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Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου 09/10/2017 
 

 

Συμπληρώνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος 

 

Αύξων Αριθμός ΠΕΕΠ …………………………… Αριθμός Φακέλου ……………………………... 
 
Ημερομηνία Παραλαβής της ΠΕΕΠ……………………………………………………………………... 
 

 
 

                                                 
1 Το έντυπο αυτό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο διαφορετικά δε θα παραλαμβάνεται για αξιολόγηση. 
Υποβάλλεται σε 20 πλήρη αντίγραφα, περιλαμβανομένων και των σχεδίων/ φωτογραφιών. Όπου κριθεί αναγκαίο, 
μπορεί να υποβάλλονται και σχετικά παραρτήματα. Προκειμένου περί έργου για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση για 
Πολεοδομική Άδεια, ένα πλήρες αντίγραφό της πρέπει να επισυνάπτεται. 

 
2 Σε περίπτωση όπου ο χώρος που παρέχεται για συμπλήρωση των στοιχείων δεν είναι αρκετός, χρησιμοποιείτε την 

τελευταία λευκή σελίδα αναφέροντας την παράγραφο του εντύπου που αφορούν οι πληροφορίες. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ* 
 

 
1. Τύπος και στόχοι που θα εξυπηρετήσει το έργο. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-KEDROS (LIFE15 NAT/CY/000850) και συγκεκριμένα της 

Δράσης C.4: Μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του οικοτόπου 9590*, προβλέπεται η 

λήψη μέτρων για τον έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους με σκοπό τη βελτίωση των αβιοτικών 

συνθηκών, εντός της περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* Δάση Cedrus 

brevifolia (Cedrosetum brevifoliae) (βλ. Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Για την υλοποίηση του σκοπού 

αυτού, προβλέπεται η εφαρμογή ήπιων σημειακών εργασιών σε τμήμα μήκους 750 μέτρων της 

κοίτης του ρέματος (αργάκι) της Ήρκας Στερατζιάς που αποτελεί παραπόταμο του ποταμού 

Ρούδια (Ρούθκια) με στόχο: (i) τη σταθεροποίηση των φερτών υλικών (χώμα και πέτρες) τα οποία 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διάβρωσης της κοίτης και των πρανών της, από τη δράση του 

νερού (Εικ. 1) και (ii) τη ρύθμιση της κλίσης αντιστάθμισης της κοίτης, κατά τρόπο που να μειώσει 

τη ταχύτητα ροής του υδάτινου όγκου εντός αυτής και τη μείωση της διαβρωτικής του δράσης. Η 

επίτευξη των πιο πάνω στόχων, θα γίνει μέσα από την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση 

λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων (gabions) κάθετα ως προς την κατεύθυνση του ρέματος της 

Ήρκας Στερατζιάς, καθ’ όλο το μήκος της κοίτης του ρέματος, ο οποίος έχει ως κλίση κοίτης 0° - 

60°. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η τοποθέτηση και πλήρωση των συρματοκιβωτιών με λίθους 

(πέτρες) θα γίνει επί τόπου, στη θέση έδρασής τους, ενώ η όλη λειτουργία του βασίζεται στην 

παραδοχή της σταθεροποίησης του ως «κατασκευή βάρους». Η όλη εργασία σε καμία περίπτωση 

δεν χαρακτηρίζεται ως έργο εκτροπής της κοίτης ή της ροής του ρέματος, αλλά αποτελεί έργο για 

τη ρύθμιση της μεταφοράς των φερτών υλικών και της ταχύτητας ροής του υδάτινου σώματος 

εντός της κοίτης του ρέματος. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Υλικά διάβρωσης (πέτρες διαφόρων μεγεθών) εντός της κοίτης του ρέματος 

Το άναντη τμήμα της λεκάνης απορροής του ρέματος (και το υδρογραφικό δίκτυό του) συμπίπτει 

με τμήμα της περιοχής εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*, εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας 

                                                 
*Σημείωση: Αν για κάποιο σημείο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ή πληροφορίες τότε να σημειωθεί Δ/Υ, (Δεν 
Υπάρχουν). 
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(ΤΚΣ) του δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» (CY2000008). Έτσι, τα ανώτερα όρια 

του υδρογραφικού δικτύου του ρέματος ξεκινά από τα ανώτερα όρια (υψόμετρα) της περιοχής 

εξάπλωσης του οικοτόπου 9590* (κορυφή Τριπύλου), και σε σχετικά μικρή απόσταση διέρχεται 

από την Κοιλάδα των Κέδρων, η οποία και αποτελεί την πιο γνωστή και εύκολα προσβάσιμη, 

από το κοινό, θέση ανάπτυξης του οικοτόπου 9590 *Δάση Cedrus brevifolia. 

 
2. Φυσικά χαρακτηριστικά και μέγεθος του συνόλου του έργου (έκταση / εμβαδό που θα 
καταλαμβάνει, εξοπλισμός και πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στο στάδιο κατασκευής 
και λειτουργίας, περιγραφή των διεργασιών που θα διεξάγονται, κ.λπ.).  
(Επισύναψη των σχετικών αρχιτεκτονικών, τρισδιάστατων ή άλλων σχεδίων) 

Τα λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (gabions) πρόκειται για συρμάτινα κιβώτια με τοιχώματα από 

πλέγμα. Η βάση, τα πλάγια τοιχώματα και το καπάκι του κάθε gabion αποτελούν ενιαίο σύνολο 

(ορθογώνια μονάδα), τα οποία δημιουργούνται με την κάμψη του πλέγματος κατά 90°, 

σχηματίζοντας κύβο. Με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης (η οποία θα γίνεται χειρωνακτικά 

στο πεδίο και χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων), τα συρματοκιβώτια θα τοποθετηθούν στην 

τελική τους θέση, εντός της κοίτης του ρέματος. Στη συνέχεια θα γίνει λιθοπλήρωση των 

συρματοκιβωτίων, κατά την οποία θα χρησιμοποιηθούν πέτρες της περιοχής (πέτρωμα 

διαβάσης, της ηφαιστειακής σειράς του Τροόδους - Troodos pillow lava series). Να σημειωθεί, ότι 

για να εξασφαλίζεται ότι τα κιβώτια δεν θα παραμορφωθούν λόγω φορτίου, θα τοποθετηθούν 

ελκυστήρες από σύρμα (σύρμα αντίστασης), οι οποίοι θα συνδέουν δύο απέναντι έδρες.  

Για σκοπούς της παρούσας εργασίας, θα γίνει χρήση συγκεκριμένων τύπων συρματοκιβώτιων 

(ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης), διαστάσεων:  

 Τύπος Α: 2 m μήκος x 1 m πλάτος x 1 m ύψος  

 Τύπος Β: 1 m μήκος x 1 m πλάτος x 1 m ύψος 

 Τύπος Γ: 2 m μήκος x 1 m πλάτος x 0,5 m ύψος 

Ανάλογα με τις διαστάσεις, τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά σε κάθε τύπο συρματοκιβώτια είναι 

(Πίνακας 1): 

Τύπος 

Δυναμικό 

κατασκευής 

(m3) 

Επιφάνεια 

κατασκευής 

(m2) 

Βάρος 

κατασκευής 

(χωρίς 

πέτρες) (kg) 

Άνοιγμα 

διατομής 

πλέγματος 

(mm) 

Πάχος 

σύρματος 

(mm) 

Διαστάσεις 

πέτρας, 

διάμετρος 

(mm) 

Α 2 11 23 60 ή 80 2,7 ή 3 
100 – 200 ή 

120 - 250 

Β 1 6 12,7 60 ή 80 2,7 ή 3 
100 – 200 ή 

120 - 250 

Γ 1 7,5 16 60 ή 80 2,7 ή 3 
100 – 200 ή 

120 - 250 
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Στοιχεία: ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε., 2009. Τεχνικός φάκελος κατασκευής συρμάτινου πλέγματος εξαγωνικής διπλής πλέξης, 

για την κατασκευή λιθοσυρμάτινων στρωμνών και σακών. Διαθέσιμο στο: www.panmetal.gr/pdf/Texnikos%20 

fakelos%202009.pdf, 8η Αυγ. 2017. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ισορροπία της κατασκευής (gabion) επιτυγχάνεται με αύξηση 

της τριβής στη βάση της και για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται τεχνητή στήριξη (πάκτωση). Για τον 

λόγο αυτό το gabion ονομάζεται και “τοίχος βαρύτητας”. 

