
 
 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ: 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΩΝ (PONDS) 

ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1)ΠΟΤΑΜΟΦΡΑΚΤΗ (WEIR) ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΕΡΠΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

(∆ράση Α3 Έργου LIFE09NAT/CY/000247) 

 
 
 

 
 

 
 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2011 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

  

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΕΡΓΟ:  
 

IMPROVING THE CONSERVATION STATUS OF FAUNA SPECIES IN 
CYPRUS: FROM MICROHABITAT RESTORATION TO LANDSCAPE 

CONNECTIVITY 
(LIFE09NAT/CY/000247) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ: 

 
ΟΙΚΟΣ – ∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠΕ 

 

 



 

 
ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 Κατερίνα Πετκίδη – Γεωγράφος (MSc) 
 Γιώργος Παπαµιχαήλ – Περιβαλλοντολόγος (PhD) 

 
 
 
  
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας έκθεσης ευχαριστούµε ιδιαίτερα τους: Χάρη Νικολάου 
(Λειτουργού του Τµήµατος ∆ασών) για την επιστηµονική υποστήριξη και το φωτογραφικό 
υλικό που παρείχε, Αντώνη Αντωνίου (Εκτελεστικό Μηχανικό του Τµήµατος Αναπτύξεως 
Υδάτων). Τους Λειτουργούς του Τµήµατος Περιβάλλοντος Μαρίνα Ξενοφώντος και Έλενα 
Ερωτοκρίτου για τη συµµετοχή τους στη διερεύνηση και επιλογή των τελικών θέσεων των 
έργων. Τέλος ευχαριστούµε τον Βασίλη Χατζηρβασάνη (ειδικό σε θέµατα ερµηνείας 
περιβάλλοντος - για τα σχέδια του).  

*Σχέδιο εξώφυλλου: Βασίλης Χατζηρβασάνης 

 



                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................2 

2. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ ........................................................................................................3 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.........................................................................5 

4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ..................................6 

4.1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ.....................................10 

4.2 ΤΟΠΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ .....................17 

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΦΡΑΚΤΗ ............................................17 

5.1 ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ).....................................................17 

5.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΧΕΡΣΑΙΑ ΧΛΩΡΙ∆Α ΚΑΙ ΠΑΝΙ∆Α)..................................18 

5.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ..........................................................................19 

5.4 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ............................................................................19 

5.5 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ∆ΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ..................................20 

5.6 Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ................................................21 

5.7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ .....................................................................................21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΑΡΤΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Α2) 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

Εικόνα 1. Προσχέδια τοµής δύο υδατοσυλλογών στην περιοχή Σκούλλη. ..........................6 

Εικόνα 2. Προσχέδια τοµής έργων στον Κοτσιάτη (ποταµοφράκτης και δύο διαδοχικές 
µικρές υδατοσυλλογές Υ3 και Υ4 που αποτελούνται µε τη σειρά τους από δύο µικρότερες 
η κάθε µία που υπερχειλίζει η µία στην άλλη)......................................................................6 

Εικόνα 3. Περιοχή NATURA «Αλυκός Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. ..........7 

Εικόνα 4. Περιοχή NATURA 2000 «Σκούλλη» - CY4000009. .............................................9 

Εικόνα 5. Περιοχή κατασκευής υδατοσυλλογής 1 και 2 και ποταµοφράκτη στον ποταµό 
Κοτσιάτη στην περιοχή NATURA «Αλυκός Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. 12 

Εικόνα  6. Τµήµα του ποταµού Κοτσιάτη πλησίον του οποίου θα κατασκευαστεί η 
υδατοσυλλογή 1.................................................................................................................12 

Εικόνα 7,8. Περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 2 στην περιοχή 
NATURA «Άλυκος Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002.......................................13 

Εικόνα 9. Σηµείο στον ποταµό Κοτσιάτη όπου θα κατασκευαστεί ο ποταµοφράκτης. ......13 

Εικόνα 10. Άποψη εικόνας υδατοσυλλογών και ποταµοφράκτη µετά τα κατασκευαστικά 
έργα στην περιοχή NATURA «Άλυκος Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. .......14 

Εικόνα 12,13. Σηµείο στην περιοχή Σκούλλη όπου θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 1.
...........................................................................................................................................15 



 

                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 
 

2 
 

Εικόνα 14. Ευρύτερη περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 1 στην περιοχή 
Σκούλλη. ............................................................................................................................15 

Εικόνα 15. Σηµείο στην περιοχή Σκούλλη όπου θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 2.....16 

Εικόνα 16. Ευρύτερη περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 2 στην περιοχή 
Σκούλλη. ............................................................................................................................16 

Εικόνα 17. Μορφή και σχήµα υδατοσυλλογών 1 και 2 στην περιοχή NATURA «Σκούλλη» - 
CY4000009........................................................................................................................17 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
Πίνακας 1. Χωροθέτηση κατασκευαστικών εργασιών. ......................................................10 

