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ΕΡΓΟ: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 3190.4KW»  

ΣΤΟ ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ (ΛΕΜ/00740/2019) 
 

1. Εισαγωγή 

 

Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για το Έργο υποβλήθηκε στην 
Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική επιστολή από το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας (Αρ. Φακ. 
ΛΕΜ/00740/2019 και ημερομηνία 8/7/2019) για αξιολόγηση.  
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 
Έργα Νόμου του 2018 (Ν.127(Ι)/2018), προηγήθηκε Δημόσια Παρουσίαση προς ενημέρωση του 
κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών, για τη λήψη απόψεων τόσο με τους αρμόδιους φορείς όσο 
και με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ενημέρωση έγινε σύμφωνα με τον κατευθυντήριο οδηγό του 
Τμήματος Περιβάλλοντος με τις εξής δράσεις: 
 

 Ανάρτηση ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Μοναγρουλλιού σε έντυπη μορφή. Η ΜΕΕΠ ήταν διαθέσιμη για την επιθεώρηση από 
ενδιαφερομένους στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου 

 Ανάρτηση ανακοίνωσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) που παραπέμπει στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας EnergyIntel Services Ltd για επιθεώρηση της ΜΕΕΠ από το κοινό. 

 Ανάρτηση ΜΕΕΠ στην ιστοσελίδα της εταιρείας EnergyIntel Services Ltd για επιθεώρηση και 
σχόλια από το κοινό. 

 Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας στα υπό ανάπτυξη τεμάχια.  

 Ειδοποίηση για υποβολή της ΜΕΕΠ στις 12 Ιουλίου του 2019 σε 2 ημερήσιες εφημερίδες με 
αναφορά στον τρόπο πρόσβασης του ενδιαφερόμενου κοινού στις πληροφορίες των ΜΕΕΠ 
με την δυνατότητα να υποβληθούν σχόλια και εισηγήσεις για περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του έργου. 

 
Η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εξέτασε το Έργο σε συνεδρία της στις 
11/2/2020. Κατά την πιο πάνω συνεδρία ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για το είδος της 
άγριας βλάστησης στο μέρος του τεμαχίου που εμπίπτει στη Ζώνη Ζ1 αλλά και γύρω από αυτό, σε 
αποστάσεις από το τεμάχιο τέτοιες ώστε να αποκλείεται ο επηρεασμός του κάθε είδους από τις 
σκοπούμενες επεμβάσεις στο τεμάχιο, στα είδη που αναφέρονται στο κόκκινο βιβλίο. Επίσης 
ζητήθηκε να καταγραφεί ο αριθμός πτηνών ανά είδος σύμφωνα και με τον κατευθυντήριο οδηγό για 
τα φωτοβολταϊκά πάρκα του Τμήματος Περιβάλλοντος και τις επιστολές της Υπηρεσίας Θήρας και 
Πανίδας, καθώς και το όνομα του ειδικού που πραγματοποίησε τις πτηνοπαρατηρήσεις. Τα στοιχεία 
αυτά υποβλήθηκαν στις 3.7.2020 και η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εξέτασε 
τα νέα στοιχεία σε συνεδρία της στις 29/9/2020. 
 
Η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εξέτασε το Έργο σε συνεδρία της στις 
15/10/2019. Με βάση τις απόψεις των μελών της Επιτροπής, την επιτόπια επίσκεψη, τις θέσεις των 
διαφόρων Τμημάτων και τη ΜΕΕΠ ετοιμάστηκε η Γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής. 
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2. Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου 

Το Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ) με το όνομα «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 3190.4KW» θα αξιοποιεί την 
ηλιακή ακτινοβολία και θα την μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια την οποία θα την διοχετεύει στο 
δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.). Το ΦΒ σύστημα θα αποτελείται από Φωτοβολταϊκά 
πλαίσια, μεταλλικές βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων κατασκευασμένα από αλουμίνιο 
και ανοξείδωτο χάλυβα, εξοπλισμό μετατροπής του παραγόμενου ρεύματος και μεταφοράς του στο 
δίκτυο (transformers κτλ), κτίριο που θα στεγάζει τον υποσταθμό της ΑΗΚ, γραφείο και αποθήκη με 
συνολική επιφάνεια 80 m2 κατασκευασμένο με οπλισμένο σκυρόδεμα, και τούβλα, σύμφωνα τις 
υποδείξεις της ΑΗΚ. Επίσης θα γίνει περίφραξη περιμετρικά του προτεινόμενου τεμαχίου. Στην 
ΜΕΕΠ γίνεται εισήγηση όπως τα πλαίσια τοποθετηθουν σε όλο το τεμάχιο. 

Το υπό μελέτη τεμάχιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το Φωτοβολταϊκό Πάρκο, με αριθμό 194, έχει 
εμβαδόν 39,385m2 (Φύλλο/Σχέδιο: 55/09Ε2), βρίσκεται στην τοποθεσία Κάτω Κουτραπάς στο 
Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού. Στα ανατολικά, το τεμάχιο εφάπτεται με την κύρια οδική 
αρτηρία (την Ε108) που συνδέει τις γειτονικές κοινότητες, του Μοναγρουλλίου και της Ασγάτας. Ο 
πλησιέστερος οικισμός στο έργο είναι το χωριό Μοναγρούλλι το οποίο βρίσκεται 2.1 Km νοτιοδυτικά 
του εξεταζόμενου τεμαχίου, ενώ η Ασγάτα βρίσκεται 3.1 Km βοριοανατολικά του τεμαχίου. 

