
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΡΙΩΝ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1 ΜW ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 



Εισαγωγή

 Τα έργα αφορούν τη δημιουργία τριών Φωτοβολταϊκών Πάρκων στο 
Δήμο Αραδίπου, ιδιοκτησίας των εταιρειών Bioland Project 055-1
Ltd, Bioland Project 055-2 Ltd και εταιρειών Bioland Project 060-1
Ltd.

 Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται στα 3ΜW (1MW ανά 
έργο).

 Σκοπός των προτεινόμενων έργων είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού 
από μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ηλιακή ενέργεια), και η 
διάθεση του στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου. 

 Τα υπό εξέταση ΦΒ πάρκα υπόκειται σε μελέτη βάσει των διατάξεων 
του νόμου «Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 Ν.217(I)/2018.
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Περιγραφή των Προτεινόμενων έργων
 ΒΡ055-1- Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αραδίππου 

 ΒΡ055-2- Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αραδίππου 

 ΒΡ060-1- Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αραδίππου 

 Τα προτεινόμενα έργα εμπίπτουν σε γεωργικές ζώνες τύπου Γα4 στην 
οποία ισχύουν τα εξής:

Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής: 25/68 Ημερομηνία Εγγραφής: 06/02/1984

Διεύθυνση Ενορία / Περιοχή Αρ. Σχεδίου 

(Φύλλο/Σχέδιο)

Τμήμα Αρ. Τεμαχίου Εμβαδόν 

Τεμαχίου

Αραδίππου Παλλουρόκαμπος 40/29Ε2 25 104 18523 m²

Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής: 29/74 Ημερομηνία Εγγραφής: 06/12/1984

Διεύθυνση Ενορία / Περιοχή Αρ. Σχεδίου 

(Φύλλο/Σχέδιο)

Τμήμα Αρ. Τεμαχίου Εμβαδόν 

Τεμαχίου

Αραδίππου Άγιος Φανούριος 40/54Ε2 29 105 15199 m²

Αρ. Πιστοποιητικού Εγγραφής: 24/82 Ημερομηνία Εγγραφής: 24/07/2018

Διεύθυνση Ενορία / Περιοχή Αρ. Σχεδίου 

(Φύλλο/Σχέδιο)

Τμήμα Αρ. Τεμαχίου Εμβαδόν 

Τεμαχίου

Αραδίππου Απόστολος Λουκάς 40/21Ε2 24 136 16121 m²

Πολεοδομική Ζώνη: Γα4

Επιτρεπόμενα Προτεινόμενα

Εμβαδόν (m²) Ποσοστό (%) Εμβαδόν (m²) Ποσοστό (%)

Συντελεστής Δόμησης 10 35.45 0.19

Συντελεστής Κάλυψης 10 35.45 0.19

Αριθμός / Μέτρα Αριθμός / Μέτρα

Αριθμός Ορόφων 2 1

Ανώτατο Ύψος 7.00 3.20



Ανάγκες προτεινόμενων έργων 

Για τις ανάγκες των προτεινόμενων έργων θα 
χρησιμοποιηθούν:

 ΒΡ055-1:  3652 Φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 275Watt
έκαστος στερεωμένα σε βάσεις και τοποθετημένα σε 
σειρές(1650 Χ 992 Χ 35 mm ).

 ΒΡ055-2: 2292 Φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 330Watt
έκαστος στερεωμένα σε βάσεις και τοποθετημένα σε 
σειρές(1650 Χ 992 Χ 35 mm ).

 ΒΡ060-1- 3306 Φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 300Watt
έκαστος στερεωμένα σε βάσεις και τοποθετημένα σε 
σειρές(1650 Χ 992 Χ 35 mm ).

 Τα πλαίσια θα τοποθετηθούν σε βάσεις αλουμινίου οι 
οποίες θα στερεωθούν στο έδαφος με πάσσαλους 
(Μέθοδος πασαλόμπηξης).

 Υποστατικό Μετρητή Α.Η.Κ το οποίο θα τοποθετηθεί σε 
προκατασκευασμένο μπετόν διαστάσεων 24,75 m2



