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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στα πλαίσια του Προγράµµατος Life-Nature: «Improving the conservation status of fauna 
species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity» (ICOSTACY)- 
LIFE09NAT/CY/000247 και της δράσης C2 (ACTION C.2: Protection, restoration and 
creation of important roosting sites for bats) θα γίνουν µικρής κλίµακας επισκευαστικές 
εργασίες σε 5 επιλεγµένες στοές ορυχείων για την προστασία 15 και όσων άλλων ειδών 
χειροπτέρων προκύψουν από τις εργασίες πεδίου στην περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό 
Πάρκο Τροόδους» (CY5000004) της Κύπρου. Ο χαρακτηρισµός και η ένταξη των 
περιοχών αυτών στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA, 
υπογραµµίζει τη µεγάλη οικολογική σηµασία των περιοχών αυτών.  

Η θέση των στοών σε σχέση µε την περιοχή NATURA στην οποία βρίσκονται 
παρουσιάζεται στον Χάρτη 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.  

Οι προτεινόµενες εργασίες µικρής κλίµακας αφορούν στην διάνοιξη και καθαρισµό των 
πέντε (5) στοών και την υποστύλωση -µε διαφορετικούς τρόπους- των εισόδων 
επιλεγµένων στοών (βλέπε παρακάτω). Οι επισκευαστικές αυτές εργασίες προβλέπονται 
από σχετική τεχνική έκθεση (βλ. Τεχνική Έκθεση Επισκευαστικών Εργασιών Μικρής 
Κλίµακας σε 5 Στοές Ορυχείων για την Προστασία Επιλεγµένων Ειδών Χειροπτέρων στην 
Κύπρο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Life-Nature: «Improving 
the conservation status of fauna species in Cyprus: from microhabitat restoration to 
landscape connectivity» - LIFE09NAT/CY/000247. 

2. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ  

Σκοπός των επισκευαστικών εργασιών είναι η προστασία των χειροπτέρων εντός των 
στοών και της περιοχής γύρω από αυτές, καθώς επίσης και η δηµιουργία κατάλληλων 
συνθηκών για την προσέλκυση και άλλων. Πρόκειται για έργο που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 92/43 που στο άρθρο 6 αναφέρει ότι τα κράτη µέρη θα πρέπει 
να«...θεσπίζουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται 
η υποβάθµιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις 
που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί......». Έτσι, το έργο, 
συµβάλλει στην παραπάνω απαίτηση της Οδηγίας. 

Η επιλογή των συγκεκριµένων πέντε (5) στοών βασίστηκε: 

• στην καταγεγραµµένη παρουσία χειροπτέρων εντός των στοών 

• στο ότι βρίσκονται σε περιοχή του δικτύου NATURA  

• στην απόσταση που έχει κάθε στοά από κατοικηµένες περιοχές 

• στην κατάσταση της στοάς (εγκαταλελειµµένη ή όχι) 

• στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής που βρίσκεται κάθε στοά 

Οι επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας στις 5 στοές στοχεύουν: 
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− στη διατήρηση της ακεραιότητας και αποφυγή υποβάθµισης συγκεκριµένων στοών 
που αποτελούν σηµαντικά καταφύγια για τα στοχευόµενα είδη χειροπτέρων του 
προγράµµατος 

− στην ενίσχυση του υφιστάµενου δικτύου καταφυγίων χειροπτέρων και στη δυνητική 
δηµιουργία νέων καταφυγίων 

− στον περιορισµό της πρόσβασης των στοών από το κοινό και της όχλησης των 
ειδών που φωλιάζουν εκεί 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό αυτές οι επισκευαστικές εργασίες να µην έχουν 
οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στα ίδια τα χειρόπτερα. 

Με βάση το Πρόγραµµα Life ICOSTACY, η υλοποίηση των εργασιών αποτελεί αντικείµενο 
και ευθύνη του Τµήµατος ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. Το Τµήµα ∆ασών τηρώντας όλες τις νόµιµες διαδικασίες θα αναλάβει, 
µέσω έµπειρων Λειτουργών την εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών και θα 
αναθέσει την υλοποίησή τους σε εξειδικευµένο και πεπειραµένο συνεργείο τεχνικών και 
εργατών.  