Πίνακας 2. ∆ιοικητική υπαγωγή κατασκευαστικών εργασιών. ...........................................11 

Πίνακας 3. Βασικές χρήσεις γης των περιοχών χωροθέτησης των εργασιών κατασκευής 4 
υδατοσυλλογών και ενός ποταµοφράκτη...........................................................................11 



 

                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 
 

3 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο 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 C1 (ACTION C.1: Construction of ponds and 
weirs), θα κατασκευαστούν τέσσερεις (4) υδατοσυλλογές (ponds) και ένας (1) 
ποταµοφράκτης (weir) για τη διατήρηση και προστασία τριών επιλεγµένων ειδών 
ερπετών, σε δύο διαφορετικές περιοχές του ∆ικτύου NATURA 2000 της Κύπρου.  

Συγκεκριµένα, δύο (2) υδατοσυλλογές θα κατασκευαστούν στην περιοχή NATURA 
«Άλυκος ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» (CY2000002) στον Κοτσιάτη και δύο (2) στην 
περιοχή «Σκούλλη» (CY4000009). Τέλος, ένας (1) ποταµοφράκτης θα κατασκευαστεί 
κατά µήκος του ποταµού Κοτσιάτη στην περιοχή NATURA «Άλυκος ποταµός – Άγιος 
Σωζόµενος» (CY2000002). Ο χαρακτηρισµός και η ένταξη των περιοχών αυτών στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000, υπογραµµίζει τη µεγάλη 
οικολογική τους σηµασία.  

Η θέση των τεσσάρων (4) υδατοσυλλογών και του ενός (1) ποταµοφράκτη και οι περιοχές 
NATURA στις οποίες βρίσκονται, παρουσιάζεται στο Χάρτη 1, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.  

Οι προτεινόµενες κατασκευαστικές εργασίες αφορούν στη δηµιουργία τεχνητών 
υδατοσυλλογών ακανόνιστου σχήµατος, µε συνολική επιφάνεια η κάθε µία περίπου 100 – 
130 m2 και µέγιστο βάθος 1.2m, που θα γεµίζουν παθητικά µε νερό κατά την υγρή 
περίοδο [ενώ δύο (2) από αυτές θα τροφοδοτούνται µε νερό από κυβερνητικές γεωτρήσεις 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο]. Επίσης, οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή ενός 
ποταµοφράκτη κατά µήκος του ποταµού Κοτσιάτη. Οι κατασκευαστικές αυτές εργασίες 
προβλέπονται από σχετική τεχνική έκθεση (βλ. «Τεχνική Έκθεση για την κατασκευή 
τεσσάρων (4) υδατοσυλλογών (ponds) και ενός (1) ποταµοφράκτη (weir) για τη διατήρηση 
των ενδιαιτηµάτων επιλεγµένων ειδών πανίδας στην Κύπρο» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) που 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ICOSTACY: «Improving the conservation status of fauna 
species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity» - LIFE09 
NAT/CY/000247. 

2. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ  

Σκοπός της κατασκευής των προαναφερθέντων έργων είναι η δηµιουργία νέων 
ενδιαιτηµάτων ή/ και η βελτίωση των υπαρχόντων για τα τρία* είδη ερπετών (Mauremys 
rivulata, Natrix natrix cypriaca και Coluber cypriensis (ή Hierophis cypriensis)) του 
Προγράµµατος.  

* Τα έργα της δράσης C1.1 αφορούν άµεσα τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης της 
γραµµωτής χελώνας (Mauremys caspica rivulata). Παράλληλα όµως, αναµένεται 
µακροπρόθεσµα να βελτιώσουν έµµεσα και την κατάσταση διατήρησης και των άλλων δύο 
επιλεγµένων ερπετών του προγράµµατος [του κυπριακού νερόφιδου - Natrix natrix 
cypriaca και του κυπριακού φιδιού - Hierophis cypriensis]. Οι τοποθεσίες δηµιουργίας των 
τεχνητών υδατοσυλλογών και του ποταµοφράκτη αναµένεται να αποτελέσουν θέσεις 
κατάλληλες για µελλοντική επανεισαγωγή του κυπριακού νερόφιδου. 
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Πρόκειται για έργο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 92/43, η οποία στο 
άρθρο 6 αναφέρει ότι τα κράτη µέλη 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 σηµείων για την κατασκευή τόσο των τεσσάρων 
υδατοσυλλογών όσο και του ποταµοφράκτη βασίστηκε στα παρακάτω δεδοµένα:  

• στην καταγεγραµµένη παρουσία των επιλεγµένων ειδών ερπετών που στοχεύει το 
πρόγραµµα, 

• στην τεχνική δυνατότητα υλοποίησής τους στις θέσεις αυτές (µε τις ελάχιστες 
δυνατές παρεµβάσεις), 

• στο ότι βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000,  

• στην απόσταση κάθε τεχνητής κατασκευής από κατοικηµένες περιοχές, 

• στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (όλα τα έργα είναι σε δηµόσια γη). 