Τα gabions τα όποια αποτελούν επιτόπιες κατασκευές, χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα φιλικά στο 

περιβάλλον, αφού διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο περιβάλλον καθώς 

απαιτούνται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό μηχανικά μέσα για την κατασκευή και την τοποθέτησή 

τους. Παράλληλα, διασφαλίζουν τη συγκράτηση των φερτών υλικών από τη ροή του νερού στην 

κοίτη του ρέματος και επιτρέπουν τη συνέχιση των οποιονδήποτε βιολογικών διεργασιών εντός 

της κοίτης του ρέματος.  

Με βάσει επιτόπιες επισκέψεις και μελέτες εντός της κοίτης του ρέματος της Ήρκας Στερατζιά, 

από σημείο της περιοχής Κοιλάδα των Κέδρων μέχρι και την κορυφή του Τριπύλου, έχουν 

καθοριστεί 16 σημεία εγκατάστασης λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων, ως εξής (Πίνακας 2): 

Κωδικός 
τομής 

Τεχνικές προδιαγραφές ανά θέση 
/ gabion 

Εν
ίσ
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σ
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 μ
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ώ
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ο
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 (
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τά
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η
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η
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ς 
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n

) 

Κωδικός 
τομής 

Τεχνικές 
προδιαγραφές ανά 

θέση / gabion 
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ίσ
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σ
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ώ
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κα
τά

ντ
η

 τ
η

ς 

ρ
ο

ή
ς 

το
υ

 ρ
έμ

α
το

ς 
κα

ι 
επ

ί 
το

υ
 

κέ
ντ

ρ
ο

υ
 τ

ο
υ

 κ
υ

ρ
ίο

υ
ς 

ga
b

io
n

) 
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) 

Τ1 4 - 4 - Τ9 5 1 6 1 

Τ2 4 - 4 - Τ10 4 - 4 2 

Τ3 3 - 3 3 Τ11 8 - 8 4 

Τ4 6 3 9 3 Τ12 7 - 7 3 

Τ5 4 - 4 2 Τ13 5 1 6 2 

Τ6 6 - 6 6 Τ14 5 - 5 2 

Τ7 5 - 5 - Τ15 4 - 7 - 

Τ8 7 - 7 - Τ16 4 - 7 - 

Σύνολο 86 28 

 

3. Κυριότερα χαρακτηριστικά των μεθόδων / τεχνικών κατασκευής σε σχέση με τη φύση και 
τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών και τη χρήση και κατανάλωση φυσικών πόρων 
(νερό, έδαφος, ενέργεια, πρώτες ύλες). 

Όπως έχει αναφερθεί τα gabions θα εγκατασταθούν εντός της κοίτης του ρέματος της Ήρκας 

Στερατζιά, η οποία έχει συνολικό μήκος 42 Km. Η επιλογή των 16 θέσεων εγκατάστασης των 

gabions για την επίτευξη του σκοπού εγκατάστασής τους, θα γίνει σε εύρος 750 m εντός της 
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κοίτης του ρέματος (Παράρτημα Α, Χάρτης 1). Η επίδραση των gabions θα είναι σημειακή 

καλύπτοντας μικρή επιφάνεια εντός της κοίτης του ρέματος από 8 m2 μέχρι 18 m2 σε κάθετη 

διάταξη ως προς τη διεύθυνση και φορά της κοίτης του ρέματος Ήρκας Στερατζιά. Για την 

πλήρωση των gabions θα χρειαστούν ~212 m3 λίθων (πέτρες), οι οποίοι θα προέλθουν 

εξολοκλήρου από τα διαβρωμένα πετρώματα και τα φερτά υλικά (πέτρες) που έχουν εναποτεθεί 

στην κοίτη του ρέματος, κατά το παρελθόν.  

Η εγκατάσταση των gabions θα γίνει σε περίοδο που η ροή του νερού στην κοίτη του ρέματος θα 

είναι ελάχιστη (ως και μηδενική), δηλαδή κατά τους μήνες Απρίλιο με Ιούνιο. Εντούτοις, η 

εκτιμώμενη περίοδος εργασίας του εργοταξίου για την πλήρη εγκατάσταση όλων των gabions, 

δεν αναμένεται να ξεπερνά τις 25 εργάσιμες ημέρες. Η εγκατάσταση των gabions στο πεδίο (κοίτη 

ρέματος) θα γίνει από τον επιτυχόντα οικονομικό φορέα, ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει σχετικό 

σχέδιο ασφάλειας και υγείας. Στους όρους εντολής του οικονομικού φορέα, θα αναφέρεται ότι η 

προεργασία ετοιμασίας των gabions θα πρέπει να γίνει εκτός των ορίων του δάσους, σε άλλο 

χώρο πχ ιδιωτικό εργαστήρι, ιδιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ εντός της κοίτης θα γίνει μόνο η 

συναρμολόγησή τους με τη χρήση μη μηχανικών μέσων καθώς και η πλήρωση των gabions με 

πέτρες που είναι διαθέσιμες στην κοίτη του ρέματος. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος 

ρύπων από τη λειτουργία οποιονδήποτε μηχανημάτων εντός της περιοχής υλοποίησης των 

εργασιών, οι οποίες θα είναι όλες χειρωνακτικής φύσεως. 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης και καθορισμού των θέσεων εγκατάστασης των gabions επί της κοίτης 

του ρέματος Ήρκας Στερατζιά, που βρίσκεται εντός των ορίων του οικοτόπου 9590*, 

πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στις 31/8/2017. Κατά την επίσκεψη αυτή, πέραν από τον 

καθορισμό και τη σήμανση των βέλτιστων σημείων εγκατάστασης των gabions εντός της κοίτης 

του ρέματος, έγινε καταγραφή των φυτών, τα οποία εντοπίστηκαν στο σημείο όπου θα 

δημιουργηθεί το κάθε gabion και σε όλη την έκταση που αυτό θα καλύψει. Με βάση την περίοδο 

διεξαγωγής της παρατήρησης πεδίου έγινε αναγνώριση των εξής ειδών χλωρίδας, τα οποία και 

θα επηρεαστούν μερικώς ή πλήρως (απομάκρυνση) από το σύνολο των θέσεων των εργασιών 

(Πίνακας 3): 

Α/Α Taxon Κοινή ονομασία Ενδημισμός 

IUCN 

Red List 

Category 

Σχόλια 

1 Cistus creticus Ξυσταρκά   
Απομάκρυνση 18 

φυτών στο σύνολο 

2 Acer obtusifolium Σφένδαμος   
2 νεαρά φυτά θα 

απομακρυνθούν 

3 Quercus alnifolia Λατζιά √  θα κοπούν κλαδιά 

4 Briza humilis (μονοετές)    

5 
Cerastium brachypetalum 

subsp. roeseri 
(μονοετές)   

 

6 Aira elegans (μονοετές)    

7 Papaver paphium Παπαρούνα (μονοετές)  √  
2-3 φυτά 

(αποξηραμένα) 

8 Anthemis plutonia 
Ανθεμίς (πολυετής 

πόα) 
√  

1 φυτό 

(αποξηραμένο) 
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9 Cedrus brevifolia Κέδρος √ 
VU – 

Εύτρωτο 

Κλάδεμα κλαδιών 

Από την επιτόπια επίσκεψη στο πεδίο, έγινε εκτίμηση της ξυλώδους βλάστησης που θα 

επηρεαστεί κατά την κατασκευαστική φάση, δηλαδή κατά το στάδιο εγκατάστασης των gabions 

στις θέσεις που έχουν επιλεχθεί. Από την επιτόπια επίσκεψη που έγινε από προσωπικό του 

έργου, εκτιμάται ότι από το σύνολο της ξυλώδους βλάστησης (θαμνώδης και δενδρώδης) που 

εντοπίζεται εντός του ρέματος, θα χρειαστεί να γίνει κλάδεμα (αποκοπή) χαμηλών κλαδιών σε 

πολύ μικρό αριθμό θάμνων/δέντρων (<5% των ατόμων που παρατηρήθηκαν) και σε σημειακές 

θέσεις εγκατάστασης των gabions, για να είναι εφικτή η τοποθέτησή τους. Αυτό δεν πρόκειται να 

επηρεάσει κατά οποιονδήποτε τρόπο, αρνητικά τον κύκλο ζωής των φυτών.  

