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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η έκθεση πληροφοριών αφορά την κατασκευή και λειτουργία μιας μόνιμης θαλάσσιας 

πλατφόρμας υποστήριξης θαλάσσιων δραστηριοτήτων της LIMAO Holdings Ltd στην 

θαλάσσια περιοχή Λεμεσού. Η έκθεση αυτή ετοιμάστηκε στα πλαίσια της διαδικασίας 

Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της 

Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο 127(Ι)/2018 και συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 26(7) «Προτού υποβάλει Μελέτη ο κύριος του 

έργου υποχρεούται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση και τουλάχιστον σε μια 

δημόσια παρουσίαση πριν οριστικοποιήσει το περιεχόμενό της, με στόχο να δοθεί στην 

ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και 

προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον». 

 

Οι απόψεις που απορρέουν από τις δημόσιες παρουσιάσεις λαμβάνονται υπόψη, 

καταγράφονται και παρουσιάζονται στη Μελέτη μαζί με τον σχετικό σχολιασμό για το 

βαθμό στον οποίο λήφθηκαν υπόψη. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι περιορισμοί του βυθίσματος (16m) εντός των λιμένων της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) 

περιορίζουν την προσβασιμότητα των πλοίων τα οποία είτε χρησιμοποιούνται στις γεωτρήσεις στην 

ανατολική Μεσόγειο ή και γενικά για άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα μέρος αυτών 

να μην μπορεί να προσδέσει στις προβλήτες του λιμένα Λεμεσού για συντηρήσεις, ή/και μετατροπές 

και λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες στο αγκυροβόλιο Λεμεσού. 

 

Ως λύση για το πρόβλημα αυτό και για υποστήριξη της ανερχόμενης στον τόπο μας βιομηχανίας, η 

εταιρεία RPT Group, μέσω της θυγατρικής της LIMAO Holdings Ltd, έχει πάρει άδεια από την ΑΛΚ για 

να κατασκευάσει μια μόνιμη θαλάσσια πλατφόρμα υποστήριξης θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Η 

προβλήτα αυτή θα έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί πλοία με βύθισμα μέχρι 22 μέτρα. 

 

Το έργο εκ πρώτης όψεως εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Παραρτήματος ΙΙ του περί της Εκτίμησης 

των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 (127(Ι)/2018. 

 

Ωστόσο, η Περιβαλλοντική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 

υποβλήθηκαν και τα κριτήρια που αναφέρονται στο Τέταρτο Παράρτημα σύμφωνα με το Άρθρο 22 

του προαναφερθέντος Νόμου, αποφάσισε ότι λόγω του μεγέθους του έργου, της χωροθέτησης του 

και των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα πλαίσια αυτού, πρέπει να υποβληθεί Μελέτη 

Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). 

 

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει αποστείλει στον κύριο του έργου  (LIMAO Holdings) 

κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στα ελάχιστα περιεχόμενα της σχετικής ΜΕΕΠ. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η βαθυμετρία, τα 

γεωτεχνικά δεδομένα κλπ. Ο σχεδιασμός θα γίνει με τρόπο ώστε οι υποδομές του έργου και οι 

λειτουργεία του να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της άδειας από την ΑΛΚ και να περιέχει πρόνοιες 

για όλες τις λειτουργίες υποστήριξης των πλοίων τροφοδότησης πλατφόρμων, κρουαζιερόπλοιων, 

μεταγωγικών κλπ, που περιγράφονται σε αυτή (π.χ. συντήρηση, κ.α.).  

 

Στην πλατφόρμα θα γίνουν οι πιο κάτω υποδομές οι οποίες θα εξυπηρετούν τα πλοία ή/και πλωτά 

ναυπηγήματα όπως κρουαζιερόπλοιων, πλοίων γεωτρήσεων (drilling vessels), ρυμουλκών (tug boats), 

ενεργειακών πλοίων (energy vessels), και άλλων εξειδικευμένων σκαφών, συμπεριλαμβανομένων 

πλοίων τροφοδότησης πλατφόρμων (PSVs) και/ή κινητών ανυψωτικών πλατφόρμων (Jack-Ups),  

πλατφόρμες άντληση πετρελαίου (oil rigs),που θα προσδένουν επί αυτής:  

 

• κατασκευή και λειτουργία μηχανουργείου (workshop) και/ή αποθηκευτικού χώρου και/ή 

γραφείου διαχειρίσεως, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μηχανήματα και/ή εργαλεία 

και/ή γεννήτρια, με σκοπό την εκτέλεση, μεταξύ άλλων, εργασιών για τροποποίηση, 

συντήρηση και/ή επισκευές τους και/ή οποιουδήποτε εξοπλισμού σχετικού με 

δραστηριότητες και/ή στον ενεργειακό τομέα και/ή ναυτιλιακό τομέα.   