Οι παραπάνω κατασκευαστικές εργασίες στοχεύουν:  

− στη δηµιουργία νέων κατάλληλων ενδιαιτηµάτων (για διατροφή, αναπαραγωγή και 
µετακινήσεις διασποράς) για τα είδη Natrix natrix cypriaca, Mauremys rivulata και 
Coluber cypriensis και άλλων σχετικών ειδών π.χ. αµφίβιων και εντόµων, 

− στην προσέλκυση και κατ’ επέκταση χρήση των τεχνητών υδατοσυλλογών και του 
ποταµοφράκτη από άλλα είδη, όπως χειρόπτερα, έντοµα και αµφίβια, 

− στη λειτουργία των τεχνητών κατασκευών ως ενδιάµεσων σταθµών (stepping 
stones) για τα στοχευόµενα είδη,  

− στη διατήρηση και διασφάλιση των υδάτινων ενδιαιτηµάτων σε ξηρές περιόδους, 

− στην ενίσχυση του υφιστάµενου δικτύου καταφυγίων ερπετών και στη δυνητική 
δηµιουργία νέων καταφυγίων (εγκαθίδρυση νέων πληθυσµών). 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό αυτά τα προστατευτικά µέτρα να µην έχουν 
οποιαδήποτε τυχαία αρνητική συνέπεια στα ίδια τα ερπετά. 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 παρακολούθηση των εργασιών και θα αναθέσει την υλοποίησή τους σε 
εξειδικευµένα και πεπειραµένα συνεργεία τεχνικών και εργατών.  
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Αναµενόµενα αποτελέσµατα των κατασκευαστικών εργασιών είναι :  

• η αύξηση του πληθυσµού των στοχευόµενων ειδών (τοπικών και συνολικών 
πληθυσµών) (άτοµα / εκτάριο), των οποίων η αρχική κατάσταση διατήρησης είναι 
µη ικανοποιητική – κακή, 

• η βελτίωση της συνεκτικότητας του τοπίου για τα στοχευόµενα είδη ερπετών.   

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

• Καθαρισµός του χώρου των έργων από σκουπίδια και µπάζα. 

• Εκσκαφές για τη διαµόρφωση του επιθυµητού αναγλύφου των υδατοσυλλογών και 
των καναλιών υπερχείλισης, όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική έκθεση. 

• Σταθεροποίηση / πάτηµα  του εδάφους µε οδοστρωτήρα. 

• ∆ιάστρωση στρώµατος µπετονίτη. 

• ∆ιάστρωση µε χαλίκια και κροκάλες. 

• Τοποθέτηση συρµατοκιβωτίων και σκυροδέµατος.   

• Τοποθέτηση σωληνώσεων πλήρωσης της υδατοσυλλογής από γεωτρήσεις & 
αρδευτικούς αγωγούς, αντίστοιχα. 

• Φυτεύσεις πρανών και περιβάλλοντος χώρου.       

 

 
Κοίτη ποταµού 

Γεώτρηση 

Υδατοσυλλογή 1 –Υ1  
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Εικόνα 1. Προσχέδια τοµής δύο υδατοσυλλογών στην περιοχή Σκούλλη. 

 

 
 
Εικόνα 2. Προσχέδια τοµής έργων στον Κοτσιάτη (ποταµοφράκτης και τέσσερεις διαδοχικές µικρές 
υδατοσυλλογές Υ3.1, Υ3.2, Υ4.1 και Υ4.2. Η κάθε µία υδατοσυλλογή υπερχειλίζει στην επόµενή 
της).    

4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι κατασκευαστικές εργασίες θα εφαρµοστούν σε 
δύο διαφορετικές περιοχές NATURA, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω (βλέπε Χάρτη 
1,2,3, Παράρτηµα Α και Εικόνες 3 και 4). 

- Περιοχή NATURA ««Άλυκος ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - (CY2000002) 

Κοίτη ποταµού 

Υδατοσυλλογή 2 –Υ2  

Υ3.1 Υ3.2
Υ4.1 Υ4.2  

Π1  

κατά µήκος της κοίτης του ποταµού 
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Εικόνα 3. Περιοχή NATURA «Αλυκός Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. 



 

                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 
 

8 
 

Η περιοχή NATURA «Άλυκος ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» βρίσκεται σε απόσταση 20 
περίπου χιλιοµέτρων από τη Λευκωσία. Περιλαµβάνει την περιοχή στη λεκάνη 
κατάκλυσης των ποταµών, σε απόσταση περίπου 50 µέτρα από την εκάστοτε παρυφή της 
κοίτης και καταλαµβάνει έκταση τεσσάρων τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Εκτείνεται µέχρι 
τον Άγιο Σωζόµενο προς τα ανατολικά, εµπεριέχοντας τις βουνοκορφές µε τα απότοµα 
πρανή, ενώ το δυτικό όριο της περιοχής είναι το κύριο οδικό δίκτυο µεταξύ των 
κοινοτήτων Τσέρι και Μαργί. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης εντός των ορίων της περιοχής είναι ιδιωτική γη, ενώ 
η ευρύτερη περιοχή αποτελείται και από κρατικά (χαλίτικα) τεµάχια. Ειδικά στην περιοχή 
του γεωµορφώµατος Αγίου Σωζόµενου η κρατική γη αποτελεί το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκτασης. 