Το τεμάχιο εμπίπτει κατά 62% σε ζώνη Ζ1 με δόμηση 0.06, κάλυψη 0.06 και κατά 38% σε Λατομική 
Ζώνη (Ζώνη ΛΖ) με δόμηση 0.1 και κάλυψη 0.1. Οι κλίσεις εδάφους του τεμαχίου είναι σχετικά 
ομαλές. Το νοτιοανατολικό τμήμα του τεμαχίου που εμπίπτει στη Ζώνη Ζ1 ανήκει στον αναδασμό 
είναι γόνιμο και αξιοποιείται για καλλιέργειες σιτηρών. Εντός του καλλιεργημένου τμήματος 
υπάρχουν αρκετές αιωνόβιες ελιές, ορισμένες χαρουπιές και πεύκα. Το βορειοδυτικό τμήμα του 
τεμαχίου που εμπίπτει στην Λατομική Ζώνη (ΛΖ) διαθέτει αρκετό απόθεμα μπεντονίτη. Το πρώτο 
επιφανειακό πέτρωμα που υπάρχει στο μέρος του τεμαχίου που εμπίπτει στη ΛΖ, είναι ασβεστόλιθος 
και σε βάθος 60-70 μέτρα απαντάται μπεντονίτης. 

Το τεμάχιο στο βορειοδυτικό του σύνορο υπάρχει λατομείο με εμφανείς τις αναβαθμίσεις του και με 
βαθιά εκσκαφή. Το λατομείο δεν είναι εγκαταλειμμένο, αλλά σε ισχύ και του έχει δοθεί δικαίωμα 
επέκτασης στο ΒΔ άκρο του. Λειτουργεί μόνο κατά την περίοδο από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο και 
διαθέτει αρκετό απόθεμα μπεντονίτη. Το τεμάχιο του προτεινόμενου έργου ενδεχομένως να 
επηρεάζεται αρνητικά λόγω και της σκόνης στις εργασίες του λατομείου από τις μετακινήσεις των 
φορτηγών.  

Στα βόρεια και νότια όρια του τεμαχίου υπάρχει οδικό δίκτυο (χωματόδρομοι) διέλευσης προς άλλες 
αναπτύξεις (λατομεία). 

Το τεμάχιο απέχει 640 περίπου μέτρα από την Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Περιοχή Ασγάτας» 
CY5000007. Στην περιοχή που θα αναπτυχθεί το έργο υπάρχουν γεωργικές εκτάσεις, ενώ 
βορειοδυτικά του τεμαχίου και σε απόσταση 600 μέτρων βρίσκονται υποστατικά αποθηκών, ενώ 
ανατολικά και βόρια από το χώρο του προτεινόμενου έργου βρίσκονται λόφοι και υψώματα, όπου 
υπάρχουν λατομεία ασβεστόλιθου του Βασιλικού και της Vassa.  

Από το σύνολο του εμβαδού του τεμαχίου (39.385 m2), υπάρχει: 

 ο οικότοπος «5330_Genista - Θερμο‐Μεσογειακοί θαμνώνες με Genista fasselata» που 
καταλαμβάνει έκταση 7882 m2 (έκταση που αντιστοιχεί στο 20% του τεμαχίου),  

 ο οικότοπος «9320 – Δάση με Olea και Ceratonia» που καταλαμβάνει έκταση 4588 m2 
(11,65% του τεμαχίου),  

 ο οικότοπος «9540 – Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου: Δάση 
τραχείας πεύκης (Pinus brutia) » με έκταση 715 m2 (1,81% του τεμαχίου), και  

 η υπόλοιπη έκταση του τεμαχίου μελέτης έκτασης 26.199 m2 (αντιστοιχεί στο 66,52% του 
συνολικού εμβαδού του τεμαχίου) αποτελεί τη γεωργική έκταση, εντός της οποίας 
εντοπίζονται διάσπαρτα ~24 ελαιόδεντρα διαφόρων ηλικιών. 

Στο τεμάχιο έχουν καταγραφεί 25 είδη πτηνών, (17 εντοπίστηκαν εντός των ορίων του τεμαχίου και 
τα υπόλοιπα οκτώ (8) είδη εκτός των ορίων του τεμαχίου): δύο (2) είδη, Σκαλιφούρτας (Oenanthe 
cypriaca) και το Σιταροπούλλι (Emberiza caesia). ένα (1) είδος, ο Τρυπομάζης (Sylvia 
melanothorax), το οποίο έχει δυσμενές καθεστώς διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC-2), ένα (1) είδος, 
ο Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) που βρίσκονται σε δυσμενές καθεστώς διατήρησης (SPEC-
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3), έξι (6) είδη, η Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar), η Σταχτάρα (Apus apus), το Βραχοκιρκίνεζο 
(Falco tinnunculus), η Φραγκολίνα (Francolinus froncolinus), το Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica), 
και ο Σπιτισπουργίτης (Passer domesticus) που ανήκουν στην κατηγορία SPEC-3, ενώ για τα 
περισσότερα είδη που καταγράφηκαν στην περιοχή (15), οι πληθυσμοί τους βρίσκονται σε ευνοϊκό 
καθεστώς διατήρησης (κατηγορία non-SPEC). 
 
Επίσης στο τεμάχιο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ο Λαγός (Lepus euaropaeus cyprius) 
και η Αλεπού (Vulpes vulpes indutus) από θηλαστικά. Από ερπετά υπάρχει η Macrovipera lebetina, 

Laudakia stellio cypriaca, Ophisops elegans schlueteri και Ablepharus budaki budaki, το μαύρο φίδι 
(Coluber jugulavis) και μεγάλος αριθμός του είδους σαύρας, η σαύρα (Lacerdia laevis) και ο 
κουρκουτάς (Laudakia stellio cypriaca). 
 
 
3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά 
από το Έργο 

 
Επηρεασμός του τοπίου 

Με την υλοποίηση του έργου θα προκληθεί αισθητική ρύπανση στο τοπίο αφού αναμένονται αλλαγές 
στο τεμάχιο με την αφαίρεση αρκετών αιωνόβιων ελαιόδεντρων, χαρουπόδεντρων και πεύκων. Το 
τοπίο θα διαφοροποιηθεί σημαντικά με την αλλαγή της χρήσης του από χώρο για καλλιέργειες 
σιτηρών και χώρου σημαντικής σημασίας άγριας βλάστησης σε χώρο Φωτοβολταϊκού Πάρκου. 
 