• εγκατάσταση τουλάχιστον ενός γερανού (crane) αρχικά, και ακόμη δύο τουλάχιστον γερανών 

(crane) αν απαιτείται σε κατοπινό στάδιο,  

• κατασκευή αποθηκευτικού χώρου και/ή φύλαξη και/ή αποθήκευση εξοπλισμού και/ή άλλων 

υλικών, εξαρτημάτων και/ή προϊόντων και/ή αναλώσιμων και/ή άλλων αντικειμένων τα οποία 

θα έχουν εισαχθεί νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα έχουν τύχει τελωνειακής  

διασαφήνισης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την επιδιόρθωση, συντήρηση, τροφοδότηση τους). 

 

 

Ο Σχεδιασμός της πλατφόρμας θα λάβει υπόψη τις ακόλουθες συνθήκες: 

• να υπάρχει η ελάχιστη/αμελητεα επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

• Μηδενική ποσότητα διαρροών υγρών προς το θαλάσσιο περιβάλλον. 

• Μηδενική ποσότητα (οποιουδήποτε είδους υλικού) δεν θα καταλήγει στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

• Η κατασκευή και η λειτουργία του έργου θα στοχεύσει στις  ελάχιστες, κατά το δυνατόν, 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Ελάχιστες εκπομπές καυσαερίων από οποιονδήποτε εγκατεστημένο σύστημα με μηχανή 

εσωτερικής καύσης. 

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά το μέγιστο δυνατό. 

•  Αυτονομία για όλα τα βοηθητικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων: 
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 σύστημα πόσιμου νερού, 

 σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, 

 σύστημα νερού για βιομηχανική χρήσης, 

 σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα, 

 παραγωγή ενέργειας. 

 

Όλες οι διαρροές, θα συγκρατούνται μέσω αποχετεύσεων, ομαδοποιημένων περιοχών και 

αυτοαποστραγγιζόμενων λειτουργικών περιοχών. 

 

H πιθανότητα εγκατάστασης μιας μονάδας αφαλάτωσης για άμεση ή μελλοντική χρήση θα εξεταστεί 

και θα ληφθεί υπόψιν κατά τον σχεδιασμό του έργου. Η αφαλάτωσης πρέπει να είναι ικανή να 

παράγει πόσιμο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του ΠΟΥ.  

 

Κατά τον σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη οι φωτοβολταϊκές, αιολικές ή / και άλλες δυνατότητες 

παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Θα καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για τη διατήρηση 

ανεξάρτητων ενεργειακών λειτουργιών χωρίς να χρειάζεται ένα υποβρύχιο καλώδιο τροφοδοσίας να 

φτάσει στην πλατφόρμα από την ακτή. 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

3.1. Βαθυμετρικά, Μετεωρολογικά και Ωκεανογραφικά δεδομένα 

Κατά τον σχεδιασμό του έργου απαιτούνται συγκεκριμένα γεωτεχνικά δεδομένα ώστε να εξακριβωθεί 

η φέρουσα ικανότητα του υποστρώματος, καθώς και τα βαθυμετρικά, μετεωρολογικά και 

ωκεανογραφικά δεδομένα ώστε να ληφθούν υπόψη και οι επιδράσεις των θαλάσσιων ρευμάτων, των 

επικρατέστερων ανέμων της  παλίρροιας κλπ. 

 

Αυτές οι πληροφορίες θα καθορίσουν τον πιο αποτελεσματικό και πρακτικό προσανατολισμό της 

πλατφόρμας, τον τύπο κατασκευής και τον τύπο υλικών και τη μεθοδολογία κατασκευής που θα 

υιοθετηθούν. 
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3.2. Γεωμετρία Πλατφόρμας 

 

Η συμφωνία άδειας χρήσης για την πλατφόρμα αναφέρει ότι η έκταση που μπορεί να καταλάβει η 

πλατφόρμα είναι 1 εκτάριο (10.000 m2). Η πλατφόρμα θα βρίσκεται σύμφωνα με τις συντεταγμένες 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 παραπάνω με την τρέχουσα ιδέα να είναι ότι το πάνω μέρος της 

πλατφόρμας θα είναι τουλάχιστον πέντε μέτρα πάνω από το κανονικό επίπεδο της θάλασσας, αν και 

το πραγματικό ύψος θα υπολογιστεί από μια αξιολόγηση των προαναφερόμενων δεδομένων με το 

ελάχιστο ύψος που καθορίζεται για το κατάστρωμα πλατφόρμας ώστε να εξαλειφθεί οποιαδήποτε 

πιθανότητα υπερχείλισης κυμάτων. 