Σε ότι αφορά τη βλάστηση, στην περιοχή έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 200 φυτικά 
taxa ενώ έχουν βρεθεί δώδεκα ενδηµικά φυτά της Κύπρου. Ορισµένα από τα κυρίαρχα 
είδη βλάστησης στην περιοχή είναι: Allium cupani ssp. cyprium, Allium lefkarense, 
Anthemis tricolor, Asperula cypria, Carlina involucrata ssp. cyprica, Helianthemum 
obtusifolium, Onobrychis venosa, Onopordum cyprium, Onosma fruticosa, Ophrys 
kotschyi, Ranunculus millefoliatus ssp. leptaleus και Teucrium micropodioides. 

Σε ότι αφορά την πανίδα της περιοχής τουλάχιστον τέσσερα είδη πτηνών (αγριοπερίστερο 
ή αρκοπέζουνο (Columba livia), κάργια (Corvus monedula), βραχοκιρκίνεζο (Falco 
tinnunculus) και πεπλόγλαυκα (Tyto alba)- δύο εκ των οποίων προστατευόµενα (Falco 
tinnunculus, Tyto alba)) φαίνεται να φωλιάζουν στις απότοµες πλαγιές της περιοχής. Στην 
περιοχή φωλιάζει επίσης και ο ενδηµικός Πετρόκλης της Κύπρου (Oenanthe cypriaca). 
Στα απόκρηµνα βράχια της περιοχής φαίνεται να φωλιάζει η αλεπού (Vulpes vulpes) ενώ 
στον Άλυκο ποταµό βρίσκει καταφύγιο η σπάνια νεροχελώνα Mauremis caspica, του 
Παραρτήµατος ΙΙ. 

Οι κυριότερες απειλές για τη συγκεκριµένη περιοχή αφορούν στην υποβάθµιση µέρους 
της παρόχθιας ζώνης λόγω της διάθεσης εκεί οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων, στη 
ρύπανση λόγω της διάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων από τις βιοµηχανίες κοντά στην 
περιοχή και στην εισαγωγή ξενικών ειδών, όπως η ακακία (Acacia saligna). 
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- Περιοχή NATURA «Σκούλλη» - (CY4000009) 

 
Εικόνα 4. Περιοχή NATURA 2000 «Σκούλλη» - CY4000009. 

Η περιοχή NATURA «Σκούλλη» βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Κύπρου και απέχει περίπου 
25χλµ από την πόλη της Πάφου. Καλύπτει τµήµα της κοιλάδας του ποταµού Χρυσοχούς, 
από την Πόλη µέχρι το χωριό Σκούλλη.  Το βόρειο όριο της περιοχής αποτελεί η κοινότητα 
Πόλις και το νότιο όριο η κοινότητα Σκούλλη.  

Η περιοχή NATURA Σκούλλη, καθώς και η ευρύτερη περιοχή είναι ιδιωτική γη. Κάποια 
κρατικά τεµάχια υπάρχουν νοτιοδυτικά της περιοχής µελέτης. Το κλίµα της περιοχής είναι 
ξηρό και εύκρατο, µε ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 400 - 600 mm.  

H βλάστηση στην περιοχή του ποταµού σε όλο το µήκος της πορείας του αποτελείται από 
υδρόφιλη παρόχθια βλάστηση, κυρίως Platanus orientalis και δάση µε σκλέδρα (Alnus 
orientalis), στοές µε Salix alba, Θερµό-Μεσογειακές παραποτάµιες στοές (Nerio-
tamaricetea) µε πικροδάφνες και αλµυρίκια και καλαµιώνες. Στον οικότοπο «Ποταµοί της 
Μεσογείου µε περιοδική ροή» εντοπίζονται διάφορα είδη, µε ιδιαίτερα σηµαντική την 
παρουσία της ενδηµικής µένθας της µακόφυλλης, υποείδος η κυπρία (ποταµοείτονος) 
Mentha longifolia ssp. cyprica. Υπάρχουν επίσης Μεσογειακοί ξηρόφιλοι αραιοί (ανοικτοί) 
λειµώνες χαµηλών γράστεων και ετήσιων φυτών, πλούσιοι σε θερόφυτα που αποτελούν 
και οικότοπο προτεραιότητας. Στον οικότοπο αυτό εντοπίζονται κοινότητες Hyparrhenia 
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hirta, καθώς και αρκετά είδη ορχιδέων. Στα όρια της περιοχής εµφανίζονται κοινότητες µε 
Ptilostemon chamaepeuce. Στο Ν∆ τµήµα της περιοχής υπάρχει εκτεταµένο και αρκετά 
αντιπροσωπευτικό δρυοδάσος Quercus infectoria. Ένα µέρος της περιοχής καλλιεργείται 
µε εσπεριδοειδή, ελιές, καπνό και δηµητριακά. 