Εκτός της ξυλώδους βλάστησης, δεν κατέστη δυνατή η επιτόπια παρατήρηση της ποώδους 

βλάστησης στην πλήρη ανάπτυξη της, λόγω της περιόδου διεξαγωγής της επίσκεψης, αφού κατά 

την περίοδο αυτή είχαν ολοκληρώσει το κύκλο ζωής τους και βρίσκονταν σε ξηρή μορφή. Κατ’ 

επέκταση, είναι πιθανόν εντός της κοίτης ή των πρανών του ρέματος να φύονταν κι άλλα ποώδη 

είδη (πέρα αυτών που αναφέρονται στον Πίνακα 2), τα οποία δεν ήταν δυνατό να παρατηρηθούν 

ή να αναγνωριστούν, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παρ’ όλα αυτά η οποιαδήποτε επίδραση 

από την εγκατάσταση των gabions δεν αναμένεται να είναι καταστροφική για τη διαιώνιση των 

ειδών αυτών στην περιοχή (εντός του ρέματος). Η ικανότητα των μονοετών φυτών να 

διαχειμάζουν με τη μορφή σπερμάτων αλλά και της ευρείας διασποράς των σπερμάτων τους 

(κυρίως με την μεταφορά τους με το νερό), διασφαλίζουν την επιβίωση του πληθυσμού τους κατά 

την επόμενη βλαστητική περίοδο, σε διαφορετικές θέσεις εντός της περιοχής μελέτης. Τέλος, η 

όποια επίδραση που θα επιφέρει η εγκατάσταση των gabions σε άτομα του είδους Cistus creticus, 

τα οποία και αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, δεν θα είναι καταλυτική ως προς τη 

βιωσιμότητα του πληθυσμού του είδους, αφού είναι ιδιαίτερα κοινό είδος στην περιοχή, ενώ έχει 

την ικανότητα να ανακάμπτει μετά από μικρή/μερική διατάραξη του.  

 
4. Ανάγκες χρήσης και καταλληλότητα νερού: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ  
4.1. Απαιτούμενες ανάγκες σε νερό, ανά ημέρα, κατά την κατασκευή του έργου:  

 Ημερήσια μέση κατανάλωση:  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ……. κ.μ.  Μέγιστη:  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ....... κ.μ. 
4.2. Απαιτούμενες ανάγκες σε νερό, ανά ημέρα, κατά τη λειτουργία του έργου: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
4.3. Από πού θα προέρχεται η προμήθεια νερού; 
 (Επισύναψη της σχετικής έγκρισης, αν έχει ήδη εξασφαλιστεί) 

 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ  
4.4. Μικροβιολογική, χημική καταλληλότητα και αποθήκευση του νερού 
 (Υποβολή σχετικών στοιχείων) 

 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ  
 
5. Τύπος πιθανών επικίνδυνων ατυχημάτων με συνέπειες στο περιβάλλον και συνέπειες στη 
δημόσια υγεία του πληθυσμού της περιοχής, κυρίως ως προς τις χρησιμοποιούμενες ουσίες ή 
τεχνολογίες. Συνοπτική περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και τρόπων 
αντιμετώπισης. 
(Αναφορικά με το κίνδυνο ρύπανσης των νερών, του εδάφους, της ατμόσφαιρας, το θόρυβο, τις δονήσεις, το 
φωτισμό, τη θερμότητα, την ακτινοβολία. Κατεύθυνση πνοής ανέμων σε σχέση με την θέση οικιστικής περιοχής, 
κ.λπ.) 

Η φύση, το μέγεθος αλλά και η απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την υλοποίηση των εργασιών 

δεν αναμένεται να επιφέρουν / δημιουργήσουν συνθήκες επικίνδυνων ατυχημάτων, τα οποία θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία μόνιμων αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον ή στη 
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δημόσια υγεία. Οι εργασίες που θα διεξαχθούν στο πεδίο (κοίτη ρέματος) θα είναι χειρωνακτικές 

ενώ η χρήση οποιονδήποτε μηχανικών μέσων θα αποφευχθεί. Επίσης, η επιλογή κατασκευής 

gabions για την επίτευξη των σκοπών του έργου έχει επίσης καταλυτική επίδραση στον 

περιορισμό έως και μηδενισμό της πιθανότητας οποιουδήποτε ατυχήματος με αρνητικές ή/και 

μόνιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα gabions είναι φιλικά στο περιβάλλον και ιδανικά καθώς:   

- πρόκειται για απλή κατασκευή, της οποίας η εγκατάσταση ή η χρήση δεν δημιουργεί 

οποιουσδήποτε ρύπους στο περιβάλλον και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα 

δεν αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον πχ ποιότητα νερού ρέματος (το σύρμα είναι 

καλυμμένο με αντιδιαβρωτικό υλικό αφενός για την προστασία της κατασκευής και 

αφετέρου για την αποφυγή μόλυνσης του νερού), 

- ενσωματώνονται αισθητικά με το φυσικό περιβάλλον, ειδικά αφού η λιθοπλήρωση θα γίνει 

με πέτρες της περιοχής ή αν καλυφθούν εν μέρει με πόες της περιοχής (η ποώδης 

βλάστηση δεν επηρεάζει τη λειτουργία τους, σε αντίθεση με τη ξυλώδη βλάστηση που 

μπορεί να βλαστήσει στα διάκενα μεταξύ των πετρών), 

- επιτρέπουν το φιλτράρισμα του νερού (της βροχής ή του ρέματος) και δεν επιτρέπουν την 

αποστράγγιση του ρέματος, κατάντη της κατασκευής, 

- είναι ανθεκτικά, έναντι έντονων καιρικών/περιβαλλοντικών φαινομένων, 

- είναι οικονομικά. 

Η κατασκευή τους αναμένεται να γίνει χωρίς ιδιαίτερη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον και δεν 

πρόκειται να υπάρξει εκτροπή ή αναχαίτιση της ροής του ρέματος ή οποιαδήποτε άλλη επέμβαση 

στο οικοσύστημα. 

 
6. Όγκος άχρηστων αδρανών υλικών (μπάζων) που θα προκύψουν και τρόπος 
αποθήκευσης, μεταφοράς και απόρριψής τους.  
(Επισύναψη σχεδίου) 

Άχρηστα αδρανή υλικά (μπάζα) που πιθανό να προκύψουν σε αμελητέες ποσότητες πχ 

περίσσεια σύρματος ή επιπλέον πέτρες για τη λιθοπλήρωση, κατά την εγκατάσταση των gabions 

θα είναι υπό την ευθύνη του εργολάβου, στη βάση των υποχρεώσεών του από Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας που θα ετοιμάσει, να τα απομακρύνει από το σημείο. 