Σημειακή απεικόνιση έργων



Σημειακή απεικόνιση έργων



Σημειακή απεικόνιση έργων



Σημειακή απεικόνιση έργων



Σημειακή απεικόνιση έργων



Χωροθέτηση ΒΡ055-1



Χωροθέτηση ΒΡ055-2



Χωροθέτηση ΒΡ060-1



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

ΤΗΣ ΕΠΜ 

 Στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ΕΠΜ) των υπό εξέταση τεμαχίων υφίστανται 
ακαλλιέργητες και καλλιεργημένες εκτάσεις (ξηρικές και αρδευόμενες 
καλλιέργειες), εγκαταστάσεις θερμοκηπίων, κτηνοτροφικά υποστατικά, 
αμπελώνες, ελαιώνες, και εξοχικές κατοικίες. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης σε 
απόσταση 470 μέτρων από τα προτεινόμενα έργα BP055-1 και BP060-1, 
εντοπίζεται η περιοχή ΖΕΕΠ Κόσιη-Παλλουρόκαμπος  (CY6000009P) 

 Σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής ΖΕΠ " Κόσιη - Παλλουρόκαμπος" 
η περιοχή καλύπτει εκτεταμένες, πεδινές κυρίως εκτάσεις και αξιολογείται ως 
πολύ σημαντική για τα είδη πτηνοπανίδας και πιο συγκεκριμένα για το 
Διπλογέρακο (Buteo rufinus), την Κράγκα (Coracias garrulus), την Τρουλλουρία 
(Burhinus oedicnemus), τον Μαυροτράσιηλο (Melanocorypha calandra) και δυο 
ενδημικά είδη της Κύπρου τη Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και τον 
Τρυπομάζη (Sylvia melanothorax). Πέραν από τα πιο πάνω που αποτελούν τα 
είδη χαρακτηρισμού της περιοχής, άλλα 24 είδη του Παραρτήματος I
παρατηρούνται στην περιοχή, κατά τη μετανάστευση (την άνοιξη και το 
φθινόπωρο) ή για να διαχειμάσουν. Υπάρχουν επίσης άλλα 62 είδη τα οποία 
εμφανίζονται τακτικά στη ΖΕΠ Κόσιη – Παλλουρόκαμπος και δεν ανήκουν στο 
Παράρτημα I της Οδηγίας των Αγρίων Πτηνών. Από αυτά τα είδη, 29 φωλιάζουν 
στη ΖΕΠ, με πιο σημαντικό τη Φραγκολίνα (Francolinus francolinus), είδος το 
οποίο δεν φωλιάζει σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα εκτός της Κύπρου.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΜ

 Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης σε απόσταση 500 μέτρων ΑΠΌ ΤΟ BP 055-2, 
εντοπίζεται η περιοχή  (CY6000006) Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελίας . 

 Σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής το ανάγλυφο της περιοχής 
είναι ήπιο με μικρούς λοφίσκους (το υψόμετρο των οποίων δεν ξεπερνά τα 
150 m) και ήπιες κλίσεις. Το γεωλογικό υπόστρωμα της περιοχής αποτελείται 
από γύψους με εναλλαγές κρητιδικών μάργων. Τα εδάφη είναι cypsiric lithic 
leptosols, cypsiric antropic regosols και calcanic leptic regosols.

 Το μεγαλύτερο μέρος του Εθνικού Δασικού Πάρκου καλύπτεται από φυτείες 
κυρίως με πεύκα (Pinus brutia), κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens), 
κουκουναριές (Pinus pinea) και ακακίες (Acacia saligna). Οι φυσικοί οικότοποι 
που υπάρχουν στην περιοχή είναι κυρίως οι *1520 - Γυψούχες στέπες 
(Gypsophiletalia), *5220 - Θαμνώνες με Ziziphus, 5420 - Φρύγανα 
με Sarcopoterium spinosum και *6220 - Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και 
μονοετή φυτά από Thero - Brachypodietea. Σε πολλά σημεία η αναδάσωση 
φαίνεται να είναι ανεπιτυχής με αποτέλεσμα τα φρυγανικά είδη (5420) να 
καταλαμβάνουν διαδοχικά το χώρο. Οι φυσικοί τύποι οικοτόπων είναι σε 
αμιγή κατάσταση ή σε μεταξύ τους μίξη σχηματίζοντας μωσαϊκά.



Περιγραφή του περιβάλλοντος

 Τα τεμάχια στα οποία θα κατασκευαστεί το ΠΕ αποτελούν 

γεωργικές εκτάσεις στην οποία καλλιεργούνται κυρίως 

σιτηρά. Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις για τη χλωρίδα 

εντός των τεμαχίου υπάρχουν κυρίως τα είδη που 

καταγράφονται στον πιο κάτω πίνακα.
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Χλωρίδα