Αναµενόµενα αποτελέσµατα των εργασιών είναι :  

• Η µείωση της πιθανότητας κατάρρευσης των στοών 

• Η αύξηση του πληθυσµού των χειρόπτερων στις αποικίες εντός των στοών 

• Η αύξηση των ενεργών αποικιών των χειροπτέρων 

• Η αξιοποίηση νέων καταφυγίων για χειρόπτερα 

• Η προστασία σηµαντικών για τα χειρόπτερα περιοχών από την ανθρώπινη 

διατάραξη 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Οι επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας στις πέντε (5) επιλεγµένες στοές 
περιλαµβάνουν τα εξής: 

• ∆ιάνοιξη και καθαρισµό των εισόδων όλων των στοών και καθαρισµό της 
περιοχής γύρω από αυτές. Ο καθαρισµός θα γίνει σταδιακά και µε αυτόν τον τρόπο θα 
ελαχιστοποιηθεί η όχληση για την υπάρχουσα πανίδα. 

• Υποστύλωση εισόδου δύο στοών στα πρώτα µέτρα µε ξύλινη υποστήριξη. 

• Υποστύλωση εισόδου δύο στοών στα πρώτα µέτρα µε µεταλλική κατασκευή τύπου 
κλωβού. Η τοποθέτηση της µεταλλικής αυτής κατασκευής ενδέχεται εκτός των άλλων 
να προστατεύσει την είσοδο των στοών από µελλοντική συσσώρευση υλικού όπως 
βράχοι και πέτρες. 

• Κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης γύρω από επιλεγµένη στοά µε σκοπό τον 
περιορισµό της πρόσβασης της περιοχής από επισκέπτες. 
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• Κατασκευή µπάρας ελέγχου πρόσβασης και τοποθέτηση στον δρόµο που οδηγεί 
σε επιλεγµένη στοά. 

• Κατασκευή και τοποθέτηση ενηµερωτικής πινακίδας σε κατάλληλη θέση έξω από 
επιλεγµένη στοά.  

Όλες σχεδόν οι εργασίες θα είναι χειρωνακτικές και θα γίνει χρήση απλών χειροκίνητων 
εργαλείων. Στην περίπτωση του καθαρισµού των στοών, θα χρησιµοποιηθούν µηχανικοί 
εκσκαφείς / φορτωτήρες (ντίκερ)1. 

Το είδος και το µέγεθος των επισκευαστικών εργασιών καθώς και τα υλικά που θα 
προκύψουν ή θα χρησιµοποιηθούν συνολικά στις πέντε (5) επιλεγµένες στοές 
παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. 

Εργασία Αριθµός // 
Μήκος 

Όγκος 
αποβλήτων 

Υλικά 

∆ιάνοιξη - 
καθαρισµός 

- ~120 m3 Αδρανή υλικά 

Υποστύλωση 
εισόδου 

4 είσοδοι  ∆οκοί τύπου IPE και UNP, 
λαµαρίνα χοντρή / θώρακας, 
σωλήνες κατασκευών, 
σκυρόδεµα, κορµοί δέντρων 

Περίφραξη 10 m  Συρµατόπλεγµα µπακλαβωτό, 
µεταλλικές ράβδοι 

Μπάρα ελέγχου 
πρόσβασης 

1  Αλουµίνιο 

Ενηµερωτική 
πινακίδα 

1  Κόντρα πλακέ θαλάσσης 

Πίνακας 1. Επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας συνολικά για όλές τις στοές.  

Αναλυτικά οι επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας για καθεµία από τις πέντε (5) στοές 
ορυχείων στην περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους» (CY5000004) 
παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της µελέτης µε τίτλο «Τεχνική Έκθεση 
Επισκευαστικών Εργασιών Μικρής Κλίµακας σε 5 Στοές Ορυχείων για την Προστασία 
Επιλεγµένων Ειδών Χειροπτέρων στην Κύπρο» που εκπονήθηκε στα πλαίσια της ∆ράσης 
Α2 του Προγράµµατος LIFE09NAT/CY/00024 – ICOSTACY. 