 

7. Ημερήσιος όγκος υγρών αποβλήτων (επικινδύνων και μη) που θα δημιουργηθούν κατά τη 
διάρκεια: 
7.1. της κατασκευής του έργου ……… ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ  
 (Αναλυτικός υπολογισμός του όγκου) 

7.2. της λειτουργίας του έργου: ........... ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 (Αναλυτικός υπολογισμός του όγκου) 

7.3. χαρακτηρισμός υγρών αποβλήτων: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
  
 οικιακά ....................................................................................................... % του συνόλου 
 βιομηχανικά ............................................................................................... % του συνόλου 
 άλλα .......................................................................................................... % του συνόλου 

7.4. περιγραφή του όρου «άλλα»: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
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8. Συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του έργου για τις ακόλουθες 
παραμέτρους: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 

PH - Οργανικά Στερεά (mg/l) - 

Θερμοκρασία (οC) - Βαρέα Μέταλλα (mg/l) - 

Χρώμα - Διαλύτες (mg/l) - 

Οσμή - Νιτρικά άλατα (mg/l) - 

BOD5 (mg/l) - Φωσφορικά άλατα (mg/l) - 

COD (mg/l) - Λίπη και έλαια (mg/l) - 

Αιωρούμενα Στερεά (mg/l) - Άλλα (mg/l) - 

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μs/cm) -   

 
9. Τρόπος επεξεργασίας / διαχείρισης των υγρών αποβλήτων (συνοπτικά). 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 
10. Υπόδειξη σημείου απόρριψης υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία.  
(Σημείωση σε χωρομετρικό ή τοπογραφικό σχέδιο ή χάρτη). 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 
11. Ποιότητα του υγρού αποβλήτου, μετά την επεξεργασία, κατά τη διάθεσή του: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 

PH - Οργανικά Στερεά (mg/l) - 

Θερμοκρασία (οC) - Βαρέα Μέταλλα (mg/l) - 

Χρώμα - Διαλύτες (mg/l) - 

Οσμή - Νιτρικά άλατα (mg/l) - 

BOD5 (mg/l) - Φωσφορικά άλατα (mg/l) - 

COD (mg/l) - Λίπη και έλαια (mg/l) - 

Αιωρούμενα Στερεά (mg/l) - Άλλα (mg/l) - 

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μs/cm) -   

 
12. Όγκος στερεών αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) που θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα 
της κατασκευής και λειτουργίας του έργου.  
 
12.1. Κατά την κατασκευή του έργου 0 κ.μ. /ημέρα 
(Περιγραφή του τύπου και τρόπου παραγωγής και αναλυτικός υπολογισμός του όγκου των στερεών αποβλήτων) 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 
12.2. Κατά τη λειτουργία του έργου 0 κ.μ./ημέρα 
(Περιγραφή του τύπου και τρόπου παραγωγής και αναλυτικός υπολογισμός του όγκου των στερεών αποβλήτων) 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 
12.3. Τρόπος μεταφοράς και διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, 
διάθεση) των στερεών αποβλήτων. 
(Επισύναψη τοπογραφικού σχεδίου με την περιοχή απόρριψης τους) 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 
12.4. Μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά την περισυλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, ώστε 
να διασφαλίζονται οι ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ατόμων που θα 
έρχονται σε άμεση επαφή με αυτά, όπως και του υπόλοιπου πληθυσμού. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
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13. Μεταφορά οποιωνδήποτε χημικών υλικών ή αποβλήτων με αγωγούς/ διασωληνώσεις, 
υπόδειξη του είδους του υλικού των αγωγών και επεξήγηση σημείου μεταφοράς / κατάληξης 
των χημικών υλών ή αποβλήτων και υπό ποιες συνθήκες (πιέσεις, θερμοκρασίες, άντληση ή 
μεταφορά με βαρύτητα, κ.λπ.). 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 
14. Μεταφορά των αποβλήτων για επεξεργασία ή καύση ή διάθεση σε ξένες εγκαταστάσεις 
στη Κύπρο ή στο εξωτερικό. Χώρος προορισμός τους και λήψη μέτρων μείωσης των πιθανών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 
15. Αναφορά στις κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων κατά την κατασκευή και τη 
λειτουργία του έργου, στις ουσίες που θα εκπέμπονται και ο κατά προσέγγιση ρυθμός 
εκπομπής τους: 
 

*Δεν αναμένεται να υπάρχουν οποιεσδήποτε πηγές εκπομπής ρυπογόνων ουσιών στην περιοχή 

εγκατάστασης των gabions, αφού τόσο η συναρμολόγησή τους στο πεδίο, όσο και η πλήρωσή 

τους με λίθους θα γίνει χειρωνακτικά. 

 
16. Συνοπτική περιγραφή του τρόπου και των τεχνικών μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 
17. Ενεργειακές ανάγκες του έργου: 
17.1. Συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμων: 

 ακάθαρτο πετρέλαιο / ντίζελ, (m³): ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 υγραέριο (Kg): ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 άλλα: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

Πηγή Εκπομπής 
(Μηχάνημα, Εγκατάσταση) 

Ουσία / ρύπος Ρυθμός Εκπομπής 
(Kg/h) 

(α) Στάδιο κατασκευής* 

Μεταφορά υλικών:  

Η προεργασία κατασκευής 

των gabions θα γίνει εκτός 

της περιοχής μελέτης, 

εντούτοις θα απαιτηθεί η 

μεταφορά τους από την έδρα 

του προσφοριοδότη προς 

την περιοχή της Κοιλάδας 

Κέδρων. Για το σκοπό αυτό 

αναμένεται να ζητηθεί η 

χρήση φορτηγού γενικής 

μεταφοράς υλικών, το οποίο 

θα κινηθεί προς την περιοχή 

τουλάχιστον 2 φορές.  

 

 

 

Οι αναμενόμενες ουσίες / 

ρύποι που θα παραχθούν 

είναι τα παράγωγα αέρια 

από τη χρήση των 

μηχανημάτων εσωτερικής 

καύσης, με κύριο 

παραγόμενο ρύπο το CO2. 

 

0,239 ton CO2
§ 

 

§Εκτίμηση ρυθμού εκπομπής 

έγινε στην παραδοχή για 2 

κινήσεις οχημάτων βαρέως 

τύπου με μέση απόσταση 

διακίνησης 50 Km ανά διαδρομή 

και μέση κατανάλωση καυσίμων 

29 lt/100 Km. 

(Εκτίμηση της εκπομπής CO2 

έγινε βάση της σελίδας 

www.myclimate.org/) 

(β)  Στάδιο λειτουργίας 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
 

- - 
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17.2. Ετήσια κατανάλωση καυσίμων. Αναφορά στο είδος και στην ποσότητα καυσίμων. 

 για σκοπούς παραγωγικής διαδικασίας ή / και αποθήκευσης 

 για θέρμανση ή / και κλιματισμό 

 για θέρμανση νερού ή άλλων υλών 

 για τη διακίνηση εμπορευμάτων και πρώτων υλών 

 για τη διακίνηση προσωπικού προς και από το χώρο της εργασίας 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

17.3. Κατανάλωση ηλεκτρισμού (kW): 

 μέγιστη ζήτηση: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 μήνας μέγιστης ζήτησης: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

17.4. Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού (kWh) για: 

 σκοπούς παραγωγικής διαδικασίας 

 κλιματισμό 

 ψυκτικούς θαλάμους / ψυγεία 

 φωτισμό 

 θέρμανση νερού ή άλλων υλών 

 άλλες συσκευές / μηχανήματα 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

17.5. Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας  (W/m²-Κ), όπου ισχύει για: 

 εξωτερικούς τοίχους: …………………………………………………………………………… 

 κουφώματα (πόρτες-παράθυρα): ……………………………………………………............. 