Επηρεασμός της χλωρίδας της περιοχής  
Οι κατασκευαστικές εργασίες του φωτοβολταϊκού πάρκου απαιτούν απομάκρυνση της βλάστησης 
κυρίως από το χώρο που θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαισία και σε έκταση μακριά από τα 
φωτοβολταϊκά ώστε να μην προκύπτει σκίαση στην επιφάνεια των ΦΒ. Επιπλέον από το εν λόγω 
τεμάχιο θα απαιτηθεί απομάκρυνση βλάστησης για το χώρο κατασκευής των κτηριακών 
εγκαταστάσεων για τους μετασχηματιστές και του άλλου βοηθητικού εξοπλισμού του 
Φωτοβολταϊκού Πάρκου. 
 
Επηρεασμός του εδάφους από ρύπανση 
Η ρύπανση του εδάφους από μπάζα, υλικά κατασκευής και από μηχανέλαια και καύσιμα σε 
περίπτωση ατυχηματικών διαρροών και επιφανειακής απορροής είναι πιθανή. Επίσης είναι πιθανό 
να επηρεαστούν τα υπόγεια ύδατα εάν δεν ληφθούν μέτρα για άρση των λόγων που ρύπαναν το 
έδαφος και αν δεν ληφθούν μέτρα για απορρύπανση του χώρου που ρυπάνθηκε. 
 
Επηρεασμός του εδάφους από διάβρωση 
Αν και το ενδεχόμενο αυτό είναι απομακρυσμένο, σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων, η απώλεια 
χλωρίδας ιδίως σε συνδυασμό της ύπαρξης μεγάλων κλίσεων του εδάφους δημιουργεί τις συνθήκες 
για επερχόμενες διαβρώσεις και μετακίνηση του εδάφους. 
 
Επηρεασμός του ακουστικού περιβάλλοντος (Θόρυβος/ Ανθρώπινες οχλήσεις) 
Η λειτουργία των ΦΒ πάρκων γενικά δεν προκαλεί θορύβους καθώς δεν υπάρχουν μηχανισμοί 
κινούμενων μερών στη λειτουργία του Φωτοβολταίκού Πάρκου. 
 
Όμως κατά τις κατασκευαστικές εργασίες κυρίως κατά την πασσαλόμπιξη, ανάλογα και με την 
‘ευαισθησία’ του κάθε είδους πτηνοπανίδας, οποιαδήποτε όχληση ακόμη και περιορισμένη μπορεί 
να επηρεάσει την επιβίωση τους. 
 
Όσον αφορά το θέμα θορύβου στο ανθρωπογενές περιβάλλον, λόγω της απόστασης από 
κατοικημένες περιοχές δεν αναμένεται σημαντική όχληση. 
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4. Περιγραφή, στο μέτρο του δυνατού, των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το Έργο 

ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον: 

 

Οι επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 

(βραχυπρόθεσμες) αφορούν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:  

4.1 Επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον της περιοχής  

Σύμφωνα με την ΜΕΕΠ υπάρχει πλούσια χλωρίδα, από 43 taxa από τα οποία τέσσερα (4) taxa που 
είναι ενδημικά στο νησί, υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο και είναι τα 
Asperula cypria, Onosma fruticose, Ptilostemon chamaepeuce subsp. cyprius και Teucrium 
divaricatum subsp. Canescens και στα οποία η κάθε παρέμβαση του οικότοπου της περιοχής που 
βρίσκονται δημιουργεί προϋποθέσεις για αφανισμού τους. 

Επίσης οι οικότοποι στους οποίους η εν λόγω χλωρίδα περιλαμβάνεται είναι σημαντικοί επειδή σε 
αυτούς εξαρτάται και η βιολογική επιβίωση της πανίδας της περιοχής. Σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ 
καταγράφηκαν 25 είδη πτηνών, εκ των οποίων τα 17 εντοπίστηκαν εντός των ορίων του τεμαχίου 
μελέτης και τα υπόλοιπα οκτώ (8) είδη εκτός των ορίων του τεμαχίου μελέτης με την Σκαλιφούρτα 
(Oenanthe cypriaca), το Σιταροπούλλι (Emberiza caesia) ένα (1) είδος, του Τρυπομάζη (Sylvia 
melanothorax),ένα (1) είδος, του Μικροτσικνιά (Ixobrychus minutus), έξι (6) είδη που απαντώνται 
στην περιοχή, την Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar), την Σταχτάρα (Apus apus), το 
Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), τη Φραγκολίνα (Francolinus froncolinus), το Σταβλοχελίδονο 
(Hirundo rustica), το Σπιτισπουργίτη (Passer domesticus). Στο εν λόγω τεμάχιο παρατηρήθηκαν 
παρατηρήθηκαν και ερπετά όπως η Macrovipera lebetina, Laudakia stellio cypriaca, Ophisops 
elegans schlueteri και Ablepharus budaki budaki. 

Η ευαλωτότητα και σημασία διατήρησης των οικοτόπων της περιοχής μπορεί γίνει αντιληπτή και 
από περιορισμένο αριθμό λαγών και αλεπούδων που υπάρχει στο εν λόγω τεμάχιο. Γίνεται δηλαδή 
εμφανές πόσο ευαίσθητη στις αλλαγές γίνεται η επιβίωση των θηλαστικών (του ανώτερου είδους της 
πανίδας στο τροφικό δίκτυο όταν μειώνονται σε έκταση οι οικότοποι που αποτελούν τον φυσικό 
χώρο επιβίωσης και τροφοληψίας κατώτερων οργανισμών στην τροφική αλυσίδα. 
 
