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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Life-Nature: «Improving the conservation status of fauna 
species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape connectivity» (ICOSTACY)- 
LIFE09 NAT/CY/000247 και της δράσης C4  (ACTION C.4: Creation and enhancement of 
safe road passages) θα κατασκευασθούν / ενισχυθούν τρία (3) ασφαλή περάσµατα σε 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Κύπρου. Συγκεκριµένα, θα κατασκευαστούν δύο 
(2) στην περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους» (CY5000004) και ένα (1) 
στην περιοχή «Άλυκος ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» (CY2000002). Ο χαρακτηρισµός και 
η ένταξη των περιοχών αυτών στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών 
NATURA, υπογραµµίζει τη µεγάλη οικολογική τους σηµασία. Η θέση των τριών (3) 
ασφαλών περασµάτων σε σχέση µε τις περιοχές NATURA στις οποίες βρίσκονται, 
παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.  

Κάθε πέρασµα θα αποτελείται από: (1) ή (2) σωληνοειδή περάσµατα ή υφιστάµενα µικρά 
γεφύρια ή υπόγειους οχετούς χτισµένους κάτω από την επιφάνεια του δρόµου. Επίσης, θα 
αποτελείται από δύο (2) ειδικούς φραγµούς (φράκτες) που θα αποκλείουν την πρόσβαση 
των ερπετών στο δρόµο και θα τα οδηγούν στο πέρασµα ώστε να διέλθουν µε ασφάλεια. 
Παράλληλα, οι φραγµοί αυτοί δε θα εµποδίζουν τη διαφυγή των ζώων από το δρόµο σε 
περίπτωση που αυτά βρεθούν εκεί. Οι κατασκευαστικές αυτές εργασίες προβλέπονται 
από σχετική τεχνική έκθεση (βλ. Τεχνική Έκθεση για την κατασκευή ασφαλών 
περασµάτων για την προστασία επιλεγµένων ειδών στην Κύπρο, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Α2 του Life-Nature, ICOSTACY: «Improving the 
conservation status of fauna species in Cyprus: from microhabitat restoration to landscape 
connectivity» - LIFE09NAT/CY/000247. 

2. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ  

Σκοπός της κατασκευής των ασφαλών περασµάτων είναι η µείωση της θνησιµότητας των 
στοχευόµενων ειδών του Προγράµµατος στο δρόµο, καθώς επίσης και η σύνδεση των 
κατακερµατισµένων βιότοπων. Ο ρόλος και οι επιπτώσεις του οδικού δικτύου στον 
κατακερµατισµό των ενδιαιτηµάτων και η συνεπακόλουθη µείωση των πληθυσµών 
κάποιων ειδών έχει αναφερθεί πολλές φορές στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι πρόκειται για έργο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, όπου 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. 

Παρόµοιες κατασκευές σε άλλες περιοχές του κόσµου, όπως π.χ. στη Μήλο (Ελλάδα), για 
την προστασία της ενδηµικής Οχιάς (Macrovipera schweizeri - Ioannidis et al. 2007, 
Ioannidis 2006 -unpublished interim report-, Setra 2005), έχουν αποδειχθεί αρκετά 
αποτελεσµατικές. 
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Η επιλογή των συγκεκριµένων σηµείων για την κατασκευή των τριών ασφαλών 
περασµάτων βασίστηκε:  

• στα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής παρακολούθησης και ανάλυσης των 
οικοτόπων της περιοχής, στο πλαίσιο των δράσεων Α1 και Α4 του Προγράµµατος, 

• στην καταγεγραµµένη συχνότητα παρουσίας των επιλεγµένων ερπετών του 
Προγράµµατος στο οδόστρωµα,  

• στην παρατήρηση και άλλων ειδών ερπετών, εκτός των τριών προστατευόµενων 
του Προγράµµατος, 

• στην καταλληλότητα των βιοτόπων και στην καταγεγραµµένη υψηλή θνησιµότητα 
ερπετών, 

• στη δυνατότητα δηµιουργίας τεχνικών κατασκευών. 