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω οι επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας θα 
εφαρµοστούν σε πέντε (5) στοές που βρίσκονται στην περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό 
Πάρκο Τροόδους» -  CY5000004. 

Η περιοχή αυτή έχει έκταση 9.029 εκτάρια και αποτελεί κρατική δασική γη που τη 
διαχειρίζεται το Τµήµα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος.  

                                                 
1 Λαστιχοφοροι εκσκαφής/ φορτωτές ντίκερ 
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Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής καλύπτεται από δασικά οικοσυστήµατα µε τραχεία 
πεύκη (Pinus brutia), µαύρη πεύκη (Pinus nigra ssp. pallasiana) και αγριοκέδρο 
(Juniperus foetidissima). Περιλαµβάνει ποικιλία τύπων οικοτόπων που βρίσκονται σε καλή 
έως άριστη κατάσταση (11 τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
4 εκ των οποίων είναι προτεραιότητας) και 10 είδη του Παραρτήµατος IΙ της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ (3 εκ των οποίων είναι προτεραιότητας), και άλλα 262 σηµαντικά είδη 
χλωρίδας και πανίδας. Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική και για τα χειρόπτερα. 
Εκτός από τη φρουτονυχτερίδα (Rousettus aegyptiacus), εντοπίζονται τουλάχιστον άλλα 7 
είδη, 2 εκ των οποίων έχουν προστεθεί στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

Η περιοχή έχει υποστεί - κατά το παρελθόν- σηµαντική υποβάθµιση λόγω της λειτουργίας 
του ορυχείου αµιάντου καθώς και των µεταλλείων χρωµίου (Καιµάκη κα. 2010).Μ 

 

Εικόνα 1. Περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους» - CY5000004  

4.1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ  

Η γεωγραφική θέση των πέντε (5) στοών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 ΣΤΟΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ  
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ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 

1 Χατζηπαύλου Μεγάλη 1  34°55'22.68"Β 32°51'47.10"Α 
2 Χατζηπαύλου Μεγάλη 2 34°55'27.98"Β 32°51'41.59"Α 
3 Χατζηπαύλου Μικρή 34°55'24.92"Β 32°51'40.54"Α 
4 Καννούρες  34°56'35.13"Β 32°52'41.07"Α 
5 Χρώµιο 4ο επίπεδο  34°57'33.55"Β 32°52'48.02"Α 

Πίνακας 2. Χωροθέτηση στοών 

Οι πέντε (5) στοές υπάγονται διοικητικά σε διαφορετικές επαρχίες και κοινότητες όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΣΤΟΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1 Χατζηπαύλου Μεγάλη 1  Λεµεσός Πάνω Πλάτρες 

2 Χατζηπαύλου Μεγάλη 2 Λεµεσός  Πάνω Πλάτρες 
3 Χατζηπαύλου Μικρή Λεµεσός Πάνω Πλάτρες 
4 Καννούρες  Λευκωσία Κακοπετριά 
5 Χρώµιο 4ο επίπεδο  Λευκωσία Κακοπετριά 

Πίνακας 3. ∆ιοικητική υπαγωγή στοών ορυχείων.  

Οι βασική χρήση γης της περιοχής στην οποία βρίσκονται οι πέντε (5) στοές είναι δασική 
έκταση κωνοφόρων (βλέπε Χάρτη 2 Παράρτηµα Α). Είναι περιοχή βασικά ορεινή και 
αποτελείται αποκλειστικά από εκτάσεις άγριας βλάστησης. Οι τύποι οικοτόπων και το 
υψόµετρο της περιοχής όπου θα γίνουν οι επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας 
παρουσιάζονται στον Χάρτη 3 και 4 στο Παράρτηµα Α. 

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες των στοών. 

