικρή επιβάρυνση της άμεσης περιοχής με τις 

αναγκαίες εκχερσώσεις της χλωρίδας και την μεταβολή της αισθητικής του τοπίου.  Τα δύο 

είδη επιπτώσεων θεωρούνται αναστρέψιμα, καθώς η κλίμακα του έργου είναι μικρή και το 

περιβάλλον θα αποκατασταθεί πλήρως μετά το τέλος των εργασιών. 

 

Κατά την φάση της λειτουργίας. 

Τα τεμάχια βρίσκονται σε πολεοδομική ζώνη που επιτρέπει την ανάπτυξη μονάδων κτηνοτροφίας. 

Ήδη στην περιοχή δραστηριοποιούνται και άλλες μονάδες τέτοιου τύπου και έτσι η παρουσία της 

παρούσας πτηνοτροφικής μονάδας δεν αναμένετε να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην 

αισθητική του τοπίου. 
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8.10.Επιπτώσεις στο Βιολογικό Περιβάλλον 

Τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου οι επιπτώσεις 

που πιθανόν να προκύψουν  κρίνονται ως αμελητέες και ίσως να μην παρουσιαστούν και καθόλου 

ειδικά στην φάση της λειτουργείας.   

Αυτό συμβαίνει καθώς στην περιοχή δεν υπάρχουν περιοχές με σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας   

8.11Επιπτώσεις στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

8.11.1 Επιπτώσεις στα Πολεοδομικά και Κοινωνικά-οικονομικά Χαρακτηριστικά 

Από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας αναμένεται να προκληθούν μικρού μήκους θετικές 

επιπτώσεις στα τοπικά κυρίως κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή του 

έργου θα ενίσχυση την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.  Ακόμη έμμεσα θα αυξηθούν οι 

θέσεις εργασίας στις τοπικές και άλλες επιχρίσει που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και 

δευτερογενή παραγωγικό τομέα λόγο των απαιτήσεων σε ζωοτροφές που κατά κύριο λόγο 

προέρχονται από την καλλιέργεια σιτηρών και από τις διαφορές μεταποίησης πρώτων υλών. 

Δεν αναμένετε να υπάρξουν οποίες δίποτε αρνητικές επιπτώσεις στα πολεοδομικά χαρακτηριστικά 

της περιοχή μελέτης καθώς η ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας για εκτροφή πουλερικών 

κρεατοπαραγωγής επιτρέπεται στην  πολεοδομική ζώνη Δ1 που εμπίπτει το έργο  

8.11.2 Επιπτώσεις στη Δημόσια Υποδομή 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπολογίζεται να προκληθούν σημαντικού βαθμού  επιπτώσεις στις δημόσιες 

υποδομές.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιοκτήτης του έργου θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες .  

Μία μικρής σημαντικότητας επίπτωση που πιθανό να προκύψει στο έργο είναι η αύξηση της 

κυκλοφοριακής κίνησης κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου λόγο των μηχανημάτων και των 

οχημάτων που θα διακινούνται από και προς το εργοτάξιο.  Η επίπτωση αυτή θα διαρκέσει μονο κατά 

την διάρκεια των εργασιών και θα είναι πλήρως αναστρέψιμη με το τέλος τους  

8.11.3 Επιπτώσεις στις Αρχαιότητες και το Πολιτιστικό Περιβάλλον 

Δεν αναμένετε να προκύψουν οποιεσδήποτε  επιπτώσεις καθώς στην περιοχή που θα αναπτυχθεί το 

έργο δεν υπάρχουν αρχαιότητες 
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8.11.4 Επιπτώσεις στις Χρήσεις Γης 

Λόγω της χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου, δεν αναμένεται να επηρεαστούν ευαίσθητες 

χρήσεις γης όπως σχολεία νοσοκομεία κ.λπ. Η χρήση γης των υπό μελέτη τεμαχίων θα 

διαφοροποιηθεί λόγω της κατασκευής του προτεινόμενου έργου. Συγκεκριμένα η χρήση από 