4.2 Επιπτώσεις στο τοπίο  
Οι επιπτώσεις στο τοπίο θα είναι εμφανείς κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών από  τις 
δραστηριότητες κατασκευής του έργου εάν εναποτεθούν και δεν γίνει η δέουσα διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων και υλικών ΑΕΚΚ στο χώρο του εργοταξίου. 
 
4.3 Επιπτώσεις στο έδαφος 
Σημαντική σφράγιση του εδάφους δεν αναμένεται να υπάρξει με την κατασκευή Φωτοβολταϊκών 
Πάρκων. Κατά τη λειτουργία του έργου η όποια ποσότητα στερεών αποβλήτων προκύψει μπορεί να 
αποτελέσει παράγοντα ρύπανσης του εδάφους με αλυσιδωτές επιπτώσεις στους έμβιους 
οργανισμούς. 
 
4.4. Επιπτώσεις στην αλλαγή χρήση της γης 
Θα υπάρξει σημαντική επίπτωση στην αλλαγή της χρήσης της γης αφού η γη χάνει το πλεονέκτημα 
της να αποτελεί κρίκο στην τροφική αλυσίδα ή να αποτελεί το περιβάλλον ευρύτερου βιολογικού 
κύκλου που συμβάλλει στην επιβίωση των κατώτερων και ανώτερων οργανισμών μέσα στο 
ευρύτερο περιβάλλον. 
 
4.5 Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά  
Τα έργα κατασκευής δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια 
νερά. Οι επιπτώσεις σχετίζονται με την πιθανότητα ανεξέλεγκτης απόρριψης υγρών χημικών 
αποβλήτων (μεταχειρισμένα μηχανέλαια) και καυσίμων από τη λειτουργία και συντήρηση των 
οχημάτων και του εξοπλισμού εργοταξίου και από την απόρριψη των στερεών αποβλήτων που θα 
δημιουργηθούν κατά τις κατασκευαστικές εργασίες.  
 
4.6 Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 
Οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και της υγείας των ανθρώπων ευρύτερα 
λόγω καυσαερίων αναμένεται να προέλθουν από τις εκπομπές των μηχανημάτων στις 
κατασκευαστικές εργασίες του Έργου.  
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4.7 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον  
 
Από τα καυσαέρια 
Οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας λόγω αυξημένων καυσαερίων αναμένεται να 
έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.  
 
Από θόρυβο και σκόνη  
Κατά το στάδιο της κατασκευής του Έργου αναμένεται να αυξηθεί η στάθμη θορύβου και σκόνης 
στην περιοχή. Επίσης με το πέρας των εργασιών κατασκευής του Φωτοβολταϊκού πάρκου, ο 
θόρυβος και η σκόνη θα συνεχίσουν να δημιουργούνται όσο διαρκούν οι εργασίες του λατομείου 
που συνορεύει με το Έργο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν τον περιβάλλοντα χώρο.  
 
Από το κυκλοφοριακό  
Κατά την κατασκευή του έργου προβλέπεται ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό στη 
μεταφορά των πλαισίων και των βάσεων, και στη μεταφορά των δομικών υλικών στο χώρο 
ανάπτυξης του ΦΒ πάρκου.  
 
Από την ανακλώμενη ακτινοβολία  
Όχληση από την ακτινοβολία από την επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πλαισίων δεν είναι σε επίπεδα 
που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις.  
 
4.8 Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους  
Οι επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους από τις εργασίες κατασκευής εντοπίζονται κυρίως στην 
κατανάλωση καυσίμων κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής. 
 
Αναμένονται όμως θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του Φ/Β πάρκου αφού η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλει στη μείωση των  εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον και τη 
διατήρηση των φυσικών ενεργειακών πόρων. 
 
4.9 Πυρκαγιά: 
Ανάφλεξη των καυσίμων και άλλων εύφλεκτων υλικών είναι πιθανή στις κατασκευαστικές εργασίες 
ειδικά στις περιπτώσεις ανεφοδιασμού των μηχανών εσωτερικής καύσης του εργοταξίου.  
 

 

5. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή 

μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον: 

 

 Το εργοτάξιο να οριοθετηθεί και να περιφραχτεί,  

 Να εφαρμόζεται Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Εργοταξίου,  

 Να γίνεται συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των μηχανημάτων/οχημάτων του 

εργοταξίου,  

 Να εφαρμόζεται Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση διαρροών μηχανέλαιων από τα μηχανήματα 

/ οχήματα και σε περίπτωση παρουσίας πυρκαγιάς,  

 Να γίνεται διαχωρισμός και διάθεση στερεών αποβλήτων σε αδειοδοτημένους χώρους 

απόρριψης τους,  

 Να γίνεται διαβροχή των οδικών προσβάσεων ή των σημείων, όπου εκπέμπεται σκόνη,  

 Σε περίπτωση παρουσίας μπαζών ή αδρανών υλικών, αυτά να καλύπτονται κατά τη 

μεταφορά τους και να διατίθενται σε μονάδες ΑΕΚΚ,  

 Να αποφεύγεται να εκτελούνται εργασίες σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται ισχυροί 

άνεμοι στην περιοχή,  

 Συστήνεται, η έναρξη των χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών και αφαίρεσης 

βλάστησης να γίνει μετά την περίοδο του θερισμού,  
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 Η έναρξη των χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών και αφαίρεσης βλάστησης να 

γίνει εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου (Μάρτιο-Αύγουστο) των πτηνών,  

 Η συντήρηση των πλαισίων να γίνεται πριν ή μετά από τις περιόδους φωλεοποίησης 

(Οκτώβριο-Φεβρουάριο) για την ελάχιστη ενόχληση των πτηνών,  

 Συστήνεται το υπό μελέτη τεμάχιο να τοπιοτεχνηθεί με φυτοφράκτες (θάμνοι<2m) 

περιμετρικά του ΠΕ (παράλληλα με την περίφραξη). 