  
Εικόνα 2, 3. Μεγάλη στοά Χατζηπάύλου 1 και 2 στην περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο 
Τροόδους» - CY5000004. 
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Εικόνα 4. Μικρή στοά Χατζηπαύλου στην περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους» - 
CY5000004. 

 

  
Εικόνα 5, 6. Γενική άποψη της περιοχής γύρω τις τρεις στοές Χατζηπαύλου. 
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Εικόνα 7. Στοά Καννούρες.  

  
Εικόνα 8, 9. Στοά στο Χρώµιο 4ο επίπεδο. 
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Εικόνα 10. Γενική άποψη της περιοχής γύρω από τη στοά στο Χρώµιο 4ο επίπεδο. 

4.2  ΤΟΠΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  

Οι πέντε (5) επιλεγµένες στοές βρίσκονται µακριά από κατοικηµένες περιοχές. Ωστόσο 
σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι τρεις (3) στοές Χατζηπάυλου βρίσκονται σε σχετικά 
µικρή απόσταση από το χιονοδροµικό κέντρο Τροόδους.  

  
Εικόνα 11,12. Άποψη χιονοδροµικού κέντρου Τροόδους. 
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5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  

5.1  ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) 

∆εν αναµένονται επιπτώσεις από τις επισκευαστικές εργασίες στα κλιµατολογικά, 
µορφολογικά, γεωλογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτε στη φάση 
κατασκευής, ούτε στη φάση λειτουργίας τους. Οι προτεινόµενες επισκευαστικές εργασίες, 
δεν αναµένεται σε καµία περίπτωση να µεταβάλλουν παραµέτρους όπως η θερµοκρασία, 
η βροχόπτωση, η χαλαζόπτωση, η χιονόπτωση και η υγρασία.  

5.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΧΕΡΣΑΙΑ ΧΛΩΡΙ∆Α ΚΑΙ ΠΑΝΙ∆Α) 

Φάση κατασκευής: Οι επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας θα γίνουν εντός των 
εγκαταλελειµµένων στοών ορυχείων και δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις κατά τη 
φάση της κατασκευής του έργου στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και τη 
χερσαία χλωρίδα και πανίδα της.  

Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι επισκευαστικές εργασίες λόγω του 
αυξηµένου θορύβου στην πανίδα, αυτές προβλέπεται να περιοριστούν µε την τήρηση 
χρονοδιαγράµµατος. Συγκεκριµένα η διεξαγωγή των εργασιών θα πρέπει να γίνει κατά τη 
διάρκεια εποχών που δεν θα ενοχληθούν τα χειρόπτερα, δηλαδή φθινόπωρο, χειµώνα ή 
νωρίς την άνοιξη. 

Φάση λειτουργίας: ∆εν αναµένονται επιπτώσεις από τη λειτουργία των προτεινόµενων 
εργασιών στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και τη χερσαία χλωρίδα και 
πανίδα της. Πρόκειται για εργασίες που στοχεύουν στη διατήρηση της ακεραιότητας και 
στην αποφυγή υποβάθµισης παλιών στοών ορυχείων λόγω του ότι αποτελούν σηµαντικά 
καταφύγια για στοχευόµενα είδη χειροπτέρων. 

5.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι προτεινόµενες επισκευαστικές εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σε περιοχές που 
απέχουν σηµαντικά από οικισµούς και κατοικηµένες περιοχές, και δεν πρόκειται να 
υπάρξει καµία παρέµβαση στον πλησιέστερο στην περιοχή των έργων οικισµό.  

Εξάλλου, αφορούν ήπιας µορφής επισκευαστικές εργασίες µικρής κλίµακας σε 
εγκαταλελειµµένες στοές ορυχείων. 

Εποµένως, η κατασκευή και η λειτουργία των προτεινόµενων έργων δεν θα επιφέρουν 
µεταβολές στο δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής ενώ δεν αναµένεται να κινδυνέψει η 
δηµόσια υγεία του πληθυσµού από τυχόν ατυχήµατα.  