Οι παραπάνω κατασκευαστικές εργασίες στοχεύουν:  

− στη µείωση της υψηλής θνησιµότητας ερπετών και αµφιβίων στο οδικό δίκτυο, 
βελτιώνοντας έτσι την κατάσταση διατήρησής τους, 

− στην επίδειξη (demonstration) της µεθόδου στην Κύπρο και τη συνέργεια µε τις 
δράσεις D του προγράµµατος (για ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση),  

− στην καταγραφή και παρακολούθηση των ζώων που χρησιµοποιούν τα 
κατασκευασµένα ασφαλή περάσµατα, 

− στη βελτίωση της συνεκτικότητας του τοπίου για τα στοχευόµενα είδη ερπετών 
(κυρίως για το Coluber cypriensis αλλά και για τη Mauremys rivulata), µέσω της 
αποκατάστασης των διαδρόµων άγριας πανίδας, 

− στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου των περασµάτων για τη 
µείωση της θνησιµότητας των επιλεγµένων ερπετών. 

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 Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος. Το Τµήµα Περιβάλλοντος 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 στην κατασκευή και συντήρηση παρόµοιων τεχνικών έργων.  

 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα των κατασκευαστικών εργασιών είναι :  
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• Η µείωση της θνησιµότητας των προαναφερόµενων στοχευόµενων ερπετών αλλά 
και άλλων ειδών των Παραρτηµάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

• Η αύξηση του πληθυσµού των στοχευόµενων ειδών ερπετών (κυρίως για το 
Coluber cypriensis αλλά και για τη Mauremys rivulata). 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στις θέσεις που αναγράφονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Θέσεις ασφαλών περασµάτων. 

ΑΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ NATURA Ε Ν ΠΕΡΙΟΧΗ 

1 ΘΕΣΗ 1: Ολοκληρωµένο 
ασφαλές οδικό πέρασµα CY5000004 492072.15 3869224.09 

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 
ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ 

2 ΘΕΣΗ 2: Ενίσχυση 
υφιστάµενου περάσµατος 
µε φραγµούς 

CY5000004 493444.34 3867399.79 
ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ 
ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ 

3 ΘΕΣΗ 3: Ενίσχυση 
υφιστάµενου περάσµατος 
µε φραγµούς 

CY2000002 530505.30 3872208.63 

ΑΛΥΚΟΣ 
ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΓΙΟΣ 
ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ 

 

Οι εργασίες περιλαµβάνουν συνοπτικά: 

Στη ΘΕΣΗ 1 όπου ο στόχος είναι ένα ολοκληρωµένο ασφαλές οδικό πέρασµα (safe road 
passage):  

 Εκσκαφές για 2 υπόγεια σωληνοειδή περάσµατα (από σκυρόδεµα) µε ελάχιστη 
διατοµή 60cm.  

 Εκσκαφή και διαµόρφωση του χώρου ανάντη ώστε να είναι 80cm χαµηλότερα από 
το επίπεδο του δρόµου και να δηµιουργηθεί «σκαλοπάτι». 

 ∆ηµιουργία φραγµών σχήµατος L από οπλισµένο σκυρόδεµα εκατέρωθεν του 
δρόµου µε τέτοιο τρόπο ώστε να συγκλίνουν προς τα περάσµατα (βλέπε 
αντίστοιχη µελέτη Α2).     

 Καθαρισµός βλάστησης γύρω από τους φραγµούς ώστε να µην ακυρώνεται το 
πέρασµα. 
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Στις ΘΕΣΕΙΣ 2 & 3, όπου ο στόχος είναι η ενίσχυση υφιστάµενου περάσµατος µε 
φραγµούς: 

 Μικρές εκσκαφές (σκαλοπατιού) κατά µήκος της τοποθέτησης των φραγµών (για 
να δοθεί η µορφή σκαλοπατιού).  

 Τοποθέτηση ξύλινων ή µεταλλικών  πασσάλων (~ 1 ανά 2m φραγµού). 

 Αγορά λαµαρίνας ύψους 60cm (πάχος λαµαρίνας 3mm [διαστάσεων 1m x 2m]  και 
15 φύλλα για 30m φραγµού). 

 20 cm της λαµαρίνας θα είναι στο χώµα και το ωφέλιµο 80cm εκτός (βλέπε Εικόνα 
10β).  

 Βίδωµα της λαµαρίνας στους πασσάλους, ώστε να είναι εύκολη η 
αποσυναρµολόγηση / επιδιόρθωση. 

Η πλήρης τεχνική περιγραφή των εργασιών παρουσιάζεται στις σχετικές Τεχνικές Μελέτες 
που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης Α2. 

4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω οι κατασκευαστικές εργασίες θα εφαρµοστούν σε 
τρεις διαφορετικές περιοχές NATURA, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω (Εικόνες 1 και 
2). 
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- Περιοχή NATURA «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους» (CY5000004).  