 

3.3. Προτεινόμενο  Σχέδιο Πλατφόρμας  

            Fixed Solution – Cellular Cofferdam  

200 metres

50 metres 1 Hectare = 10,000 square metres

Σχήμα  1 Πιθανή διαμόρφωση πλατφόρμας 
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4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.1. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η πλατφόρμα θα κατασκευαστεί έξω από το λιμάνι Λεμεσού 0.5 ναυτικά μιλιά στο σημείο που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 και όπως έχει υποδειχθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου κατόπιν 

εσωτερικής μελέτης. Η πλατφόρμα θα κατασκευαστεί στο σημείο με τις εξής συντεταγμένες 

34°38'59.1"N 33°02'16.4"E.  

 

 
Εικόνα 1 Χωροθέτηση έργου 

 

Σύμφωνα με την άδεια που έχει δοθεί από την ΑΛΚ η επιφάνεια που αναμένεται να καλύψει η 

πλατφόρμα δεν θα ξεπερνά το 1 εκτάριο (10 000m2). 

4.2. Περιοχή μελέτης 

4.2.1. Ευρύτερη περιοχή μελέτης 

 
Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή στην οποία, δύναται, να υπάρξουν επιπτώσεις από 

την υλοποίηση του έργου. Λαμβάνοντας υπόψιν την χωροθέτηση του έργου καθώς και τις εργασίες 
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οι οποίες θα διενεργούνται κατά την λειτουργία του η ακτίνα της περιοχής μελέτης καθορίστηκε ώστε 

να περιλαμβάνει όλο το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού σε ακτίνα 5km, το λιμάνι Λεμεσού και την 

παραλία lady’s mile. 

 
Εικόνα 2 Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης – Ακτίνα 5km 

4.2.2. Άμεση περιοχή Μελέτης 

Ως άμεση περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή στην οποία, δύναται, να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις 

από την υλοποίηση του έργου. Λαμβάνοντας υπόψιν την χωροθέτηση του έργου καθώς και τις 

εργασίες οι οποίες θα διενεργούνται κατά την κατασκευή και λειτουργία του η ακτίνα της άμεσης 

περιοχής μελέτης καθορίστηκε ώστε να περιλαμβάνει τον θαλάσσιο κόλπο Λεμεσού και μέρος από το 

λιμάνι Λεμεσού. 
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Εικόνα 3 Άμεση Περιοχή Μελέτης Ακτίνα 1.5km 

4.3. Υφιστάμενη Κατάσταση  

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης η κατάσταση του περιβάλλοντος εντός της ορίων της άμεσης 

περιοχής μελέτη θα αποτυπωθεί αναλυτικά. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης θα 

πραγματοποιηθεί για, τουλάχιστον, τις ακόλουθες περιβαλλοντικές παραμέτρους: 

• Γεωλογία και εδαφολογία· 

• Νερό και υδάτινοι πόροι· 

• Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα και κλιματική αλλαγή· 

• Χερσαία οικολογία και βιοποικιλότητα· 

• Θόρυβος και δονήσεις· 

• Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 

 

Για την αποτύπωση της κατάστασης του περιβάλλοντος θα αντληθούν πληροφορίες και δεδομένα από 

κρατικές υπηρεσίες, από ιδίες αναλύσεις, μετρήσεις και καταγραφές και από την διεθνή 

βιβλιογραφία. 

 

 



   

 

11 | P a g e  

 

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Βασική αρχή είναι ο εκ των προτέρων εντοπισμός, η επιμέτρηση και η αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την κατασκευή και την λειτουργία 
του έργου. Η βασική προσέγγιση για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και επιμέτρηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου έχει ως απώτερο σκοπό την, όπου δυνατό, 
αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων ενός έργου προς το περιβάλλον. 