5.4 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Φάση κατασκευής: Η κατασκευή των προτεινόµενων έργων δεν αναµένεται να 
επηρεάσει σηµαντικά και για µεγάλη διάρκεια τα υφιστάµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής των στοών και της ευρύτερης περιοχής.  
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Αναµένεται µικρή αύξηση της σκόνης και των αιωρούµενων σωµατιδίων από τις εργασίες 
καθαρισµού καθώς και κατά τη διάρκεια των εργασιών υποστύλωσης των εισόδων.  

Οι κυριότερες πηγές εκποµπών αέριων ρύπων κατά τη διάρκεια των επισκευαστικών 
εργασιών στις στοές, οι ουσίες που θα εκπέµπονται και ο κατά προσέγγιση ρυθµός 
εκποµπής τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πηγή Εκποµπής 
(Μηχάνηµα, Εγκατάσταση) 

Ουσία/ ρύπος Ρυθµός Εκποµπής 
(Kg/h) 

 
(α)  Στάδιο κατασκευής 

• Ηλεκτρικό πριόνι 
• Ηλεκτρικό δραπανοκατσάβιδο 
• Ηλεκτρικό καρφωτικό 
• Ηλεκτρικό κατσαβίδι 
• Ντίκερ 

 
 

 
 
Σκόνη 

 
 
Μικρός 

 
(β)  Στάδιο λειτουργίας  

∆/Υ 
 

∆/Υ  

Πίνακας 4. Εκποµπές αέριων ρύπων κατά τη διάρκεια των επισκευαστικών εργασιών στις πέντε 
(5) στοές.  

Επιπλέον, δεν θα υπάρξουν εκποµπές καπνού, αερολυµάτων και τοξικών αερίων κατά τη 
φάση κατασκευής και τη φάση λειτουργίας των έργων.  

Προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές σκόνης κατά τη διάρκεια των επισκευαστικών 
εργασιών όλα τα παραπάνω ηλεκτρικά µηχανήµατα δεν θα εργάζονται άσκοπα και θα 
είναι καλά συντηρηµένα. 

Φάση λειτουργίας: ∆εν αναµένονται επιπτώσεις από τα έργα, κατά τη φάση της 
λειτουργίας  στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής. 

5.5 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ∆ΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

Φάση κατασκευής:  Οι εργασίες είναι πιθανό να αυξήσουν σε µικρό βαθµό τα επίπεδα 
θορύβου, κατά την φάση της κατασκευής. Ωστόσο, η όποια αύξηση της στάθµης θορύβου 
θα είναι περιορισµένη χρονικά και χωρικά. Με το τέλος των εργασιών θα σταµατήσει ο 
παραγόµενος από τις επισκευαστικές εργασίες θόρυβος. Στη φάση κατασκευής θα 
τηρηθούν όλα τα όρια εκποµπής θορύβου, όπως αυτά έχουν θεσµοθετηθεί και ισχύουν. 
Επίσης θα δοθεί προσοχή στην εποχή του έτους που θα επιλεγεί για να γίνουν οι 
εργασίες, έτσι ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο η επίδρασή τους στους υπάρχοντες 
πληθυσµούς χειροπτέρων.  

Φάση λειτουργίας:  ∆εν αναµένονται επιπτώσεις από τα έργα, κατά της φάση της 
λειτουργίας  στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.  
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5.6 Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Φάση κατασκευής: Ο αναµενόµενος όγκος αδρανών υλικών (µπάζα) κατά την εκτέλεση 
των επισκευαστικών εργασιών δεν αναµένεται να είναι σηµαντικός. Τα αδρανή υλικά που 
θα προκύψουν τόσο από τη διάνοιξη και την υποστύλωση των εισόδων των στοών όσο 
και από τον καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου των στοών θα µεταφερθούν από το 
προσωπικό του συνεργείου υλοποίησης των εργασιών σε οργανωµένους χώρους 
διάθεσης απορριµµάτων.  

5.7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που θα προκύψουν αναµένεται να είναι: 

Μεγάλα □  □  □  □  □  □ Μικρά 

    5 4 3 2 1 √ 0 
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