 οροφή και στέγη:………………………………………………………………………………... 

 δάπεδα εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον:…………………………………………….. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

17.6. Ποσοστό ενεργειακών αναγκών που θα καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
τύπος τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί: 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

17.7. Μελέτη και συμπεράσματα βιωσιμότητας συστήματος συμπαραγωγής. 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

17.8. Μελέτη και συμπεράσματα βιωσιμότητας εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης 
ενέργειας για μείωση της μέγιστης ζήτησης ηλεκτρισμού. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 

18. Είδος, χαρακτηριστικά και ώρες λειτουργίας εξωτερικού φωτισμού. 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

18.1. Αναφορά σε άλλα πιθανά / προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ή / και μείωσης 
της μέγιστης ζήτησης ηλεκτρισμού του έργου. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 

19. Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 
20. Περιγραφή των πιθανών πηγών και έντασης του θορύβου και οσμών κατά την κατασκευή 
και τη λειτουργία του έργου. Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων / τεχνικών για την 
ελαχιστοποίησή τους: 
 
Θόρυβος:  

 κατασκευή: Τα εκτιμόμενα επίπεδα θορύβου κατά τη φάση κατασκευής (τοποθέτησης των 

gabions) στην κοίτη του ρέματος δεν αναμένεται να είναι μεγαλύτερα από 60-80 dΒ, όπως από 

την ομιλία εργατών, το κτύπημα πέτρων κ.ά.  

 λειτουργία: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
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Οσμές: 

 κατασκευή: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 λειτουργία: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

Μέτρα / τεχνικές: Για την ομαλή λειτουργία του εργοταξίου που θα αναπτυχθεί στην περιοχή και 

τον έλεγχο των πηγών και της έντασης του θορύβου θα απαιτηθεί όπως η χρήση τυχόν 

εργαλείων κοπής να είναι εργαλεία χειρός.  

 
21. Αναφορά σε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, 
οι οποίες θα βοηθήσουν στην προκαταρκτική εκτίμηση των πιθανών, θετικών ή αρνητικών, 
επιπτώσεών του στο περιβάλλον και στην υγεία του επηρεαζόμενου πληθυσμού. 

Η εγκατάσταση των gabions εντός του φυσικού οικοσυστήματος, αναμένεται να λειτουργήσει 

καταλυτικά ως προς τη βελτίωση των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το 

τμήμα της λεκάνης απορροής του ρέματος Ήρκας Στερατζιά, που βρίσκεται εντός των ορίων του 

οικότοπου 9590*. Η εγκατάσταση και η κατασκευή των gabions δεν αναμένεται να επιφέρει 

οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής ή στην υγεία του 

πληθυσμού των γειτονικών κοινοτήτων. Η επίτευξη του σκοπού υλοποίησης της εργασίας αυτής, 

όπως εκφράζεται στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS (LIFE15 NAT/CY/000850), με τη ρύθμιση 

της ταχύτητας ροής εντός της κοίτης του ρέματος Ήρκας Στερατζιά και κατ’ επέκταση τη μείωση / 

διαχείριση του όγκου των φερτών υλικών εντός της κοίτης, θα συμβάλει σε βάθος χρόνου και 

στην εξομάλυνση της κλίσης αντιστάθμισης της κοίτης, επιτυγχάνοντας τη μείωση της ταχύτητας 

του νερού. Έτσι, οι συγκεκριμένες εργασίες δεν πρόκειται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

αβιοτική και βιοτική συνιστώσα εντός της κοίτης του ρέματος. Αντίθετα, αναμένεται ότι τα θετικά 

οφέλη θα είναι τέτοια που θα λειτουργήσουν καταλυτικά προς την ενίσχυση των αβιοτικών 

χαρακτηριστικών της κοίτης του ρέματος, διασφαλίζοντας: 1) τη ρύθμιση ήπιας ροής του νερού 

εντός της κοίτης, 2) τη μείωση του όγκου και της ταχύτητας ροής του υδάτινου όγκου και των 

φερτών υλικών εντός της κοίτης, 3) τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την εγκατάσταση 

βλάστησης (αρχικά εποχιακής και στη συνέχεια φρύγανων ή/και ξυλώδους βλάστησης) στα 

άναντη κάθε gabion (θα επιτευχθεί η συγκράτηση και σταθεροποίηση εδάφους ικανού να 

φιλοξενήσει σχετική βλάστηση στα άναντη κάθε σημείου εγκατάστασης gabion), 4) την ενίσχυση 

του πληθυσμού των μονοετών φυτών καθώς θα μειωθεί η ταχύτητα ροής του νερού και θα 

περιορίζεται η διασπορά σε μακρινά σημεία, 5) την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης, των 

ενδημικών λατζιάς και κέδρου, αφού μακροπρόθεσμα θα περιοριστεί η απομάκρυνση των 

σπερμάτων και θα υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες (υγρασία) για τη βλάστησή τους και 6) στην 

επιβράδυνση της ροής του υδάτινου όγκου εντός της κοίτης συμβάλλοντας στην επιτυχή διήθηση 

του νερού στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής (πέρα από την επιφανειακή απορροή 

του). 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 

Σημείωση: 
Για όλα τα θέματα του Μέρους ΙΙ, που ακολουθούν, να ληφθεί σοβαρά υπόψη στις απαντήσεις: 

 η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν, 

 ο σχετικός πλούτος, η ποιότητα, και η αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της 
περιοχής,  

 η ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος να δεχτεί τις επιπτώσεις, και 

 η απόσταση του προτεινόμενου έργου από οικιστική περιοχή και οι πιθανές επιπτώσεις 

στην υγεία των κατοίκων 
 
22. Τοποθεσία εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου. Περιγραφή της περιοχής, όπως αστική, 
περι-αστική, ημιορεινή, ορεινή ή / και παράκτια. Αναφορά σε άλλα έργα στον άμεσο 
περιβάλλοντα χώρο, σε ακτίνα 1χλμ. 
(Υποβολή πρόσφατων φωτογραφιών του χώρου της ευρύτερης περιοχής, όπως φαίνεται από το χώρο του έργου). 

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αποτελεί στόχο και παραδοτέο, του 

συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού έργου με το ακρωνύμιο LIFE-KEDROS (LIFE15 

NAT/CY/00850), που στοχεύει στη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 

διατήρησης του ενδημικού οικοτόπου 9590*, δηλαδή των δασών κέδρου Cedrus brevifolia 

(Cedrosetum brevifoliae), στη μοναδική περιοχή που απαντά ο οικότοπος εντός του Δάσους 

Πάφου. Το προτεινόμενο έργο, που αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση των αβιοτικών παραμέτρων 

του τμήματος της κοίτης του ρέματος Ήρκας Στερατζιά που διέρχεται από την περιοχή 

εξάπλωσης του  οικοτόπου 9590*, θα περιλαμβάνει εγκατάσταση σειράς λιθοπλήρωτων 

συρματοκιβώτιων (gabions). Όπως έχει αναφερθεί τα gabions θα λειτουργήσουν ρυθμιστικά ως 

προς τη ρύθμιση της κλίσης της κοίτης του ρέματος αλλά και στη διαχείριση των φερτών υλικών 

εντός αυτής. Η εγκατάσταση των gabions θα γίνει εντός της κοίτης του ρέματος που βρίσκεται 

στον ορεινό όγκο της λεκάνης απορροής του σε υψόμετρο 1010 - 1222 m. Το έργο αυτό δεν 

αποτελεί έργο συγκράτησης νερού (φράγμα ή ταμιευτήρας νερού) ή έργο εκτροπής της κοίτης του 

ρέματος. Με βάση τους σχεδιασμού του έργου LIFE-KEDROS, αλλά και τους σχεδιασμούς του 

Τμήματος Δασών (αρμόδιο κυβερνητικό Τμήμα για σκοπούς διαχείρισης των κρατικών δασών —

Ο Περί Δασών Νόμος του 2012 - 25(I)/2012—), δεν προβλέπεται η εγκατάσταση άλλων 

παρεμφερών έργων σε εγγύς απόσταση (~ 1 Km), από τη θέση υλοποίησης του παρόντος έργου.  