 

6. Θέση Περιβαλλοντικής Αρχής 

 

Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που 
υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου, τα συμπληρωματικά στοιχεία, τις θέσεις των μελών 
της Επιτροπής και των εμπλεκόμενων τμημάτων.  
 
Η Περιβαλλοντική Αρχή φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου ή οποιασδήποτε επέμβασης στο 
βορειότερο 1/3 μέρος του τεμαχίου 194 όπου χωροθετούνται οι οικοτόποι:  

 «5330_Genista - Θερμο‐Μεσογειακοί θαμνώνες με Genista fasselata» που καταλαμβάνει 
έκταση 7882 m2 (έκταση που αντιστοιχεί στο 20% του τεμαχίου), και 

 «9320 – Δάση με Olea και Ceratonia» που καταλαμβάνει έκταση 4588 m2 (11,65% του 
τεμαχίου),  

που αναγνωρίστηκαν στην ΜΕΕΠ. Στο Σχήμα 1, σημειώνονται με «Χ», οι πιο πάνω οικοτόποι που 
δεν πρέπει να υποστούν οποιαδήποτε αλλοίωση. 

 
Σχήμα 1: 

Η αποτύπωση του τεμαχίου με τους οικοτόπους Με σημείο ‘Χ’ υποδεικνύονται οι οικοτόποι στους 
οποίους δεν πρέπει να γίνει καμία παρέμβαση. 

 

 

Στο Παράρτημα που επισυνάπτεται περιγράφονται οι περιβαλλοντικοί όροι και προϋποθέσεις γα την 
υλοποίηση του εν λόγω Φωτοβολταϊκού Πάρκου. 
 
Επισυνάπτεται Συνοπτικό Σημείωμα συνοδεύει την παρούσα Γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής 
Αρχής. Σε αυτήν εξηγείται ο τρόπος και ο βαθμός στον οποίο ενσωματώθηκαν ή έτυχαν διαφορετικού 
χειρισμού το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων και επισυνάπτεται. 
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Η Γνωμοδότηση έχει διάρκεια ισχύος όσο και η ισχύς της πολεοδομικής ή άλλης άδειας, νοουμένου 
ότι, στο διάστημα που μεσολαβεί, δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων αυτή 
εκδόθηκε. 

 

 

 

Πάμπος Κυριακίδης 
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 
Περιβαλλοντική Αρχή  
 
Αρ. Φακ. 02.10.011.005.001.049 
30 Νοεμβρίου 2020 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29(3) 

ΕΡΓΟ: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 3190.4KW» 
ΣΤΟ ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ 

(ΛΕΜ/00740/2019) 
 

Στα πλαίσια του έργου υποβλήθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος οι ακόλουθες απόψεις από Τμήματα 
/ Υπηρεσίες / Τοπικές Αρχές: 
 

Γραπτές απόψεις από Κυβερνητικά Τμήματα 
Τμήμα Γεωργίας  
Σε επιστολή του στο Τμήμα Περιβάλλοντος στις 31 Ιανουαρίου 2020 αναφέρει ότι φέρει ένσταση για 
τη δημιουργία της εν λόγω ανάπτυξης λόγω του ότι το τεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή αναδασμού και 
αξιοποιείται για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς.   
Το θέμα αυτό είναι θέμα χρήσης γης και όχι περιβαλλοντικών δεδομένων οπόταν δεν λήφθηκε 
υπόψη στη γνωμοδότηση αλλά γίνεται σαφής αναφορά στην καλυπτική επιστολή προς την 
πολεοδομική αρχή. 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο Μοναγρουλλίου 

Στις 3/2/2020 γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος η επιστολή στην οποία το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Μοναγρουλλίου απάντησε στον Έπαρχο ότι δε φέρει ένσταση για υλοποίηση του έργου 
αν επιβληθούν οι όροι που απαιτούνται για την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και στους ανθρώπους. 

 

Έπαρχος Λεμεσού  

Στις 10/2/2020 ο Έπαρχος Λεμεσού ανέφερε στο Τμήμα Περιβάλλοντος ότι δεν φέρει ένσταση 
νοουμένου ότι οι απόψεις των υπολοίπων εμπλεκομένων Τμημάτων /Υπηρεσιών είναι θετικές. 

 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης   

Η επιστολή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης που αποστάληκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως στις 30/7/2019 και κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι δε φέρει 
ένσταση στην αιτούμενη ανάπτυξη, νοουμένου ότι σε περίπτωση που εγκριθεί θα περιοριστεί στο 
τμήμα της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας που βρίσκεται εκτός λατομικής ζώνης ώστε να μην επηρεάζει 
την ενδεχόμενη μελλοντική εκμετάλλευση του υλικού εντός της λατομικής ζώνης. 

Το θέμα αυτό είναι θέμα χρήσης γης και όχι περιβαλλοντικών δεδομένων οπόταν δεν λήφθηκε 
υπόψη στη γνωμοδότηση αλλά γίνεται σαφής αναφορά στην καλυπτική επιστολή προς την 
πολεοδομική αρχή. 

 
Υπηρεσία Μεταλλείων  

Η επιστολή της Υπηρεσίας Μεταλλείων που στάληκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 
16/7/2019 που κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι κρίνει ως ορθότερο όπως το 
φωτοβολταϊκό πάρκο περιοριστεί στο τμήμα της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας που βρίσκεται εκτός της 
λατομικής ζώνης, νοουμένου ότι η αιτούμενη ανάπτυξη θα εφάπτεται ενεργού λατομείου και πιθανόν 
να προκύψουν προβλήματα είτε από την εκπομπή σκόνης είτε από τη διακίνηση οχημάτων 
μεταφοράς υλικού.  