Σε ότι αφορά την πανίδα της περιοχής εντοπίζονται 103 είδη πτηνών, 3 είδη θηλαστικών, 
5 είδη ερπετών, 3 είδη αµφιβίων και 49 έντοµα, µεταξύ των οποίων και διάφορα είδη του 
Παραρτήµατος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στις µικρές υδατοσυλλογές που σχηµατίζονται 
στον ποταµό έχουν παρατηρηθεί άτοµα χελώνας του είδους Mauremys caspica rivulata, 
που συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ αλλά και τα χέλια (Anguila anguila). 

Η περιοχή Σκούλλη, δε φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές παρεµβάσεις. Ωστόσο, τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σχετίζονται µε την έντονη γεωργική 
δραστηριότητα, τη ρύπανση (από ρίψη απορριµµάτων ελαιοτριβείου στη µέση του 
ποταµού) και την οικιστική ανάπτυξη εντός της περιοχής προστασίας. Το κυνήγι ελέγχεται 
µε περιοδικές απαγορεύσεις που επιβάλλονται µε βάση κριτήρια, όπως το µέγεθος του 
πληθυσµού του θηρευόµενου είδους και την κατάσταση του πληθυσµού του (Καιµάκη κα, 
2010). 

4.1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ  

Οι γεωγραφικές θέσεις των τεσσάρων υδατοσυλλογών και του ενός ποταµοφράκτη 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Χωροθέτηση κατασκευαστικών εργασιών.  

 ΕΡΓΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ  

ΠΛΑΤΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ  

ΜΗΚΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA - «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» - CY2000002 

1 Υδατοσυλλογή 3 - (Υ3.1-Υ3.2) 34°59'56.83"Β 33°20'18.70"Α 

2 Υδατοσυλλογή 4 - (Υ3.1-Υ3.2) 34°59'58.45"Β 33°20'18.97"Α 

3 Ποταµοφράκτης - Π1 34°59'55.56"Β 33°20'18.35"Α 

ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA «ΣΚΟΥΛΛΗ» - CY4000009 

4 Υδατοσυλλογή 1 - (Υ1) 35° 0'30.39"Β 32°25'54.52"Α 

5 Υδατοσυλλογή 2 - (Υ2) 35° 1'26.12"Β 32°25'38.66"Α 

Τα κατασκευαστικά έργα θα γίνουν σε περιοχές που υπάγονται διοικητικά σε διαφορετικές 
επαρχίες και κοινότητες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. ∆ιοικητική υπαγωγή κατασκευαστικών εργασιών.  

ΕΡΓΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 «ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» - CY2000002 
1 Υδατοσυλλογή 3 (Υ3.1-Υ3.2) Λευκωσία Κοτσιάτης-Αγία Βαρβάρα 

2 Υδατοσυλλογή 4 (Υ4.1–Υ4.2) Λευκωσία Κοτσιάτης-Αγία Βαρβάρα 

3 Ποταµοφράκτης - Π1 Λευκωσία Κοτσιάτης-Αγία Βαρβάρα 

    

«ΣΚΟΥΛΛΗ» - CY4000009 

4 Υδατοσυλλογή 1 (Υ1) Πάφος Χρυσοχού 

5 Υδατοσυλλογή 2 (Υ2) Πάφος Προδρόµι 

Τα κατασκευαστικά έργα χωροθετούνται εξολοκλήρου εντός ή παραπλεύρως της 
δηµόσιας κοίτης των ποταµών σε δηµόσια γη και εποµένως δεν υπάρχουν θέµατα 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος.  Οι βασικές χρήσεις γης των περιοχών στις οποίες θα γίνουν 
οι κατασκευαστικές εργασίες, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. (βλέπε Χάρτη 4,5, 
Παράρτηµα Α). 

Πίνακας 3. Βασικές χρήσεις γης των περιοχών χωροθέτησης των εργασιών κατασκευής 4 
υδατοσυλλογών και ενός ποταµοφράκτη. 

ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

(CORRINE LC 2006) 

«ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ 
ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» - CY2000002 

3 212 (permanently irrigated land) 
µόνιµα αρδευόµενες εκτάσεις 

«ΣΚΟΥΛΛΗ» - CY4000009 2 242 (complex cultivation patterns) 
& 321(natural grasslands) 

αντίστοιχα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες των επιλεγµένων περιοχών στις οποίες θα 
γίνουν οι εργασίες κατασκευής των τεσσάρων (4) υδατοσυλλογών και του ενός (1) 
ποταµοφράκτη (Εικόνες 5-19). 
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Εικόνα 5. Περιοχή κατασκευής υδατοσυλλογής 1 και 2 και ποταµοφράκτη στον ποταµό Κοτσιάτη 
στην περιοχή NATURA «Άλυκος Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. 