γεωργική θα μετατραπεί σε χρήση εντατικής εκτροφής πουλερικών ωστόσω η περιοχή μελέτης 

καλύπτεται σε σημαντικές εκτάσεις μη αρδευόμενης γεωργικής γης, οι οποίες καλλιεργούνται και 

συνεπώς η κατασκευή δε θα αποτελέσει παράγοντα απώλειας σημαντικής έκτασης μη αρδευόμενης 

γεωργικής γης. Επιπρόσθετα, η παρουσία του έργου στην περιοχή μελέτης δε θα είναι αποτρεπτική 

για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας 

8.11.5Επιπτώσεις στην Ασφάλεια και Υγεία των Εργαζομένων 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς: 

 Κ.Δ.Π 173/2002 «Περί Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» 

 Κ.Δ.Π 410/2015 «Περί Ασφάλειας και Υγείας» 

Τόσο κατά την κατασκευαστική φάση τόσο και κατά την λειτουργία του έργου  απαιτείται η λήψη 

μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και προσώπων που θα βρίσκονται στον χώρο.  

Έτσι πρέπει ειδικά κατά την κατασκευαστική φάση να καταρτιστεί για την προστασία 

παρευρισκόμενων στο χώρο. Τα μέτρα που θα καθοριστούν πρέπει να είναι  ευέλικτα και να 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις των εργασιών.  Η εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και 

Υγείας είναι υποχρέωση να γίνει από πρόσωπο, το οποίο να διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στον 

Κ.Δ.Π 410/2015 

Κατά την φάση της κατασκευής 

Στην φάση της κατασκευής οι επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων εκτιμάται ότι θα 

προκύπτουν από κακή οργάνωση και ανθρώπινη αμέλεια η λανθασμένη χρήση κάποιο 

εξοπλισμού/μηχανήματος.  Είναι σημαντικό λόγο και των βαρεών μηχανημάτων αλλά και των 

ανυψωτικών εργασιών που θα λάβουν χώρα όλες οι ενέργειας να είναι συντονισμένες, οργανωμένες , 

οι εργαζόμενη και παρευρισκόμενη να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μετρά  ατομικής προστασίας  

και να εφαρμόζουν τεχνικές ασφαλής εκτέλεσης εργασιών 

Κατά την φάση της λειτουργίας. 
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Κατά την λειτουργία της μονάδας δεν αναμένετε να προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις από την 

στιγμή που οι εργαζόμενη θα χρησιμοποιούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής  προστασίας αλλα 

και προσωπικής υγιεινής ιδιαίτερα πριν την αποχώρηση τους από τον χώρο εργασίας. 

8.12 Συναθροίστηκες Επιπτώσεις 

Οι συναθροίστηκες επιπτώσεις είναι το σύνολο των επιπτώσεων που θα προκύψουν συνολικά 

στην ευρύτερη περιοχή, και προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των παραμέτρων επηρεασμού 

από άλλες αναπτύξεις στην ίδια περιοχή. Για τον προσδιορισμό των συν αθροιστικών επιπτώσεων 

απαιτείται να αξιολογηθούν στο σύνολο τους συγκεκριμένα στοιχεία περιβαλλοντικών πτυχών 

από γειτονικές αναπτύξεις ή δραστηριότητες που πιθανό να επηρεάζουν αρνητικά. Σε κοντινή 

απόσταση από το προτεινόμενο έργο δεν προγραμματίζονται άλλες παρόμοιες αναπτύξεις στο 

παρόν στάδιο. Επίσης, η ευρύτερη περιοχή αποτελείται κυρίως από ακαλλιέργητες εκτάσεις και 

δεν υπάρχουν βιομηχανίες ή άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αλληλοεπιδράσουν με 

το προτεινόμενο έργο 

8.13 Σύνοψη των εκτιμημένων επιπτώσεων σε πίνακα 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπτώσεων παρουσιάστηκε στο 