 

Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα εξεταστούν στα πλαίσια της ΜΕΕΠ προκύπτουν από 

μια επισκόπηση της περιγραφής του έργου. Οι επιπτώσεις θα συγκεκριμενοποιηθούν όταν ο 

σχεδιασμός του έργου ολοκληρωθεί και θα  αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ΜΕΕΠ. Η επισκόπηση της 

προκαταρκτικής εκτίμησης επιπτώσεων κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 1 και 2 
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Πίνακας 1 ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ – ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   

ΓΕΩΛΟΓΙΑ Κατάληψη φυσικού χώρου από το έργο . 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 
ΠΥΘΜΕΝΑΣ 

Μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα λιβάδια του είδους Posidonia oceanica 
και σε άλλα βενθικά ενδιαιτήματα που υπάρχουν στην περιοχή όπου θα 
κατασκευαστεί το έργο, τα οποία με τις εργασίες είναι αναπόφευκτο να μην 
επηρεαστούν. 
Υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρίως από την αγκυροβόληση 
των πλοίων, την αιώρηση ιζήματος και την αφαίρεση υποστρώματος στο 
βυθό. 

ΒΕΝΘΙΚΑ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

Επιπτώσεις στην αλιεία και στους θαλάσσιους οικότοπους και βενθικούς 
οργανισμούς από τη διατάραξη των φυσικοχημικών παραμέτρων των 
θαλάσσιων υδάτων (αυξημένη θολερότητα, αυξημένη συγκέντρωση 
αιωρούμενων σωματιδίων) λόγω των θαλάσσιων κατασκευαστικών 
εργασιών. 

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τυχόν διαρροή πετρελαιοειδών 
και λιπαντικών, εάν δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Μεγαλύτερες 
επιπτώσεις αναμένονται στην περίπτωση ατυχήματος, με ανεξέλεγκτη 
διαρροή καυσίμων ή λιπαντικών 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμοσφαιρική ρύπανση από τις εκπομπές αέριων ρύπων από τα οχήματα, 
τα μηχανήματα και τα πλωτά μέσα κατά την διάρκεια κατασκευής του 
έργου. 

ΘΟΡΥΒΟΣ Εκπομπή θορύβου (υποβρύχιου και χερσαίου) και δονήσεων κατά την 
διάρκεια  κατασκευής των θαλάσσιων έργων. 
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Πίνακας 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ – ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   

ΒΕΝΘΙΚΑ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

Επιπτώσεις στη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα από την τοποθέτηση και 
λειτουργία των αγωγών απόληψης θαλασσινού νερού και απόρριψης του 
νερού από την αφαλάτωση. 

Επιπτώσεις στους τοπικούς πληθυσμούς της χερσαίας χλωρίδας-πανίδας 
και θαλάσσιας ζωής λόγω της μόνιμης αλλαγής της μορφολογίας και της 
χρήσης του χώρου 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ 
ΠΥΘΜΕΝΑΣ 

Επιπτώσεις στα λιβάδια του είδους Posidonia oceanica από τις 
δραστηριότητες του έργου 

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τυχόν διαρροή πετρελαιοειδών 
και λιπαντικών κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης των πλοίων, εάν δεν 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 

Διατάραξη των φυσικοχημικών παραμέτρων των θαλάσσιων υδάτων 
(αυξημένη θολερότητα, αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων 
σωματιδίων) λόγω της λειτουργίας του έργου και από την τυχόν πρόκληση 
ατυχημάτων (π.χ. ατυχηματική διαρροή στη θάλασσα καυσίμων, 
λιπαντικών, κλπ.) με δυσμενείς επιπτώσεις στις θαλάσσιες βιοκοινωνίες. 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Μείωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα από αέριες εκπομπές, 
σκόνη και εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από τη λειτουργία του 
έργου, τη διακίνηση πλοίων, τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού, και, τη 
διεξαγωγή εργασιών φορτοεκφόρτωσης από τα πλοία. 

ΘΟΡΥΒΟΣ Εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον λόγω του τύπου του έργου, των 
εργασιών που θα διεξάγονται κατά τη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας 
και την αύξηση της θαλάσσιας κίνησης, κλπ.. 
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6. ΣΧΟΛΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ 

 

Εάν επιθυμείτε να εκφράσετε τα σχόλια, τις εισηγήσεις ή τις απόψεις σας σχετικά με το προτεινόμενο 

έργο πριν την οριστικοποίηση των περιεχομένων της Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΕΕΠ), υποβάλετε τα/τις με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

«info@qualitylink.com.cy» ή στην ταχυδρομική θυρίδα «Τ.Θ. 16261, CY2087, Λευκωσία, Κύπρος». 

 

mailto:info@qualitylink.com.cy
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