 
Εικόνα  6. Τµήµα του ποταµού Κοτσιάτη πλησίον του οποίου θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 
1. 
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Εικόνα 7,8. Περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 2 στην περιοχή NATURA 
«Άλυκος Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. 

 

 
Εικόνα 9. Σηµείο στον ποταµό Κοτσιάτη όπου θα κατασκευαστεί ο ποταµοφράκτης. 
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Εικόνα 10. Άποψη εικόνας υδατοσυλλογών και ποταµοφράκτη µετά τα κατασκευαστικά έργα στην 
περιοχή NATURA «Άλυκος Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. 

Εικόνα 11. Άποψη της θέσης όπου θα κατασκευαστούν οι δύο υδατοσυλλογές στην περιοχή 
NATURA 2000 «Σκούλλη» - CY4000009. 
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Εικόνα 12,13. Σηµείο στην περιοχή Σκούλλη όπου θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 1. 

 
 

 
Εικόνα 14. Ευρύτερη περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 1 στην περιοχή Σκούλλη. 
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Εικόνα 15. Σηµείο στην περιοχή Σκούλλη όπου θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 2. 

 
Εικόνα 16. Ευρύτερη περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η υδατοσυλλογή 2 στην περιοχή Σκούλλη. 
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Εικόνα 17. Μορφή και σχήµα υδατοσυλλογών 1 και 2 στην περιοχή NATURA «Σκούλλη» - 
CY4000009. 

 

4.2 ΤΟΠΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα γίνουν σε περιοχές που βρίσκονται σε αρκετά µεγάλη 
απόσταση από κατοικηµένες περιοχές. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή των εργασιών και 
σε κοντινή απόσταση από αυτές δεν υπάρχουν οικοδοµήµατα ή τοπία ιστορικής, 
πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σηµασίας. 

 

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΑΤΟΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΦΡΑΚΤΗ 

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

∆εν αναµένονται επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες τόσο των τεσσάρων 
υδατοσυλλογών όσο και του ποταµοφράκτη στα µορφολογικά, κλιµατολογικά και 
γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτε στη φάση κατασκευής, ούτε στη φάση 
λειτουργίας τους. Επίσης, οι προτεινόµενες κατασκευαστικές εργασίες, δεν αναµένεται σε 
καµία περίπτωση να µεταβάλλουν παραµέτρους όπως η θερµοκρασία, η βροχόπτωση, η 
χαλαζόπτωση, η χιονόπτωση και η υγρασία. 

Φάση κατασκευής: Ωστόσο, µικρές επιπτώσεις αναµένεται να υπάρξουν µόνο κατά τη 
φάση της κατασκευής των έργων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
Συγκεκριµένα, αναµένεται να µετακινηθεί µικρός όγκος του εδάφους κατά την εκσκαφή για 
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τη δηµιουργία των υδατοσυλλογών, όγκος που υπολογίζεται στα περίπου 250 κυβικά 
µέτρα συνολικά και για τις τέσσερεις υδατοσυλλογές.  

Παρόλα αυτά, η µεταβολή στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά και στη γεωµορφολογία της 
περιοχής δεν θα είναι ριζική και δεν θα υπάρξουν επιπλέον επεµβάσεις, πέραν των ήδη 
προαναφερθέντων εκσκαφών και µπαζών. 

Οι αναµενόµενες µικρές αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και θα είναι 
αντιστρεπτές µε λήψη επανορθωτικών µέτρων. Συγκεκριµένα, µέρος των αδρανών υλικών 
που θα προκύψουν κατά το στάδιο της εκσκαφής θα χρησιµοποιηθεί στις 
κατασκευαστικές εργασίες ενώ ότι υλικό περισσέψει θα αποµακρυνθεί από την περιοχή. Η 
τελική διάθεση και απόρριψη των υλικών θα γίνει σε οργανωµένο χώρο απόθεσης που θα 
υποδείξουν οι λειτουργοί του Τµήµατος ∆ασών. 

Οι λίγες/ µικρές επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά έχει προβλεφθεί να 
αντιµετωπιστούν µέσω της φύτευσης δέντρων γύρω από την περιοχή του έργου, γεγονός 
που θα συµβάλλει και στην προστασία των πρανών της υδατοσυλλογής. Σε καµία 
περίπτωση δε θα δηµιουργηθούν υγρά και άλλα απόβλητα κατά τη φάση της κατασκευής. 

Φάση λειτουργίας: ∆εν αναµένονται επιπτώσεις στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής των έργων. 