υποκεφάλαιο 8.1. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία της ομάδας μελέτης εξάχθηκαν τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται πιο κάτω 

8.13.1 Κατά την φάση κατασκευής 

Περιβαλλοντική 
πτυχή 

Περιβαλλοντικές 
Επίπτωση 

Πιθανή αιτία  Πιθανότητα Σηματνικότητα Κατηγορία 

Ποιότητα 
εδάφους 
 

Αλλοίωση των 
φυσικοχημικών 
χαρακτηριστικών 

Πιθανές 
διαρροές 
χημικών λόγω 
αμέλειας ή 
ατυχήματος 

2 3 Π 

Συμπύκνωση 
του εδάφους με 
αποτέλεσμα τη 
αύξηση  
διάβρωσης 

2 2 Α 

Γεωλογία και 
μορφολογία  

Αλλοίωση των 
χαρακτηριστικών 

Χωματουργικές 
εργασίες και 
απόθεση 
πρανών 

1 2 Α 

Υπόγειοι Ρύπανση των Λόγο διαρροής 2 2 Α 
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υδροφορείς  υπογείων νερών χημικών  που 
θα διαπερνούν 
την επιφάνεια 
του εδάφους 

Ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον 

Αύξηση της 
συγκέντρωσης 
αιωρούμενων 
σωματιδίων 

Έκλυση σκόνης 3 3 Π 

Αλλοίωση της 
ποιότητας της 
ατμόσφαιρά 

Λόγο των 
αέριων ρύπων 
που θα 
παράγονται  
από τα 
μηχανήματά 

3 2 Π 

Δημιουργία 
οσμών 

Παραμονή των 
αποβλήτων για 
μεγάλο χρονικό 
διάστημα 

2 1 Α 

Ακουστικό 
περιβάλλον 

Αύξηση όχλησης Οι εργασίες στο 
εργοτάξιο και 
κυρίως η χρήση 
μηχανήματων 

3 3 Π 

Τεχνικές 
υποδομές 

Αύξηση 
κυκλοφορίας στο 
οδικό δίκτυο 

Από την 
διακίνηση του 
προσωπικού και 
των οχημάτων 
του εργοταξίου 

2 2 Α 

Φυσικό 
περιβάλλον 

Αισθητική του 
τοπίου 

Ανεξέλεγκτη 
απόρριψη 
αποβλήτων 

2 1 Α 

Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Υγεία των 
εργαζομένων 

Ατύχημα ή/και 
μη ορθή χρήση 
εξοπλισμού 

2 4 Π 

 

8.13.1 Κατά την φάση κατασκευής 

 

Περιβαλλοντική 
πτυχή 

Περιβαλλοντικές 
Επίπτωση 

Πιθανή αιτία  Πιθανότητα Σημαντικότητα Κατηγορία 

Ακουστικό 
περιβάλλον 

Αύξηση των 
επιπέδων 
θορύβου 

Κακή 
λειτουργεία/συντήρηση 
εξοπλισμού 

2 2 Α 

Ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον 

Αύξηση 
εκπομπών CO2 

(έμμεσα) 

Αλόγιστη χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

2 3 Π 
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Παραγωγή 
οσμών 

Από μη ορθολογική 
διαχείριση των 
παραγόμενων 
αποβλήτων 

2 2 Α 

Από την διαδικασία του 
παραγωγικού κύκλου 

5 2 Π 

Αύξηση αέριων 
ρύπων 

Κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας 

4 2 Π 

Φυσικοί πόροι  Κατανάλωση 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Από αλόγιστη και μη 
ορθολογική χρήση 
ηλεκτρικές ενέργειας 

2 3 Π 

Κατανάλωση 
νερού 

Από αλόγιστη και μη 
ορθολογική χρήση 
νερού 

2 3 Π 

Ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

Υγεία των 
εργαζομένων 

Ατύχημα ή/και μη ορθή 
χρήση εξοπλισμού 

2 4 Π 

Υπόγειοι 
υδροφορείς 

Ρύπανση των 
υπόγειων νερών 

Διαρροή και μη 
ορολογική διαχείριση 
υγρών αποβλήτων 

1 2 Α 

 

9. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ / ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / 

ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται προτάσεις από την ομάδα μελέτης για τον περιορισμό στο 

ελάχιστο και αν είναι δυνατό και την πλήρη εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 8. 