Το θέμα αυτό είναι θέμα χρήσης γης και όχι περιβαλλοντικών δεδομένων οπόταν δεν λήφθηκε 
υπόψη στη γνωμοδότηση αλλά γίνεται σαφής αναφορά στην καλυπτική επιστολή προς την 
πολεοδομική αρχή. 
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Γραπτές απόψεις από το κοινό 

Στα πλαίσια διαβούλευσης δεν υποβλήθηκαν από το κοινό οποιεσδήποτε απόψεις ή παραστάσεις 

(π.χ. ανησυχία ως προς το σχεδιασμό, τη χωροθέτηση ή για την γειτνίαση της εν λόγω ανάπτυξης 
με άλλες οικιστικές αναπτύξεις) στο Τμήμα Περιβάλλοντος στο διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά 
την σχετική Γνωστοποίηση σε δημοσίευση στις δύο (2) εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας, που θα 
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στη γνωμοδότηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

30 Νοεμβρίου 2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΕΡΓΟ: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 3190.4KW» ΣΤΟ ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ 

(ΛΕΜ/00740/2019) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ A:  Γενικοί όροι 
 

1. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, 
μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Γνωμοδότηση.  

2. Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

3. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, το Τμήμα Περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλει νέους 
περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι θα είναι άμεσα 
εφαρμόσιμη από τον κύριο του έργου.  

4. Όλες οι εργασίες ανέγερσης και λειτουργίας του έργου να συμμορφώνονται με τους σχετικούς 
με την Προστασία του Περιβάλλοντος Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και Τροποποιήσεις 
που διέπουν αυτούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή και αντικαθίστανται.  
 
5. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή 
τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια 
Απόρριψης Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος.  

6. Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων ή άλλων ουσιών ή αντικειμένων.  
 
7. Η χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων να μη γίνει στο βορειότερο μέρος του τεμαχίου 
194 όπου χωροθετούνται οι οικοτόποι, σύμφωνα με το χάρτη που επισυνάπτεται: ΟΥΣΙΩΔΗΣ 
ΟΡΟΣ 

 «5330_Genista - Θερμο‐Μεσογειακοί θαμνώνες με Genista fasselata» που καταλαμβάνει 
έκταση 7882 m2 (έκταση που αντιστοιχεί στο 20% του τεμαχίου), και 

 «9320 – Δάση με Olea και Ceratonia» που καταλαμβάνει έκταση 4588 m2 (11,65% του 
τεμαχίου). 

 
8. Ο κύριος του έργου πριν να αιτηθεί Άδεια Οικοδομής για το Φωτοβολταϊκό Πάρκο, να λάβει 
έγκριση του τοπογραφικού σχεδίου που θα υποβάλει από το Τμήμα Περιβάλλοντος, για τον 
ανασχεδιασμό της ακριβούς χώροθέτησης του ΦΒ σύμφωνα με τον όρο 7. ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ 
 
9. Στους χώρους των οικοτόπων  

 «9540 – Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου: Δάση 
τραχείας πεύκης (Pinus brutia) » που υπάρχουν δέντρα (ελιές και οι αγριοχαρουπιές) 
και 

 την έκταση του τεμαχίου μελέτης έκτασης 26.199 m2 (αντιστοιχεί στο 66,52% του 
συνολικού εμβαδού του τεμαχίου) που αποτελεί τη γεωργική έκταση, 

υπάρχουν δέντρα (πεύκα, διάσπαρτα ~24 ελαιόδεντρα διαφόρων ηλικιών και 
αγριοχαρουπιές). Τα ελαιόδεντρα στο σύνολο τους να γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση 
εκρίζωσης για την μεταφύτευση τους περιμετρικά του τεμαχίου. ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β:  Όροι που πρέπει να τηρηθούν κατά τη κατασκευή του έργου 
 

1. Να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες θα περιοριστούν στον χώρο όπως φαίνεται στα χωροθετικά 
σχέδια που υπάρχουν στην ΜΕΕΠ. Να μην γίνει καμία επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο.  

2. Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών εκτός των εργοταξίων. Η αποθήκευση των υλικών 
κατασκευής και των μηχανημάτων να γίνεται αποκλειστικά εντός των εργοταξιακών χώρων.  

3. Το εργοτάξιο να περιφραχθεί. Τα μπάζα, τα οικοδομικά υλικά, τα μηχανήματα, κλπ, να 
τοποθετούνται εντός των περιφραγμένων χώρων για την ασφάλεια των κατοίκων της 
περιοχής.  

4. Να γίνει η λιγότερη επέμβαση στο χώρο και οι εκχερσώσεις και οι επιχωματώσεις να 
περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.  

5. Να ετοιμαστεί Διαχειριστικό Σχέδιο εργοταξίου που θα εφαρμόζεται κατά την κατασκευή του 
έργου. Το εν λόγω σχέδιο να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του εργοταξίου 
(περιλαμβανομένης και της συλλογής και διάθεσης/απόρριψης αποβλήτων, μεταχειρισμένων 
μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, αποβλήτων από εκσκαφές, κλπ.) η οποία να φαίνεται μέσα 
από χωροθετικά σχέδια, στα οποία να φαίνονται ευκρινώς οι διάφοροι χώροι, όπως ο χώρος 
για την ασφαλή αποθήκευση καυσίμων και χημικών, οι υγειονομικές διευκολύνσεις, οι 
διαδρομές διακίνησης των βαρέων και άλλων οχημάτων, κλπ. Επίσης, στα χωροθετικά 
σχέδια οργάνωσης εργοταξίου να παρουσιάζονται ξεχωριστά ο χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης των πρώτων υλών και αποβλήτων, των επικίνδυνων αποβλήτων, τα γραφεία 
και οι χώροι στάθμευσης.  

6. Ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο να συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα 
Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ [Κανονισμός 7, Παράγραφος (2α και 2β)], ή να διατηρεί και λειτουργεί 
αδειοδοτημένο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ), που εκδίδεται δυνάμει των περί Αποβλήτων Νόμων 2011-2016 και 
Κανονισμών Κ.Δ.Π. 159/2011 και τον εκάστοτε τροποποιήσεων τους.  

7. Στην περίπτωση που ο εργολάβος θα διαχειριστεί ο ίδιος κάποια από τα μη επικίνδυνα 
απόβλητα, να κατέχει εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή Πιστοποιητικό Καταχώρησης 
στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου 
του 2011 [185(Ι)/2011]) και τον εκάστοτε τροποποιήσεων του, για συλλογή και μεταφορά 
ή/και την επεξεργασία των κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις 
δραστηριότητες που διενεργούνται για την ολοκλήρωση των προνοιών του έργου.  

8. Σε περίπτωση που δε θα τα διαχειριστεί ο ίδιος υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε 
Αδειοδοτημένους Φορείς ή Κατόχους Πιστοποιητικού ή να στηριχθεί στις δυνατότητες άλλου 
Φορέα που κατέχει τα πιο πάνω προαπαιτούμενα, για τη συλλογή και μεταφορά των 
κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις κατηγορίες του έργου.  

9. Ο εργολάβος σε περίπτωση που τα παραγόμενα Α.Ε.Κ.Κ δεν θα επεξεργαστούν στο χώρο 
παραγωγής τους προς επαναχρησιμοποίηση ή για επεξεργασία στο έδαφος (land treatment) 
από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή την οικολογική βελτίωση (R10), 
θεωρούνται απόβλητα και να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες Μονάδες για 
Επεξεργασία/Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ.  

10. Ο εργολάβος να υπογράφει το σχετικό Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης (Κ.Δ.Π. 
31/2016) σε κάθε παράδοση και να απαιτεί αντίγραφο του Συλλέκτη-Μεταφορέα από την 
έργου που παρέλαβε τα απόβλητα. Τα αντίγραφα να τηρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία της 
ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και να αποστέλλονται στον Διευθυντή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση του έργου ή όποτε τους ζητηθούν.  

11. Ο εργολάβος σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 77/2016, να επεξεργάζεται με τη χρήση 
Κινητού Σπαστήρα/Κοσκίνου τα απόβλητα Α.Ε.Κ.Κ., μόνο στους χώρους παραγωγής τους 
(Χώρος εκάστοτε Εργοταξίου) και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εκτός των ορίων του 
Εργοταξίου. Απαγορεύεται η χρήση κινητού σπαστήρα στο εργοτάξιο εκτός και αν αυτός 
περιλαμβάνεται σε Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό για 
επεξεργασία Αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους και έχουν εξασφαλιστεί προηγουμένως 
οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις ή/και άδειες. Ο Εργολάβος με την ολοκλήρωση του έργου να 
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υποβάλει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος τα Έντυπα Αναγνώρισης και 
Παρακολούθησης της μεταφοράς των αποβλήτων σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 31/2016.  

12. Να καταρτιστεί Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης το οποίο να εφαρμόζεται, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών υλοποίησης του έργου, σε περίπτωση ατυχήματος, διαρροής ουσιών (ειδικά 
επικίνδυνων) στο έδαφος, φωτιάς, έκρηξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού και 
τραυματισμού προσώπου. Σε τέτοιες περιπτώσεις να ειδοποιούνται αμέσως οι εκάστοτε 
αρμόδιες αρχές.  

13. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων 
Νόμων του 2011 έως 2016. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν, κατά 
σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, 
όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να 
αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά.  

14. Να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής. Να μην γίνει καμία αναβάθμιση 
του οδικού δικτύου (π.χ. ασφαλτόστρωση ή διαπλάτυνση).  

15. Για την πρόσβαση στο τεμάχιο, το οποίο είναι περίκλειστο να γίνουν οι λιγότερες δυνατές 
επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο.  

16. Η περίφραξη, να μην στερεωθεί στο έδαφος με μπετόν. Να τοποθετηθεί ειδική περίφραξη η 
οποία θα είναι φιλική προς το περιβάλλον ώστε η πανίδα της περιοχής, να μπορεί να 
εισέρχεται και να εξέρχεται ελεύθερα. ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ 

17. Η επιλογή των υλικών στήριξης των πλαισίων να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται τα 
διαβρωτικά υλικά.  

18. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν ειδική επικάλυψη, ώστε να 
αποφεύγεται πιθανή διαφυγή νανοσωματιδίων στο περιβάλλον, λόγω διάβρωσης.  

19. Οι πάσσαλοι στερέωσης των πλαισίων να στερεωθούν στο έδαφος, με πασσαλόμπηξη, ώστε 
να αποφευχθεί η μη αναγκαία χρήση μπετόν. 

20. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων να προσαρμόζεται στο φυσικό ανάγλυφο της 
περιοχής.  

21. Να γίνει φύτευση περιμετρικά του χώρου του έργου, καθόλο το μήκος του περιφραγμένου 
χώρου, τοπικών δένδρων ή/και θάμνων, κατά προτίμηση ξηρανθεκτικών με την καθοδήγηση 
του Τμήματος Δασών και να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για εγκατάσταση της 
καλλιέργειας. Το ύψος των φυτών να μην εμποδίζει την απόδοση των φωτοβολταϊκών 
πλαισίων. Στην τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντος χώρου να χρησιμοποιηθούν ιθαγενή, 
τοπικά και αυτοφυή είδη. ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ. 

22. Η έναρξη των χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών και αφαίρεσης βλάστησης να 
γίνει εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου (Μάρτιο-Αύγουστο) των πτηνών. 
 

23. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του χώρου 
του έργου να συντηρούνται ορθά, σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να μην παρουσιάζουν 
οποιεσδήποτε διαρροές καυσίμων, μηχανέλαιων.  

24. Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού των εργοταξίων να τοποθετηθούν χημικές 
τουαλέτες εντός των χώρων των τεμαχίων του έργου. Τα υγρά απόβλητα από τις χημικές 
τουαλέτες να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς, σύμφωνα 
με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016, όπως αυτός εκάστοται τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται.  

25. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη 
δημιουργία σκόνης προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα, όπως:  

 Όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να 
διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά που θα περιορίζουν την 
εκπομπή σκόνης στην ατμόσφαιρα, εάν απαιτηθεί.  
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 Να καταρτιστεί κατάλληλο σχέδιο δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να 
ελαχιστοποιηθούν με στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και 
σκόνης.  

 Τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (~10 km/h) στους 
χωμάτινους δρόμους.  

 Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από/προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η 
υπερπλήρωση των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι σκεπασμένο.  

 Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου 
διεξάγονται χωματουργικές εργασίες και στους διαδρόμους κίνησης των οχημάτων του 
εργοταξίου.  

 Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών 
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 
Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού.  

 Οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων 
για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρημένων με αιωρούμενα 
σωματίδια.  

 Μείωση κατά το δυνατόν των αποθέσεων/αποσπάσεων υλικών σε/από σωρούς και η 
εναπόθεση/απόσπαση υλικών σε και από σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.  

 Κανένα όχημα μεταφοράς, σκάφος ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών να περιέχει 
υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.  

 Οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος 

 Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών. 

26. Να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως:  

 Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου  

 Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/οχημάτων του εργοταξίου  

 Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών  

 Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν.  

 Τήρηση του ωραρίου εργασίας. Οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά τη διάρκεια 
κανονικών ωρών εργασίας.  

28. Να γίνεται σωστός προγραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών ώστε να αποφεύγεται 
κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων στο 
εργοτάξιο.  

29. Να τηρείται κατάλληλο πρόγραμμα δρομολογίων των βαρέων οχημάτων του εργοταξίου για 
την ελαχιστοποίηση αυτών, με σκοπό την κατά το δυνατό μικρότερη όχληση από την εκπομπή 
θορύβου.  

30. Οι ρύποι που εκπέμπονται από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο στάδιο της 
κατασκευής, να μην υπερβαίνουν τα όρια τα οποία προβλέπουν οι περί της Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμοι του 2010 έως 2017 [ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας - www.mlsi.gov.cy, στη διαδρομή Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας/ Νομοθεσία/ Η 
περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία/ Νόμος (Αρ.77(Ι)/2010 και 3(Ι)/2017)], 
και οι σχετικοί Κανονισμός Κ.Δ.Π 327/ 2010 και 37/2017 [ιστοσελίδα του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, στη διαδρομή Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας/ Νομοθεσία/ Η περί 
της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία/ Κανονισμοί/ Αρ.77(Ι)/2010 και 3(Ι)/2017].  

31. Ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο μετά την 
εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων και γενικά να μεριμνήσει για την καθαριότητα του.  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  Όροι που πρέπει να τηρηθούν κατά τη λειτουργία του έργου 
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1. Η πρόσβαση προς το εν λόγω έργο να γίνεται μέσω του υφιστάμενου εγγεγραμμένου δρόμου. 

 

2. Απαγορεύεται η είσοδος στην εγκατάσταση σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο ώστε 

να ασφαλίζεται η παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης σε αυτόν. 

 

3. Να μην γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων αντικειμένων 

στο χώρο εντός της εγκατάστασης και γύρω από αυτή. 

 

4. Να μην χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για την καταπολέμηση των αγριόχορτων. 

 

5. Να αποφεύγεται η χρήση χημικών καθαριστικών για τα πλαίσια. 

 

6. Η συντήρηση των πλαισίων να γίνεται πριν ή μετά από τις περιόδους φωλεοποίησης (Οκτώβριο-

Φεβρουάριο) για την ελάχιστη ενόχληση των πτηνών. 

 

6. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πιθανόν να προκύπτουν κατά τις 

περιόδους συντήρησης ή βλαβών, να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης 

σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2016. 

 

7. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή 

τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 

Νερών και Εδάφους Νόμους του 2002 μέχρι 2009,εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με 

Άδεια απόρριψης αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

 

8. Οποιαδήποτε άλλα στερεά ή/ και επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία και 

συντήρηση του εξοπλισμού, ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να τα παραδίδει σε 

αδειοδοτημένο διαχειριστή σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2016. 

 

9. Να υπάρχει ετοιμότητα εκ μέρους του κύριου του έργου για αντιμετώπιση πυρκαγιάς, έκρηξης 

και άλλων έκτακτων περιστατικών που θα επηρεάσουν το ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον. 

 

10. Να ελέγχεται τακτικά η καλή λειτουργική κατάσταση του έργου. Ο κύριος του έργου να 

επιλαμβάνεται αμέσως των βλαβών, ιδίως όταν προκύπτει ρύπανση του περιβάλλοντος. Στις 

περιπτώσεις αυτές να ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  Όροι που πρέπει να τηρηθούν σε τυχόν αποξήλωση του έργου 
 

1. Η αποξήλωση του έργου να γίνεται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.  

2. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας του να διασφαλίσει ότι θα 
αποκαταστήσει:  

 Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους.  

 Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο 
περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση διατήρηση του τοπίου. Αυτό θα επιτευχθεί με 
την υποβολή κατάλληλων σχεδίων με την πάροδο του χρόνου προς την Περιβαλλοντική Αρχή.  

3. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων 
Νόμων του 2011 έως 2016, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Στο 
πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν, κατά σειρά προτεραιότητας, να 
προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και 
οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι 
επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά.  
 

 
 
 
 
 
 

Τμήμα Περιβάλλοντος  
30 Νοεμβρίου 2020 