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

Φάση κατασκευής: Οι κατασκευαστικές εργασίες είναι µικρής κλίµακας, θα εφαρµοστούν 
σε  µικρή έκταση και δεν αναµένεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις κατά τη φάση της 
κατασκευής του έργου στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και τη χερσαία 
χλωρίδα και πανίδα της. 

Οι επιπτώσεις που αναµένεται να υπάρξουν στην τοπική χλωρίδα και πανίδα λόγω της 
εκσκαφής και αποµάκρυνσης του εδάφους, προβλέπεται να είναι χρονικά και χωρικά 
περιορισµένες. Επίσης, η µεταβολή του οικοσυστήµατος λόγω της κατάκλυσης της 
περιορισµένης έκτασης των έργων από γλυκό νερό δεν θα είναι σηµαντική, αφού η 
επέµβαση θα είναι µικρή, ήπια, τοπικού χαρακτήρα και δεν ενδέχεται να προκαλέσει ριζική 
µεταβολή του εγγύς οικοσυστήµατος. 

Σε ότι αφορά τη χλωρίδα της περιοχής, εφόσον κατά τη φάση της κατασκευής πρόκειται 
να αποµακρυνθεί µικρό µέρος της βλάστησης - δεδοµένου ότι η περιοχή δεν καλύπτεται 
από δασική δενδρώδη βλάστηση ή καλλιέργειες και χαµηλή βλάστηση - έχει προβλεφθεί 
φύτευση δέντρων γύρω από την περιοχή των εργασιών, µετά το τέλος τους.           

Επίσης, όσον αφορά την πανίδα και τα µέτρα που προτείνονται για τη µείωση των 
πιθανών επιπτώσεων σε αυτή, συνιστάται η δοκιµή εκσκαφής του εδάφους αρχικά µε 
σκαπτικά εργαλεία χειρός, έτσι ώστε σε περίπτωση που κάποιο ερπετό φωλιάζει στην 
περιοχή του έργου να αποµακρύνεται από την περιοχή πριν την έναρξη των εργασιών µε 
το µηχανικό εκσκαφέα. 
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Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κατασκευαστικές 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 προστατευόµενα από το Πρόγραµµα ερπετά, 
καθώς και άλλα είδη της περιοχής. Έτσι, προτείνεται οι κατασκευαστικές εργασίες να 
γίνουν την περίοδο από το τέλος του καλοκαιριού µέχρι νωρίς την άνοιξη της επόµενης 
χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η όχληση των προστατευόµενων ειδών – τόσο 
του κυπριακού νερόφιδου (∆ηµητρόπουλος Α, Ιωαννίδης Γ, 2002) όσο και της γραµµωτής 
χελώνας (Anderson, 1979) - κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους. 

Φάση λειτουργίας: ∆εν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της 
ευρύτερης περιοχής και τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα της, από τη λειτουργία των 
προτεινόµενων έργων. Αντιθέτως, αναµένονται σηµαντικά οφέλη, µιας και τα έργα 
στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τριών ειδών ερπετών (Mauremys 
rivulata, Natrix natrix cypriaca και Coluber cypriensis (ή Hierophis cypriensis)) µέσω της 
αντιµετώπισης της σηµαντικότερης απειλής για αυτά, της ξηρασίας και κατά συνέπεια της 
καταστροφής των ενδιαιτηµάτων τους. Η δηµιουργία των υδατοσυλλογών, καθώς και του 
ποταµοφράκτη αναµένεται να ενισχύσει το προτιµώµενο ενδιαίτηµα για τα 
προαναφερθέντα είδη. 

5.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι προτεινόµενες κατασκευαστικές εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σε περιοχές έξω από 
τα όρια και σε ασφαλή απόσταση οικισµών και κατοικηµένων περιοχών και δεν πρόκειται 
να υπάρξει καµία παρέµβαση στον πλησιέστερο στην περιοχή των έργων οικισµό.  

Εποµένως, η κατασκευή και η λειτουργία των προτεινόµενων έργων δε θα επιφέρουν 
µεταβολές στο δοµηµένο περιβάλλον της περιοχής ενώ δεν αναµένεται να κινδυνέψει η 
δηµόσια υγεία του πληθυσµού από τυχόν ατυχήµατα. Απεναντίας, η κατασκευή των 
προτεινόµενων έργων αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις ως προς την αισθητική του 
τοπίου, κυρίως λόγω της βλάστησης και χλωρίδας που αναµένεται να αναπτυχθεί στις 
παρυφές των έργων. 

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 στην οποία θα γίνουν, καθώς και της 
ευρύτερης περιοχής.  

Η αύξηση της σκόνης και των αιωρούµενων σωµατιδίων από τις κατασκευαστικές 
εργασίες και τις εργασίες καθαρισµού που θα γίνουν, αναµένεται να είναι αµελητέα.  