9.1 Μέτρα κατά την φάση της κατασκευής 

Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν αφορούν τον περιορισμό των κύριων επιπτώσεων που προκύπτουν. 

Οι κύριες επιπτώσεις  αφορούν: 

 Τους αέριους ρύπους και την σκόνη 

 Την παραγωγή αποβλήτων 

 Την όχληση και τον θόρυβο 

 Την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού 

9.1.1 Μέτρα για αντιμετώπιση των αέριων ρύπων και σκόνης 

 Να γίνεται συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού για την αποφυγή διαρροών 
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 Οι συσκευασίες χημικών ουσιών όπως τα καύσιμα να παραμένουν κλειστές και υπό σκιά όταν 

δεν χρησιμοποιούνται  

 Να αποφεύγονται οι εργασίες όπου αναμένετε να εκλύονται μεγάλες ποσότητες σκόνης όταν 

υπάρχει άνεμος 

 Να γίνεται διαβροχή με σκοπό τον μετριασμό της παραγομένης σκόνης  

 Τα μηχανήματα να βρίσκονται σε λειτουργία μονό όταν θα υπάρχει ανάγκη για την 

χρησιμοποίηση τους 

 Τα φορτηγά που θα χρησιμοποιούνται για την μεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο να 

καλύπτονται. 

 Όπου είναι εφικτό να γίνεται χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού στην θέση των μηχανών 

εσωτερικής καύσης 

 Να χρησιμοποιούνται  βαφές  που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε VOCs 

9.1.2 Μέτρα για αντιμετώπιση από την παραγωγή αποβλήτων 

 Ο εργολάβος να αναλάβει να ετοιμάσει σχέδιο για την διαχείριση των αποβλήτων πριν την 

έναρξη των εργασιών 

 Τα στερεά απόβλητα να διαχωρίζονται ανά είδος και να διατίθενται σε αδειοδοτημένους 

φορείς. 

 Κατάλληλη διαχείριση εργασιών ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα τα οποία θα 
πρέπει να διαχειριστούν ή διατεθούν  

 Να καθοριστεί χώρος για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων  

 Να χρησιμοποιούνται κάδοι κλειστού τύπου για την διαχείριση των αστικών στερεών 

αποβλήτων 

 Αν είναι εφικτό να γίνετε επαναχρησιμοποίηση των υλικών όπως ξύλα για την κατασκευή  

καλουπιών 

 Να χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα 

 Να πραγματοποιείτε σωστή  συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού ώστε να 

αποφεύγονται διαρροές  

 

9.1.3 Μέτρα για αντιμετώπιση της όχλησης και του θορύβου 

 Οι εργασίες να πραγματοποιούνται εκτός ωρών κοινής ησυχίας 

 Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να γίνει χρήση ηχοπετασμάτων  

mailto:energy.solutions@cytanet.com.cy


G. Th. Energy Environment  

Δρ. Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σπύρος Θεοδοσίου& Συνεργάτες  
Σύμβουλοι ενεργειακοί, Μηχανολόγοι & περιβάλλοντος.  
Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 18001, 22001. 
 

 
113 

Τηλ. +357 99549334 
Email: energy.solutions@cytanet.com.cy 
 

 Να γίνεται παρακολούθηση των επιπέδων του θορύβου 

 Να γίνεται επικάλυψη εργασιών δηλαδή ταυτόχρονη υλοποίηση τους ώστε να μειωθεί ο 

χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. 