 

Εικόνα 1. 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.  

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), 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, δύο εκ των οποίων έχουν προστεθεί στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

Η περιοχή έχει υποστεί σηµαντική υποβάθµιση στο παρελθόν, λόγω της λειτουργίας του 
ορυχείου αµιάντου, καθώς και των µεταλλείων χρωµίου (Καιµάκη κα. 2010).Μ 
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- Περιοχή NATURA ««Άλυκος ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - (CY2000002). 

 
Εικόνα 2. Περιοχή NATURA «Άλυκός Ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. 

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 4 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. 
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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 είναι 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 
Mauremys rivulata 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). 

4.1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ  

Τα κατασκευαστικά έργα θα γίνουν σε περιοχές που υπάγονται διοικητικά σε διαφορετικές 
επαρχίες και κοινότητες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. ∆ιοικητική υπαγωγή ασφαλών περασµάτων. 

ΕΡΓΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 «ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ» - CY5000004 
1 Ασφαλές πέρασµα 1 Λευκωσίας Κακοπετριάς 

«ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ» - CY5000004 
2 Ασφαλές πέρασµα 2 Λευκωσίας Κακοπετριάς 

«ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» - CY2000002 
3 Ασφαλές πέρασµα 3 Λευκωσίας Κοτσιάτη-Αγία 

Βαρβάρα 

Οι βασικές χρήσεις γης των περιοχών στις οποίες θα κατασκευαστούν τα ασφαλή 
περάσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 (βλέπε Χάρτη 1, Παράρτηµα Α). 
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Πίνακας 3. Βασικές χρήσεις γης των περιοχών χωροθέτησης των εργασιών κατασκευής ασφαλών 
περασµάτων 

ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

«ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ» - 
CY5000004 

1 ∆άση κωνοφόρων - (312 
σύµφωνα µε το Corinne 2006) 

«ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ» - 
CY5000004 

1 ∆άση κωνοφόρων - (312 
σύµφωνα µε το Corinne 2006)  

«ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ 
ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» - CY2000002 

1 Μη αρδευόµενη 
καλλιεργούµενη γη (211 

σύµφωνα µε το Corinne 2006) 

 

Οι δύο πρώτες θέσεις στις οποίες θα κατασκευαστούν / ενισχυθούν τα ασφαλή 
περάσµατα είναι ορεινές και αποτελούνται αποκλειστικά από εκτάσεις δασών κωνοφόρων 
(Pinus brutia, Pinus nigra ssp. Pallasiana και Juniperus foetidissima). Οι τύποι οικοτόπων 
και το υψόµετρο των περιοχών στις οποίες θα κατασκευαστούν τα ασφαλή περάσµατα, 
παρουσιάζονται στους Χάρτες 3 και 4, στο Παράρτηµα Α. 

Πίνακας 4. Τύποι οικοτόπων των περιοχών χωροθέτησης των εργασιών κατασκευής ασφαλών 
περασµάτων. 

ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 

«ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ» - 
CY5000004 

1 9540 - Μεσογειακά πευκοδάση 
µε ενδηµικά είδη πεύκων της 

Μεσογείου 

«ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ» - 
CY5000004 

1 9540 - Μεσογειακά πευκοδάση 
µε ενδηµικά είδη πεύκων της 

Μεσογείου 

«ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓΙΟΣ 
ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ» - CY2000002 

1 92D0 - Νότια παρόχθια δάση-
στοές και λόχµες (Νerio-

Tamaricetea και Securinegion 
tinctoriae) 

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες των επιλεγµένων περιοχών στις οποίες θα 
κατασκευαστούν τα τρία (3) ασφαλή περάσµατα (Εικόνες 3, 4 και 5). 
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Εικόνα 3. Περιοχή κατασκευής ασφαλούς περάσµατος (ΘΕΣΗ 1) σε δασικό δρόµο στην περιοχή 
του δικτύου NATURA 2000 «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους»  / CY5000004. 

α β  
Εικόνα 4. Περιοχή κατασκευής ασφαλούς περάσµατος (ΘΕΣΗ 2) στον αυτοκινητόδροµο B9, 
τοποθεσία Πλατάνια στην περιοχή του δικτύου NATURA 2000 «Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους»  
/ CY5000004. 