 
23. Παρούσα χρήση γης, χαρακτήρας και υψόμετρο του χώρου εκτέλεσης του έργου. 
Περιγραφή της πολεοδομικής ζώνης που εμπίπτει, σε σχέση με το Τοπικό Σχέδιο ή τη Δήλωση 
Πολιτική για την Ύπαιθρο, όσον αφορά τη συγκεκριμένη προτεινόμενη και τη γειτονική περιοχή.  
(Επισύναψη χωρομετρικού σχεδίου ή χάρτη της περιοχής. Στο σχέδιο θα πρέπει να υποδεικνύονται και οι  
πολεοδομικές ζώνες της περιοχής του έργου αλλά και του γύρω χώρου). 

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου βρίσκεται εντός κρατικής δασικής γης, σε υψόμετρο 1010 – 1222 

m. Οι θέσεις επιλογής για την εγκατάσταση των gabions, έχουν καθοριστεί σε σημεία όπου η 

κοίτη του ρέματος χαρακτηρίζεται από έντονη διατάραξη (λόγω διαβρωτικών φαινομένων) και 

στα οποία απουσιάζει μόνιμη δενδρώδης βλάστηση. Σε αντίθεση με άλλες θέσεις όπου η κοίτη 

δεν χαρακτηρίζεται από διατάραξη και έχουν εγκατασταθεί μέσα από φυσικές διεργασίες, άτομα 

του είδους Cedrus brevifolia (οικότοπος 9590*) ή Platanus orientalis (οικότοπος 92C0) μαζί με 

σχετική ποώδη βλάστηση. Η πολεοδομική ζώνη στην οποία εμπίπτει το σύνολο των θέσεων στις 



 

 14 

οποίες θα εγκατασταθεί το προτεινόμενο έργο, σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής είναι 

πολεοδομική ζώνη ΠΦ. 

24. Αναφορά σε τυχόν παρουσία περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, που 
απορρέουν από τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, 
είτε από τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο, και 
χωροθέτησής τους εντός ή πλησίον του έργου. 

Η υλοποίηση του έργου (εγκατάσταση των gabions) εκ της φύσεώς του θα γίνει εντός των ορίων 

περιοχής του δικτύου Natura 2000. Η εγκατάσταση των gabions αποτελεί δράση έργου, το οποίο 

έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE και συγκεκριμένα στον πυλώνα 

Nature. Κατ’ επέκταση η υλοποίηση του έργου θα υλοποιηθεί εντός των ορίων της Ζώνης Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000 «Δάσος Πάφου» (CY2000006) και του Τόπου 

Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) του δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» (CY2000008).  

 

25. Αναφορά στην παρουσία περιοχών Νερών Κολύμβησης, Ζωνών Ευπρόσβλητων στα 
Νιτρικά (Nitrate Vulnerable Zones) και περιοχές ευαίσθητες σε απόρριψη αστικών λυμάτων.  

Οι εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης των gabions στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS, θα 

πραγματοποιηθεί εντός της κοίτης του ρέματος και συγκεκριμένα εντός του ανώτερου τμήματος 

έναρξης σχηματισμού της κοίτης και της λεκάνης απορροής του ρέματος στην περιοχή Τριπύλου. 

Τόσο η ευρύτερη περιοχή Τριπύλου, όσο και ο ποταμός Ρούδιας (ποταμός του οποίου το ρέμα 

της Ήρκας Στερατζιά αποτελεί παραπόταμος) στις θέσεις διεξαγωγής του έργου, δεν 

συγκαταλέγονται στις ευάλωτες προς νιτρορύπανση ζώνες αλλά ούτε και σε περιοχές απόρριψης 

αστικών λυμάτων (www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/BEE025FBA9F43E7DC22573B100 

290909/$file/7-Constantinou_taiex_nitroripansh_20071210.pdf? openelement) 

 
26. Αναφορά στην παρουσία γεωτρήσεων ύδρευσης, ζωνών προστασίας γεωτρήσεων 
ύδρευσης, υδατοφρακτών ύδρευσης και ζωνών προστασίας υδατοφρακτών που 
χρησιμοποιούνται για ύδρευση.  
 
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 
27. Ύπαρξη στη συγκεκριμένη περιοχή και τη γειτονική περιοχή υδάτινων σωμάτων ή 
υγροτόπων ή λεκανών απορροής υδάτινων σωμάτων (π.χ. φράγμα, λίμνη, ποταμός, αργάκι, 
γεώτρηση, κ.α.) που θα επηρεασθούν άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση του έργου. Περιγραφή 
και υποβολή σχετικών στοιχείων και εκτάσεις. 

Η υλοποίηση του έργου μελέτης της παρούσας ΠΕΕΠ, αποσκοπεί στην ρύθμιση της κλίσης 

μικρού τμήματος της κοίτης του ρέματος, με στόχο τη διαχείριση των φερτών υλικών που 

μεταφέρονται εντός της κοίτης λόγω διαβρωτικών φαινομένων. Παρ’ όλο που η εργασία θα γίνει 

εντός της κοίτης του ρέματος, δεν αναμένεται να επιφέρει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις 

στη λεκάνη απορροής ή/και στην κοίτη του ρέματος. Η φύση του έργου, η οποία είναι σημειακή 

και σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στην εκτροπή της κοίτης του ρέματος, αλλά και το 

γεγονός ότι οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν με φιλικές προς το περιβάλλον προσεγγίσεις και 

διαδικασίες, χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, διασφαλίζουν τη μηδενική αρνητική επίδραση 

του έργου στην κοίτη / λεκάνη απορροής του ρέματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χωροθέτηση 

των gabions, έγινε στοχευμένα εντός της κοίτης του ρέματος. Η κατασκευή τους, δεν θα ξεπερνά 

τα 2 m σε πλάτος (εκτός των σημείων ενίσχυσης τους, λόγω φορτίων, όπου θα είναι 4 m), ενώ το 
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μήκος τους εντός της κοίτης (κάθετα ως προς τη φορά του υδάτινου όγκου θα κυμανθεί από 4 m – 

9 m και ύψος μέχρι 1 m (βλ. Πίνακα 1 & Πίνακα 2).  

 
28. Ύπαρξη στη συγκεκριμένη περιοχή και τη γειτονική περιοχή έκτασης που καλύπτεται με 
δασική δενδρώδη βλάστηση ή δενδρώδεις καλλιέργειες ή άγρια χαμηλή βλάστηση που θα 
επηρεασθούν άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση του έργου. Περιγραφή και υποβολή σχετικών 
στοιχείων και εκτάσεις. 

Η εγκατάσταση των gabions θα γίνει κατά μήκος του ορεινού τμήματος της κοίτης του ρέματος, το 

οποίο βρίσκεται στα ψηλά υψόμετρα του Δάσους Πάφου και συγκεκριμένα στα όρια της περιοχής 

Τριπύλου – Κοιλάδα Κέδρων (1000 – 1360 m υψόμετρο). Η κοίτη του ρέματος στο σημείο αυτό 

διέρχεται από φυσική δασική βλάστηση, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία οικοτόπου 

9590* Δάση κέδρου και οικοτόπου 92C0 Δάση πλάτανου της Ανατολής, μαζί με τα συνοδά είδη 

χλωρίδας που χαρακτηρίζουν τους οικοτόπους αυτούς στην συγκεκριμενη υψομετρική ζώνη (βλ. 