 Όπου είναι εφικτό να γίνεται χρήση υδραυλικών συστημάτων στην θέση των κρουστικών 

9.1.4 Μέτρα για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού 

 Να γίνεται χρήση όλων των μέσω ατομικής προστασίας ΜΑΠ που είναι απαραίτητα ανάλογα 

με την εργασία 

 Να υπάρχει εξοπλισμός πυρόσβεσης και κουτί πρώτο βοηθειών 

 Στο εργοτάξιο να υπάρχουν οι ανάλογες ενημερωτικές και απαγορευτικές σημάνσεις 

 Ο εργολάβος να αναλάβει τον σχεδιασμό Σχεδίου ασφαλείας και Υγείας  καθώς και Σχέδιο 

Δράσης για αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης 

9.2 Μέτρα κατά την φάση λειτουργείας 

Στο παρόν κεφάλαιο  παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα για τον μετριασμό των πιθανόν 

επιπτώσεων που θα παρουσιαστούν κατά την λειτουργία της μονάδας. Στα μέτρα αυτά θα ληφθούν 

υπόψη και οι βέλτιστες  διαθέσιμες τεχνικές όπως αυτές παρουσιάζονται στην εκτελεστική απόφαση 

ΕΕ 2017/203 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2017, βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αφορούν την εντατική εκτροφή πουλερικών 

Στο στάδιο λειτουργείας της μονάδας θα εφαρμόζατε ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολουθήσεις 

του παραγωγικού κύκλου με σκοπό την πρόληψη και έγκυρη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που θα εντοπίζονται. 

Συμφώνα και με την ΕΕ 2017/203, οι βέλτιστες διαθέσιμες μεθόδους που θα εφαρμόζονται είναι οι 

εξής 

9.2.1 Μέτρα για αντιμετώπιση θορύβου 

 Οι θορυβώδες  δραστηριότητες να πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός κοινής ησυχίας και αν 

είναι δυνατό να αποφεύγονται τα Σαββατοκύριακα 

 Να γίνεται συντήρηση του εξοπλισμού της μονάδας συμφώνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή  

 Αν κριθεί απαραίτητο να γίνει εγκατάσταση περιβλήματος σε θορυβώδες εξοπλισμό 
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 Σε περίπτωση  χρήσης εξοπλισμού στον εξωτερικό χώρο αυτός να συνάδει με τις πρόνοιες 

των βασικών απαιτήσεων  για τη εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 

9.2.2 Μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας 

 Να εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης της ενέργειας που καταναλώνεται 

 Τα συστήματα φωτισμού να συντηρούνται κατάλληλα 

 Το σύστημα  νυχτερινού φωτισμού να λειτουργεί στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα και 

όπου είναι δυνατό η ενεργοποίηση του να γίνεται αυτόματα με την ανίχνευση κίνησης 

 Αν κριθεί απαραίτητο να γίνει βελτιστοποίηση των συστημάτων που ρυθμίζουν τους 

κλιματικούς παράγοντας 

 Να προτιμάται η εγκατάσταση λαμπτήρων LED που έχουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας 

και αυξημένη διάρκεια ζωής 

 Μπορεί να γίνει εγκατάσταση φωτοβολταικών για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 

 Εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων για παραγωγή ζεστού νερού 

9.2.3 Μέτρα για Εξοικονόμηση νερού. 

 Σε περίπτωση διαρροών αυτές να επισκευάζονται άμεσα  

 Να γίνεται συντήρηση των συστημάτων ύδρευσης. 