Επιστημονικό όνομα Κοινό Όνομα

Ziziphus lotus Παλλούρα/Κονναρκά

Capparis spinose Κάππαρη

Triticum Σιτάρι

Asparagus stipularis Αγριελία

Bermuda buttercup Ξινήθρα

Malva sylvestris    Μολόχα



Περιγραφή του περιβάλλοντος
Χλωρίδα

Χλωρίδα ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία

Sinapis arvensis Λαψάνα

Asphodelous aestivus Ασφόδελος

Sarcopoterium spinosum Μαζί

Olea europaea Ελιά

Capparis spinose Κάππαρι

Asparagus stipularis Αγριελία

chrysanthemum coronarium Μαργαρίτα

Malva sylvestris    Μαλάχη

Avena sp Αγρωστώδης

Graminae spp Αγρωστώδης

Acacia spp Ακακία

Opuntia ficus-barbarica Παπουτσοσυκιά

Echinops spinosissimus Καμηλάγκανθο

Inula viscosa Κόνυζος

Raphanus raphanistrum Αγριοραπανίδα

Papaver rhoeas Παπαρούνες

Triticum Σιτάρι

Hordeum vulgare Κριθάρι

Rosacea Αμπέλια

Olea europaea Ελιές

Ficus carica Συκιά

Prunus dulcis Αμυγδαλιά

Ziziphus lotus Παλλούρα/Κονναρκά

Στην περιοχή απαντώνται κυρίως  και 

οι εξής οικότοποι: 

- 5220* (*Θαμνώνες με Ziziphus), 

- 5330 (Θερμο‐Μεσογειακοί και 

προ‐στεπικοί θαμνώνες), 

- 5420 Φρύγανα με Sarcopoterium 

spinosum (Cisto‐Micromerietea) 



Περιγραφή του περιβάλλοντος

 Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν είδη θηλα

στικών τα οποία είναι κοινά στο μεγαλύτερο μέρος τη

ς Κύπρου όπως, ο σκαντζόχοιρος,μυγαλίδα η κυπριακή, 

η νυμφίτσα, ο λαγός και η αλεπού.

Ερπετά

• Βάση βιβλιογραφικών πηγών αλλά και ερευνών σε περιοχές

παρόμοιου χαρακτήρα, εκτιμάται ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέ

της βρίσκουν καταφύγιο τα ακόλουθα ερπετά:

Επιστημονικό Όνομα Κοινό Όνομα Annex 93/43 Bern Annex CITES Annex

Chameleo chameleon Χαμολιός IV II II

Acanthodactylus 

schreiberi

Αλιζαύρα II

Ophisops elegans Αλιζαύρα II

Laudakia stellio 

cypriaca

Κουρκουτάς IV II

Typhlops vermicularis Ανήλιος III

Coluber mummifer Δρόππης III

Macrovipera lebetina Φίνα II

Coluber jugularis Περβολάρης IV II



Περιγραφή του περιβάλλοντος

Για την καταγραφή της ορνιθοπανίδας στην 

άμεση και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, 

πραγματοποιήθηκε εργασία πεδίου τους 

μήνες Μάιο με Φεβρουάριο. Εκτός από την 

καταγραφή των ειδών πτηνών και των 

αριθμών τους, συλλέχθηκαν δεδομένα που 

αφορούσαν τη χρήση της περιοχής του έργου 

από τα είδη και την δραστηριότητα τους (π.χ. 

τροφοληψία, ξεκούραση). 

Πτηνά



Περιγραφή του περιβάλλοντος
α/α Είδος 30/5/2019 12/6/2019 20/2/2020 Ολικό

1 Alectoris chukar (πέρδικα) 4 1 5

2
Columba palumbus

(αγριοπερίστερο)
3 4 3 10

3 Corvus corone cornix (κοράκι) 1 1 2

4 Hirundo rustica (χελιδόνι) 6 6

5
Lanius nubicus_BD

(Δακκανούρα)
3 3 3 9

6
Passer domesticus

(Σπιτοσπουργήτης)
4 4 6 14

7 Pica (Κοράζινος) 2 2

8
Streptopelia decaocto

(Δεκαοχτούρα)
2 2 3 7

9

Pernis apivorus 

(Μελισσοσιάχινο) 2 1 3

10
Columba palumbus (Φάσσα)

2 2

11

Streptopelia decaocto 

(Φιλικουτούνι) 2 2

12
Merops apiaster 

(Μελισσοφάγος)
4 4

13

Erithacus rubecula 

(Κοκκινολαίμης) 2 2

14
Turdus philomelos (Τζίκλα)

5 5

15
Sylvia atricapilla (Αμπελοπούλι)

2 2

Σύνολο 31 14 30 75

Πτηνά



Περιγραφή του περιβάλλοντος
Θηλαστικά

 Επιστημονική 
ονομασία 

 

Κοινό όνομα 
 

Καθεστώς 
προστασίας 

 

Κατ. 
Διατ. 