Πίνακα 3). Όπως έχει αναφερθεί, η επιλογή των θέσεων εγκατάστασης των gabions έγινε σε 

σημεία τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονη διάβρωση και μεταφορά όγκου φερτών υλικών. Για 

το λόγο αυτό, δεν θα χρειαστεί να υλοτομηθεί δενδρώδης βλάστηση κατά την εκτέλεση των 

εργασιών, ενώ πιθανώς να γίνει κλάδεμα χαμηλών κλαδιών ή/και απομάκρυνση μικρού αριθμού 

ατόμων θαμνώδους βλάστησης (καθάρισμα πρεμνοβλαστημάτων σε 3-5 άτομα, από τα είδη: Q. 

alnifolia & A. obtusifolium). Στο σύνολό της, η όλη εργασία στοχεύει στην ενίσχυση / βελτίωση 

της βιοτικής και αβιοτικής συνιστώσας εντός της κοίτης του ρέματος, με τη ρύθμιση της ροής του 

υδάτινου όγκου εντός αυτής και της διακίνησης των φερτών υλικών εντός της περιοχής 

εξάπλωσης του οικοτόπου 9590*, κατ’ επέκταση η όποια επέμβαση στη χλωρίδα της κοίτης του 

ρέματος θα είναι σημειακή και θα δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε η εγκατάσταση των gabions να 

γίνει με τρόπο που να επηρεάσει το ελάχιστο δυνατό τη φυσικότητα του περιβάλλοντος. 

 
29. Επηρεασμός της παράκτιας ζώνης ή της ζώνης προστασίας της παραλίας: 

 

ΝΑΙ                      ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ, να γίνει αναφορά και να περιγραφή της συνολικής έκτασης που αναμένεται να 
επηρεαστεί. 
(Αποτύπωση σε τοπογραφικό χάρτη ή σχέδιο)  

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 
30. Επέμβαση στις όχθες ποταμού / ρυακιού ή αποκοπή δένδρων ή επηρεασμός άγριας 
βλάστησης από το έργο:  

 

ΝΑΙ                      ΟΧΙ 
 
Αν ΝΑΙ, να αναφερθεί:  
 
30.1. το ποσοστό ελάττωσης του εύρους του ποταμού / ρυακιού ή της μείωσης της βλάστησης.  
(Αποτύπωση σε τοπογραφικό χάρτη ή σχέδιο)  

Παρ’ όλο που η εγκατάσταση των gabions θα γίνει εντός της κοίτης του ρέματος Ήρκας Στερατζιά 

(Παράρτημα Α), σε καμία περίπτωση δεν θα σημειωθεί αλλαγή / εκτροπή της κοίτης του ρέματος ή 

ελάττωση του εύρους (πλάτους) της κοίτης του. Σε όλες τις περιπτώσεις / θέσεις, όπου θα 

εγκατασταθεί gabion έχει γίνει μέτρηση της διατομής (Εικ. 5) της κοίτης και στη βάση του 

μεγέθους αυτού θα γίνει η σχετική κατασκευή, χωρίς να επηρεαστεί το εύρος του ρέματος.  

 



 

 16 

Εικόνα 5: Μέτρηση της διατομής 

συγκεκριμένης θέσης εντός της 

κοίτης του ρέματος, όπου θα γίνει 

εγκατάσταση gabion. Το gabion θα 

καταλαμβάνει όλο το μήκος της 

διατομής χωρίς να μειώνει όμως το 

εύρος της κοίτης.  

 

 

 

30.2. ο αριθμός και το είδος των δένδρων που θα αποκοπούν. 
(Αποτύπωση σε τοπογραφικό χάρτη ή σχέδιο)  

Δεν αναμένεται να γίνει υλοτομία δένδρων στα σημεία που επιλέχθηκαν για την εγκατάσταση των 

gabions, αφού πρόκειται για θέσεις που λόγω της έντονης διατάραξής τους δημιουργούν μη 

φιλόξενο περιβάλλον για την εγκατάσταση ξυλώδους βλάστησης. Αντίθετα, το έργο αναμένεται να 

βελτιώσει το αβιοτικό περιβάλλον των ιστάμενων δέντρων εντός της κοίτης του ρέματος, αφού θα 

μειώσει τον όγκο αλλά και τη ταχύτητα μεταφοράς των φερτών υλικών, τα οποία σήμερα 

δημιουργού ζημίες στους ιστάμενους κορμών δέντρων, τα οποία συχνά οδηγούνται στον 

μαρασμό λόγω των ζημιών στο κορμό τους (Εικ. 6). 

 

 

Εικόνα 6: Νεκρά ιστάμενα δέντρα του είδους 

Cedrus brevifolia που βρίσκεται εντός της κοίτης 

του ρέματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Ύπαρξη περιοχών προστασίας της φύσης, ή φυσικών πάρκων ή προστατευόμενων 
τοπίων ή γεωμορφωμάτων ή Ζωνών Ειδικής Προστασίας ή Τόπων Κοινοτικής Σημασίας τα 
οποία εγκρίθηκαν είτε σε Τοπικό Σχέδιο, είτε στη Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο με βάση 



 

 17 

τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, είτε με βάση τον Περί Αλιείας Νόμο, είτε με βάση 
τον περί Δασών Νόμο, είτε με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 
Θηραμάτων Νόμο, είτε με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας 
Ζωής Νόμο. Αναφορά και περιγραφή όλων όσων ισχύουν από τα πιο πάνω, καθώς και των 
ειδών και των οικοτόπων προτεραιότητας για τα οποία η περιοχή έχει καθορισθεί ως περιοχή 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. 
(Αποτύπωση σε τοπογραφικό χάρτη ή σχέδιο)  

Εξ’ ορισμού, η όλη εργασία γίνεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, αφού το όλο έργο το 

οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, στοχεύει στην εφαρμογή των 

Ευρωπαϊκών οδηγιών και πολιτικών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Η περιοχή στην οποία 

θα υλοποιηθεί το έργο (εγκατάσταση gabions) βρίσκεται εντός των ορίων: i) του Δάσους Πάφου, 

το οποίο διέπεται από τις πρόνοιες του περί Δασών Νόμου, ii) της ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000 

«Δάσος Πάφου» (CY200006), που σύμφωνα με το Τυποποιημένο Δελτίο Καταγραφών της 

περιοχής, τα είδη χαρακτηρισμού της είναι: Aquila fasciata, Oenanthe cypriaca, Sylvia 

melanothorax, Parus ater cypriotes, Certhia brachydactyla dorotheae, Lullula arborea, Lanius 

nubicus, Emberiza caesia και Caprimulgus europeaus και iii) του ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000 

«Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος» (CY200008) που σύμφωνα με το Τυποποιημένο Δελτίο Καταγραφών 

της περιοχής τα σημαντικότερα στοιχεία του είναι οι οικότοποι 9590* Δάση με Cedrus brevifolia 

(Cedrosetum brevifoliae) και 9390* Θαμνώνες και δασικές συστάσεις της Quercus alnifolia και το 

είδος *Arabis kennedyae, τα οποία αποτελούν οικότοπους και είδος προτεραιότητας του 

Παραρτήματος I και II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αντίστοιχα.  

 
32. Ύπαρξη στο χώρο ή πλησίον του προτεινόμενου έργου περιοχών όπου τα πρότυπα για 
την ποιότητα του περιβάλλοντος δεν τηρούνται επαρκώς ή περιοχών που είναι υποβαθμισμένες 
από περιβαλλοντικής πλευράς λόγω άλλων χρήσεων που υπάρχουν ή υπήρχαν στο παρελθόν. 
Αναφορά και περιγραφή. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 
33. Ύπαρξη χώρων ή οικοδομημάτων ή τοπίων ιστορικής, πολιτιστικής, αρχαιολογικής 
σημασίας ή διατηρητέα οικοδομήματα στα εφαπτόμενα τεμάχια ή στην ευρύτερη περιοχή; 
Αναφορά σε αυτά και στην απόσταση από το έργο. Επισύναψη πρόσφατων φωτογραφιών. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

 

Σημείωση 

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις του έργου πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση με τις 
πληροφορίες και τα κριτήρια του Μέρους Ι και του Μέρους ΙΙ πιο πάνω. 
 
Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις να αξιολογηθούν ως προς: 

-    τη σχέση και έκταση των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου       

- την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή) στο περιβάλλον 

- το διασυνοριακό χαρακτήρα τους 

- το μέγεθος και την πολυπλοκότητα και συσσωρευτικότητα των επιπτώσεων 

- την πιθανότητα να συμβούν οι επιπτώσεις 

- τη διάρκεια, τη συχνότητα και την ανατρεψιμότητα των επιπτώσεων 
- τον επηρεασμό των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας στην περίπτωση χωροθέτησης 

του έργου εντός ή πλησίον περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000  
 
34. Εκτίμηση και επεξήγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων στο περιβάλλον της 
περιοχής γύρω από το έργο, και την υγεία του πληθυσμού ως αποτέλεσμα των πληροφοριών 
που αναφέρονται στα Μέρη Ι και ΙΙ, για τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου και της 
προτεινόμενης περιοχής. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αναμένονται οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

ούτε στην υγεία του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής κατά την κατασκευή και λειτουργία των 

gabions. Αντιθέτως, μόνο θετικές επιδράσεις μπορεί να έχει στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής 

αφού περιορίζει τη διάβρωση του εδάφους στη λεκάνη απορροής του ρέματος Ήρκας Στερατζιά, 

βελτιώνοντας έτσι τις υδρολογικές συνθήκες στην περιοχή «Κοιλάδα Κέδρων - Κάμπος» όπου 

εξαπλώνεται ο οικότοπος προτεραιότητας 9590* Δάση Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae). 

Επίσης, το έργο αναμένεται να βελτιώσει το αβιοτικό περιβάλλον των ιστάμενων δέντρων εντός 

της κοίτης του ρέματος, αφού θα μειώσει τον όγκο αλλά και τη ταχύτητα μεταφοράς των φερτών 

υλικών, τα οποία σήμερα δημιουργού ζημίες στους ιστάμενους κορμών δέντρων, τα οποία συχνά 

οδηγούνται στον μαρασμό λόγω των ζημιών στο κορμό τους (Εικ. 6). 

 
35. Περιγραφή αναπόφευκτων περιβαλλοντικών αλλαγών και πιθανών επιπτώσεων στην 
υγεία του πληθυσμού. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 
36. Προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα και μέτρα πρόληψης για τα πιο πάνω αρνητικά είδη 
επιπτώσεων. 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 
37. Δέουσα Εκτίμηση των επιπτώσεων στα είδη και οικοτόπους προτεραιότητας των 
περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 που δυνατόν να επιφέρει η κατασκευή και η 
λειτουργία του έργου. Περιγραφή των ακολούθων: 

 οι επιπτώσεις, 

 τα προτεινόμενα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων, 

 οι εναλλακτικές λύσεις, στην περίπτωση που οι επιπτώσεις δεν θα εξαλειφθούν ή μειωθούν, 

 τα αντισταθμιστικά μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων, στις 
περιπτώσεις έργων που υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 16(5) και 16(6) του περί 
Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου. 
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Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη βελτίωση των αβιοτικών συνθηκών του οικοτόπου 9590*, ο 

οποίος αποτελεί οικότοπος – στόχος της περιοχής ΤΚΣ «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος» 

(CY2000008). Για τον σκοπό αυτό έχει γίνει επιλογή 16 σημείων εγκατάστασης gabions, όχι πέραν 

τους ενός μέτρου ύψους, κάθετης τομής ως προς την κοίτη του ρέματος Ήρκας Στερατζιά και 

εντός των ορίων του οικοτόπου 9590*. Η εγκατάσταση αλλά και η λειτουργία των gabions, όπως 

γίνεται αντιληπτό από τα πιο πάνω σημεία της παρούσας μελέτης, δεν αναμένεται να επιφέρει 

οποιαδήποτε μόνιμη ή μη διαχειρίσιμη επίδραση σε είδη στόχους της ΖΕΠ του Δικτύου Natura 

2000 «Δάσος Πάφου» και του ΤΚΣ του Δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα Κέδρων – Κάμπος». Για τη 

χωροθέτηση των σημείων εγκατάστασης των gabions, έγινε επιτόπια επίσκεψη και αξιολόγηση 

του φυσικού περιβάλλοντος εντός της κοίτης του ρέματος. Στη βάση αυτής της επίσκεψης, 

καθορίστηκαν οι ποιοτικοί παράγοντες / κριτήρια για τον καθορισμό των θέσεων εγκατάστασης 

των gabions, αξιολογήθηκαν τα φερτά υλικά που συσσωρεύονται εντός της κοίτης του ρέματος 

(εντός των ορίων του οικοτόπου 9590*) και των σχετικών διατομών που δημιουργούνται κατά 

μήκος της κοίτης του ρέματος. Βάση αυτών των κριτηρίων αποφασίστηκε, όπως στις θέσεις οι 

οποίες καλύπτονται από βλάστηση (Εικ. 2), η οποία και λειτουργεί ρυθμιστικά ως προς τη ροή 

του νερού εντός της κοίτης, να μην γίνει καμία διατάραξη και ενέργεια εγκατάστασης gabions. 

Αντίθετα, θέσεις που παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση φερτών υλικών (Εικ. 3), ως προϊόν 

διάβρωσης του εδάφους, θα ενισχυθούν με την κατασκευή gabions σε μικρή απόσταση μεταξύ 

τους (Εικ. 4), ενισχύοντας έτσι τη ρυθμιστική λειτουργία τους, ως προς το περιορισμό της 

μεταφοράς των φερτών υλικών αλλά και της κλίσης της κοίτης, μειώνοντας τη ταχύτητα ροής του 

υδάτινου όγκου εντός αυτής. 

Εικόνα 2: Θέση εντός της κοίτης του ρέματος 

στην οποία έχει εγκατασταθεί και αναπτυχθεί, 

μέσα από φυσικές διεργασίες, φυσική 

βλάστηση. Στη θέση αυτή δεν θα γίνει 

εγκατάσταση gabion. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 3: Θέση στην οποία παρατηρείται 

συγκέντρωση μεγάλου όγκου φερτών υλικών 

(πέτρες μεγάλης διαμέτρου). Στα άναντη της 

θέσης αυτής θα γίνει εγκατάσταση αριθμού 

gabions, με στόχο τη συγκράτηση των φερτών 

υλικών, αλλά και τη ρύθμιση της ταχύτητας ροής 

του υδάτινου όγκου, εντός της κοίτης.  
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38. Προκαταρκτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το φορέα / οργανισμό 
εκτέλεσης του έργου.  
 
38.1. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν αναμένεται να είναι: 
 

  Μεγάλες            Μικρές 

     5 4 3 2 1 0 

 
38.2. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναπόφευκτα αναμένεται να  εναπομείνουν, μετά την 
εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων: 
 

  Μεγάλες               Μικρές 

     5 4 3 2 1 0 

 
Όνομα, υπογραφή, και ιδιότητα του προσώπου που συμπλήρωσε την ΠΕΕΠ: 
 
 
 
………………              …………………………………….……………………………… 

Ημερομηνία    Σφραγίδα Οργανισμού / Εταιρείας / Σύμβουλου Μελετητή 
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Παράρτημα Α: Χάρτης χωροθέτησης των λιθοπλήρωτων συρματοκιβώτιων (gabions) εντός 

της κοίτης του ρέματος Ήρκας Στερατζιάς τα οποία θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο του έργου 

LIFE-KEDROS. 

  