 Τα συστήματα παροχής νερού να είναι τέτοιου τύπου που μειώνουν την κατανάλωση 

νερού 

 Όπου είναι δυνατό να γίνεται επαναχρησιμοποίηση του νερού 

9.2.4 Μέτρα για την μείωση  έκλυσης αέριων ρύπων  σκόνης και οσμών 

 Καθορισμός και τήρηση του προγράμματος συντήρησης των μηχανημάτων και του 

εξοπλισμού 

 Ελαχιστοποίηση χρόνου παραμονής κοπριάς  στην εγκατάσταση του προτεινόμενου έργου 

 Η στρώμνη να διατηρείται σε στεγνή κατάσταση 

 Η διακίνηση των οχημάτων να γίνεται συμφώνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας 

 Όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνεται διαβροχή για την μείωση της σκόνης 

 Να παρακολουθείται η ορθή λειτουργία την συστημάτων αερισμού και να γίνεται συντηρείς 

τους  όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 Η προσωρινή αποθήκευση των αστικών στερεών αποβλήτων να γίνεται σε κλειστούς κάδους  

mailto:energy.solutions@cytanet.com.cy


G. Th. Energy Environment  

Δρ. Γεώργιος Θεοχαρίδης, Σπύρος Θεοδοσίου& Συνεργάτες  
Σύμβουλοι ενεργειακοί, Μηχανολόγοι & περιβάλλοντος.  
Πιστοποιήσεις ISO 9001, 14001, 18001, 22001. 
 

 
115 

Τηλ. +357 99549334 
Email: energy.solutions@cytanet.com.cy 
 

 Τα νεκρά ζώα να εντοπίζονται και να απομακρύνεται άμεσα από την μονάδα 

 Να μην γίνεται ανεξέλικτη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον 

 Συστήνεται να γίνεται χρήση υγρών ζωοτροφών, συμπυκνωμάτων ή προσθήκη ελαιωδών 

πρώτων υλών ή συνδετικών ουσιών σε συστήματα ξηρών ζωοτροφών. 

9.2.5 Μέτρα για την διαχείριση υγρών αποβλήτων  

 Να ελέγχονται ο σηπτικός και απορροφητικός λάκκος ως προς την στεγανότητα τους για την 

αποφυγή διαρροών  

 Η στάθμη των υγρών αποβλήτων μα μην πλησιάσει σε απόσταση 40 cm από την επιφάνεια 

της δεξαμενής 

 Να γίνεται παρακολούθηση και όταν κρίνεται απαραίτητο συντήρηση των αγωγών από τους 

οποίες  περνάνε τα υγρά απόβλητα 

9.2.6 Μέτρα για την αισθητική του τοπίου 

 Στην περίμετρο της μονάδας να γίνει δεντροφύτευση  

 Οι εξωτερικοί χώροι της πτηνοτροφικής μονάδας να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και να παραμένουν πάντα καθαροί 

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η παρακολούθηση των μέτρων όπως αυτά καθορίζονται στην μελέτη, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός έργου ιδιαίτερες κατά την φάση λειτουργίας 

του. Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση προς σκοπό την βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων επιτυγχάνεται μέσω καθορισμένου προγράμματος.   

10.1 Κατά την φάση κατασκευής 

Στην διάρκεια κατασκευής του έργου το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που 

προτείνεται είναι το εξής: 

 Διατήρηση αρχείου με τα παραγόμενα απόβλητα και τον τρόπο διαχείρισης τους 

 Τεκμηρίωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας 

 Σε περίπτωση παραπόνων για όχληση εξαιτίας σκόνης ή/και θορύβου να πραγματοποιούνται 

μετρήσεις 

 Σχέδιο για συντονισμό εργασιών και ενημέρωση του φακέλου ασφαλείας και υγείας  
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10.2 Κατά την φάση λειτουργείας 

Στην διάρκεια των λειτουργείας της πτηνοτροφικής μονάδας  το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνει σχέδια αλλά και προγραμματισμένους ελέγχους όπως 

παρουσιάζονται πιο κάτω 

 Σχέδιο ελέγχου και παρακολούθησης  

Στο σχέδιο αυτό θα καθοριστούν οι παράγοντες που πρέπει να παρακολουθούνται όπως η 

κατανάλωση νερού, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η  κατανάλωση ζωοτροφών κ.α. σε 

τακτικά χρονικά διαστήματα  για την αξιολόγηση των ποσοτήτων και την λήψη μέτρων οπού 

αυτό είναι δυνατό για την μείωση και την ορθολογική χρήση τους. 