 

ΘΕΣΗ 3 
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Εικόνα  5. Γενική άποψη της περιοχής κατάντη της τρίτης θέσης (3). Στο βάθος σηµειώνεται (µε 
κόκκινο βέλος) το σηµείο κατασκευής του ασφαλούς περάσµατος (ΘΕΣΗ 3) στην περιοχή του 
∆ικτύου NATURA 2000 «Άλυκος ποταµός – Άγιος Σωζόµενος» - CY2000002. 
 

4.2  ΤΟΠΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  

Τα ασφαλή περάσµατα θα κατασκευαστούν σε περιοχές µακριά από κατοικηµένες 
περιοχές, καθώς επίσης µακριά από οικοδοµήµατα 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 την κατασκευή των ασφαλών περασµάτων στα 
κλιµατολογικά, µορφολογικά, γεωλογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, 
ούτε στη φάση κατασκευής, ούτε στη φάση λειτουργίας τους. Οι προτεινόµενες 
κατασκευαστικές 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 εργασίες κατασκευής των ασφαλών περασµάτων θα είναι µικρής 
κλίµακας, θα εφαρµοστούν σε πολύ µικρή έκταση και δεν αναµένεται να έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις κατά τη φάση της κατασκευής τους στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχής και τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα της. 

Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των µικρών επιπτώσεων που ενδεχοµένως µπορεί να 
έχουν οι κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και για λόγους µείωσης του κινδύνου 
ατυχήµατος, προτείνεται οι εργασίες κατασκευής να πραγµατοποιηθούν κατά το διάστηµα 
Νοεµβρίου - Φεβρουαρίου, καθώς κατά τη χειµερινή περίοδο η δραστηριότητα για τα 
περισσότερα είδη ερπετών είναι µειωµένη. 

Φάση λειτουργίας: ∆εν αναµένονται επιπτώσεις από τη λειτουργία των προτεινόµενων 
έργων στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και τη χερσαία χλωρίδα και πανίδα 
της. Πρόκειται για έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης δύο 
ειδών ερπετών (Mauremys rivulata και Coluber cypriensis (ή Hierophis cypriensis)) µέσω 
της αντιµετώπισης της θνησιµότητάς τους στο οδικό δίκτυο. 
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5.3 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι προτεινόµενες εργασίες κατασκευής ασφαλών περασµάτων 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 κατασκευαστικές εργασίες, µικρής κλίµακας, σε 
συγκεκριµένες περιοχές. 

Εποµένως, η κατασκευή και η λειτουργία των προτεινόµενων έργων δεν θα επιφέρει 
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 ασφαλών περασµάτων 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.  

Ωστόσο, αναµένεται µικρή αύξηση της σκόνης και των αιωρούµενων σωµατιδίων από τις 
εργασίες εκσκαφής, που όµως θα είναι µικρής κλίµακας και περιορισµένη τοπικά και 
χρονικά. Επιπλέον, δε θα υπάρξουν εκποµπές καπνού, αερολυµάτων και τοξικών αερίων.  

Προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές σκόνης κατά τη διάρκεια των εργασιών 
κατασκευής, όλα τα µηχανήµατα που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιηθούν κατά τη φάση της 
κατασκευής, δε θα εργάζονται άσκοπα και θα είναι καλά συντηρηµένα. 

Φάση λειτουργίας: ∆εν αναµένονται επιπτώσεις από τη λειτουργία των έργων, δηλαδή 
των ασφαλών περασµάτων.  

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, 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. 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 τους, στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής.  



 

                           ICOSTACY - LIFE09 NAT / CY / 000247                                    
 
 

14 
 

5.6 Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Φάση κατασκευής & λειτουργίας: Ο αναµενόµενος όγκος αδρανών υλικών (µπάζα) 
κατά την εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών δεν αναµένεται να είναι σηµαντικός. 
Συγκεκριµένα, υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα 60 m3 για τη θέση 1 και µικρότερος από 
10m3 για κάθε µία από τις άλλες δύο θέσεις (Θέσεις 2 & 3) των ασφαλών περασµάτων.  

Τα λίγα αδρανή υλικά που θα προκύψουν τόσο από τις εργασίες εκσκαφής όσο και από 
τις κατασκευαστικές εργασίες, θα µεταφερθούν από το προσωπικό του συνεργείου 
υλοποίησης των εργασιών σε οργανωµένους χώρους διάθεσης απορριµµάτων ή σε 
σηµείο που θα υποδείξουν οι αρµόδιοι λειτουργοί του Τµήµατος Περιβάλλοντος. 

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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