(IUCN) 

Ενδημικό 

  92/43/ΕΟΚ Bern   

Θηλαστικά      

Lepus 
europaeus 

cyprius 

Λαγός  ΙΙΙ  Υποείδος 

Mus musculus Ποντικός     

Rattus rattus Αρουραίος     

Vulpes vulpes Κόκκινη Αλεπού     

Hemiechinus 
auritus 

dorotheae 

Ασιατικός 
σκαντζόχοιρος 

   Υποείδος 

Crocidura 
suaveolens 

cypria 

Μυγαλή  ΙΙ  Υποείδος 

Rοusettus 
aegyptiacus 

Φρουτονυχτερίδα Β,Γ ΙΙ   

Pipistrellus 
kuhli 

  ΙΙ   

Tadarita teniotes   ΙΙ   



Περιγραφή του 

περιβάλλοντος

Ερπετά

Επιστημονικό Όνομα Κοινό Όνομα Annex 93/43 Bern Annex

Coluber jugularis Θερκό IV II

Coluber nummifer Δρόπης IV III

Macrovipera lebetina Φίνα II

Malpolon monspessulanus Σαΐτα ΙΙΙ

Telescopus fallax cyprianus
Ξυλόδροπης IV II

Typhlops vermicularis Ανήλιος ΙΙΙ



Υδρολογικά χαρακτηριστικά 
 Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στην ζώνη CY-2  Αραδίππου. Πρόκειται για δύο 

ξεχωριστούς υδροφορείς που για πρακτικούς λόγους έχουν ενοποιηθεί σε ένα υδατικό 

σώμα. Η χημική σύσταση των πετρωμάτων (γύψων) που το αποτελούν προσδίδουν στο 

νερό μια πιο υποβαθμισμένη ποιότητα η οποία περιορίζει τις χρήσεις του και κυρίως 

στη γεωργία. Οι ετήσιες αντλήσεις εκτιμούνται στο 1 Εκατομμύριο Κυβικά Μέτρα νερού 

που χρησιμοποιείται για γεωργοκτηνοτροφικές ανάγκες το οποίο όμως υπερβαίνει το 

φυσικό εμπλουτισμό γι’ αυτό έχει χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε ‘κακή’ ποσοτική 

κατάσταση ενώ ποιοτικά διατηρεί γενικά τις εντός των ορίων τιμές που του 

προσδίδουν το χαρακτηρισμό της ‘καλής’ χημικής κατάστασης.



Σεισμικά χαρακτηριστικά 

περιοχής 
 Η υπό μελέτη περιοχή σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εντάσσεται 

στην κατηγορία 3 στην οποία δεν παρουσιάζονται συχνές σεισμικές δονήσεις. 



Άποψη περιοχής μελέτης 

BP055-1



Ευρύτερη περιοχή μελέτης 

BP055-1



Άποψη περιοχής μελέτης 

BP060-1



Ευρύτερη περιοχή μελέτης 

BP060-1



Άποψη περιοχής μελέτης 

BP055-2



Ευρύτερη περιοχή μελέτης 

BP55-2



Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
-3 Σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις 

-2 Αυξημένες αρνητικές επιπτώσεις

-1 Περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις

0 Καθόλου επιπτώσεις

+1 Ελάχιστες θετικές επιπτώσεις

+2 Αυξημένες θετικές επιπτώσεις

+3 Σοβαρές θετικές επιπτώσεις
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Επίπτωση Βαθμολογία Παρατηρήσεις

Αξιοποίηση ΑΠΕ και επίτευξη εθνικών 

στόχων
+3

Συμβολή στην αύξηση του ποσοστού 

παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ

Γεωμορφολογικά και Τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά
-1 Κατασκευαστικά έργα

Υδρολογία 0 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα

Ποιότητα της ατμόσφαιρας +3

Έμμεσος περιορισμός αέριων ρύπων 

καύσης από τον περιορισμό 

παραγωγής ενέργειας με συμβατικά 

καύσιμα

Παρουσία θορύβου 0
Αθόρυβη λειτουργία και περιορισμένη 

περίοδος κατασκευαστικών εργασιών

Πολεοδομικά χαρακτηριστικά 0 Καμία επίπτωση (εντός Γα4)

Βιολογικό Περιβάλλον
-1 Εκχέρσωση βλάστησης κατά τη 

διαμόρφωση του χώρου



Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 Ενεργειακό όφελος από ΑΠΕ: 300.000 kWh/year

 Περιβαλλοντικό όφελος: Μείωση εκπομπών 306 t. CO2/year
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Επίπτωση Βαθμολογία Παρατηρήσεις

Αρχαιολογικούς χώρους 0

Δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες 

πλησίον των τεμαχίων ή στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης 

Στερεά και Υγρά απόβλητα 0
Ποσότητες νερού για το πλύσιμο των 

πλαισίων από τη σκόνη

Αισθητική της περιοχής -1

Ελάχιστες επιπτώσεις λόγω του 
απομονωμένου της περιοχής. 
Υποκειμενικός επηρεασμός.