 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Καταρτισμού του προσωπικού  

Ο σκοπός αυτού το προγράμματος είναι η εκπαίδευση του προσωπικού και ενημέρωση του 

για τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και τις μεθόδους που υιοθέτησε η 

μονάδα για  την περιβαλλοντική διαχείριση αλλά και την ασφάλεια και υγεία των 

εργαζομένων 

 Σχέδιο επισκευών και συντήρησης 

Στο παρόν σχέδιο θα περιλαμβάνει τους τρόπους συντήρησης και επισκευής  του εξοπλισμού 

όπως αυτοί καθορίζονται από τα εγχειρίδια συντήρησης που παρέχονται από τον 

κατασκευαστή . Ακόμη στο σχέδιο θα περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα για τον τρόπο με τον 

οποίο η μονάδα θα καθαρίζεται με ορθολογικό τρόπο ώστε να μειώνονται οι απώλειες 

αποβλήτων.  

 Τήρηση αρχείων 

Στα αρχεία μιας πτηνοτροφικής μονάδας πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα διοικητικά 

σχέδια, πληροφορίες των διεργασιών παραγωγής, σχέδιο με το οποίοι διαχειρίζεται η 

παραγόμενη κοπριά και αρχείο με τα παραγόμενα απόβλητα και πως αυτά διαχειρίζονται 

11 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό να καταγράφονται κωδικοποιημένα τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της 

Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον με τη μορφή περιβαλλοντικών όρων, ώστε να 

διευκολυνθεί η διαδικασίας διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις αρμόδιες υπηρεσίες.   
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12 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σε επιτόπια επίσκεψη που έγινε από την ομάδα μελέτης παρατηρήθηκε ότι χωρις την ενημέρωση και 

έγκριση από κανένα ο ιδιοκτήτες του προτεινόμενου έργου προχώρησε στην κατασκευή των θεμελίων 

του. Αμέσως μετα την παρατήρηση από την ομάδα μελέτης  ενημερώθηκε ο αρχιτέκτονας ο οποίος 

δεν είχε γνώση του συμβάντος. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης ενημερώθηκε και δεσμεύτηκε  στο να 

μην προχώρηση σε περεταίρω ενέργειες  πριν την τελική έγκριση του υπο εξέταση έργου. 

Για την παρούσα μελέτη καθώς δεν εμπίπτει σε περιοχή Νatura 2000 και ότι απέχει από περιοχές 

μεγάλης οικολογικής αξίας και προστατευόμενες περιοχές δεν χρειάστηκε η εκπόνηση όποιας δίποτε 

εξειδικευμένης μελέτης   

13 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Βάση του νόμου 127(Ι)/2018 πριν την εκπόνηση και κατάθεση της ΜΕΕΠ στην αρμόδια αρχή για 

έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του έργου πρέπει να προβεί σε δημόσια διαβούλευση και παρουσίαση με τους 

σχετιζόμενους φορείς και πρόσωπα που αφορά το έργο. 

Προς αυτή την κατεύθυνση η ομάδα μελέτης μαζί με το ιδιοκτήτη έχει προγραμματίσει όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της δημόσιας παρουσίασης και ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

 Συγκεκριμένα έγινε δημοσίευση σε δύο  ημερήσιες εφημερίδες Χαραυγή και Αλήθεια για την 

ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού όπου υπήρχαν και στοιχεία επικοινωνίας για όποιον ήθελε 

να εκφράσει τυχών ανησυχίες ή απορίες. 
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14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

15 ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

15.1 Χάρτης προσανατολισμού 

15.2 Γεωλογικός χάρτης  

15.3 Χάρτης περιοχής μελέτης 

15.4 Χάρτης εναλλακτικών λύσεων 

15.5 Χάρτης χρήσεων και κάλυψης Γής 

15.6 Χάρτης επιπτώσεων 

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

17. ΥΠΟΡΓΑΦΕΣ- ΘΕΩΡΗΣΗΣ 
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