Αµελητέες θα είναι οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατµόσφαιρας και κατά τη φάση 
κατασκευής, ως αποτέλεσµα χωµατουργικών εργασιών. Οι κυριότερες πηγές εκποµπών 
αέριων ρύπων κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών και των εργασιών καθαρισµού, 
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τόσο των υδατοσυλλογών όσο και του ποταµοφράκτη, οι ουσίες που θα εκπέµπονται και 
ο κατά προσέγγιση ρυθµός εκποµπής τους, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4: 

Πίνακας 4. Εκποµπές αερίων ρύπων κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. 
Πηγή Εκποµπής 

(Μηχάνηµα, Εγκατάσταση) 
Ουσία/ ρύπος Ρυθµός Εκποµπής 

(Kg/h) 
 
(α)  Στάδιο κατασκευής 

• Εκσκαφέας 
• Σπαστήρας 
• Οδοστρωτήρας 
• Φορτηγό για τη µετακίνηση µπαζών / 

απορριµµάτων 

 
 
Σκόνη 

 
 
Μικρός 

 
(β)  Στάδιο λειτουργίας  

∆/Υ 
 

∆/Υ  

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 καυσαερίων κατά τη διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών, όλα τα παραπάνω µηχανήµατα δε θα εργάζονται άσκοπα και 
θα είναι καλά συντηρηµένα. Επίσης, για τη µείωση των εκποµπών σκόνης, προτείνεται η 
τακτική διαβροχή των χωµάτινων επιφανειών και η κάλυψη αυτών κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες. 

Φάση λειτουργίας: ∆εν αναµένονται επιπτώσεις από τα έργα κατά τη φάση της 
λειτουργίας τους 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 τη φάση της κατασκευής. Ωστόσο και δεδοµένου ότι οι κατασκευαστικές 
εργασίες θα γίνουν σε περιοχές µε απόσταση από οικιστικές ζώνες, δεν ελλοχεύει ο 
κίνδυνος σοβαρής όχλησης από αυτές. Εξάλλου, η όποια αύξηση της στάθµης θορύβου, 
θα είναι περιορισµένη χρονικά και χωρικά. Με το τέλος των εργασιών θα σταµατήσει ο 
παραγόµενος από τις κατασκευαστικές 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 ερπετών στην περιοχή.  

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

Φάση κατασκευής: Από την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών, καθώς επίσης και 
από τον καθαρισµό του περιβάλλοντα χώρου κάθε έργου, αναµένεται να προκύψει όγκος 
αδρανών υλικών (µπάζα). Ωστόσο και δεδοµένου ότι κάθε επέµβαση θα είναι µικρή και 
τοπικού χαρακτήρα, ο όγκος των αδρανών υλικών που θα προκύψει δεν αναµένεται να 
είναι σηµαντικός. Εξάλλου, τα υλικά των εκσκαφών προτείνεται να χρησιµοποιηθούν στη 
διαµόρφωση κατάλληλων κλίσεων και διαµόρφωσης του χώρου/ της λεκάνης των 
υδατοσυλλογών, όπως προνοεί ο σχεδιασµός του έργου.  

Όσα από τα αδρανή υλικά δε χρησιµοποιηθούν, θα µεταφερθούν από το προσωπικό του 
συνεργείου υλοποίησης των εργασιών σε οργανωµένους χώρους διάθεσης 
απορριµµάτων. 

Σε ότι αφορά τις εκποµπές ρυπαντικών φορτίων στους υδάτινους αποδέκτες, να 
σηµειωθεί ότι υπάρχει µικρός κίνδυνος για εκροή µικρών ποσοτήτων λαδιών από τον 
εξοπλισµό και οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται κατά τη φάση κατασκευής. Για την 
παρεµπόδιση της εκροής λαδιών ή άλλων υλικών κατά τις κατασκευαστικές εργασίες, µε 
κίνδυνο ρύπανσης των υδροφορέων και του οικοσυστήµατος γενικότερα, προτείνεται η 
χρησιµοποίηση µηχανηµάτων καλής ποιότητας, τα οποία να βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση διατήρησης. 

 

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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ΠΡΟΣΟΧΗ (!):  

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν µε τη µικρότερη δυνατή παρέµβαση στο 

τοπίο της περιοχής και τους φυσικούς σχηµατισµούς και υπό την επίβλεψη 

λειτουργών του Τµήµατος ∆ασών ή / και του Τµήµατος Περιβάλλοντος. 

 

- Οι εκσκαφές εντός της κοίτης θα ξεκινούν αρχικά χειρωνακτικά (µε φτυάρι) για τα 

πρώτα 20 – 30 cm ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να θανατωθούν χελώνες που 

ενδέχεται να ξεκαλοκαιριάζουν µέσα στη λάσπη, κατά την ξηρή περίοδο.  

 

- ∆ε θα πρέπει να µετακινηθούν ή να καταστραφούν βραχώδεις σχηµατισµοί. 

Αντίθετα, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν (να ενταχθούν) ως σταθερά στοιχεία 

θεµελίωσης του ποταµοφράκτη αλλά και του µικρού αντιφράγµατος. 
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