Επηρεασμός ηλεκτρομαγνητικών 

μεταδόσεων
0 Δεν υπάρχουν επιπτώσεις

Δημιουργία ανακλάσεων 0
Τα προτεινόμενα πάνελ δεν 

δημιουργούν ανακλάσεις 

Δημιουργία σκιών στο έδαφος 0
Αμελητέες θετικές ή αρνητικές 

επιπτώσεις

Κοινωνικό περιβάλλον +1

Μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των 

κατοίκων της περιοχής. Νέες θέσεις 

εργασίας στο τομέα κατασκευής και 

εμπορίας ΦΒ πλαισίων.

Δημόσια Υποδομή +2
Έργο ηλεκτροπαραγωγής κοινής 

ωφελείας



Προτεινόμενα μέτρα

 Ο σωστός προγραμματισμός των μετακινήσεων από και προς το χώρο του 
εργοταξίου κατά το στάδιο κατασκευής του έργου.

 Η αποφυγή χρήσης οποιωνδήποτε χημικών καθαριστικών για τα πλαίσια.

 Η επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών για την αποφυγή ατυχημάτων.

 Η συλλογή και μεταφορά των μπάζων από τις συσκευασίες, και εργοτάξιο σε 
αδειοδοτημένο χώρο απόρριψης.

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

 Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, 
όπως: Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου. 

 Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων / οχημάτων του 
εργοταξίου.

 Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των 
μηχανών. 

 Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν. 

 Τήρηση του ωραρίου εργασίας. .

Συμπερασματικά, το προτεινόμενο έργο θεωρείται ότι είναι περιβαλλοντικά 
βιώσιμο εάν κατασκευαστεί στην περιοχή που έχει καθοριστεί και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις προτεινόμενες εισηγήσεις.
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Συμπεράσματα 
 Σύμφωνα με την  εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής του ΠΕ θεωρείται 

δεδομένο ότι θα υπάρξουν λίγες και ασθενείς αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες όμως είναι 
απόλυτα διαχειρισιμες.

 Η λειτουργία του Φωτοβολταϊκού πάρκου αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση χρήσης 
συμβατικών καυσίμων και στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

 Η ορθολογική διαχείριση των εν λόγω έργων και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος παρακολούθησης της λειτουργίας τους, θα περιορίσει σημαντικά την 
πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως παρουσία στερεών αποβλήτων 
στο χώρο, δυσλειτουργία του συστήματος παραγωγής ενέργειας, αλόγιστη χρήση νερού 
κατά την καθαριότητα του κ.λπ. 

 Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το κατασκευαστικό στάδιο, αυτές αφορούν 
κυρίως, τη δημιουργία θορύβου και σκόνης κυρίως κατά το στάδιο της κατασκευής. 

 Οι επιπτώσεις από την εκπομπή θορύβου και τη διασπορά σκόνης εκτιμώνται ασήμαντες έως 
χαμηλές, νοουμένου ότι θα εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα περιορισμού / ελαχιστοποίησης 
των οχλήσεων αυτών. Επίσης, η περιοχή μελέτης είναι απομακρυσμένη από 
πυκνοκατοικημένες περιοχές ώστε αυτές να επηρεαστούν αρνητικά.

 Ο περιορισμός / ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να επιτευχθεί με 
την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων διαχείρισης εργοταξίου. Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω 
επιπτώσεις λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι 
βραχυπρόθεσμες και αντιστρέψιμες. 

 Όσον αφορά την επίπτωση από την αποχέρσωση και αποψίλωση της χλωρίδας εντός των 
υπό μελέτη τεμαχίων εκτιμάται χαμηλή, για το λόγο ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 
καλύπτονται και άλλες εκτάσεις με ξηρικές καλλιέργειες και άγρια χλωρίδα. Επίσης, δε θα 
επηρεαστεί η χλωρίδα που γειτνιάζει με τα υπό μελέτη τεμάχια.

 Συμπερασματικά, το προτεινόμενο έργο θεωρείται ότι είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο εάν 
κατασκευαστεί στην περιοχή που έχει καθοριστεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις 
προτεινόμενες προδιαγραφές και εισηγήσεις αυτής της μελέτης.


