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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της από 18 του 
Απριλίου 2007 σύμβασης ανάθεσης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (SEA) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 3 ‘ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’» που υπογράφηκε μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα της ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, εκπροσωπούμενης από τον Γενικό Γραμματέα 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης κο Κωνσταντίνο Μουσουρούλη και της Εταιρείας 
«ENVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 
εκπροσωπούμενης από τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγρηγορίου.  

 

1.1 Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΠΔΣ) Ελλάδα – 
Κύπρος. Η οδηγία 2001/42/ΕΚ ενσωματώνεται στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας με 
την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» και αντίστοιχα στο θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου με τον Νόμο  
102 (Ι) 2005 «Νόμος που προβλέπει για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή προγραμμάτων». Η διαδικασία που 
προβλέπεται από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ αναφέρεται ως Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Σχεδίου ή του Προγράμματος. 

Στόχος της διαδικασίας της ΣΠΕ του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας 
(ΔΠΣ) Ελλάδα-Κύπρος αποτελεί η διερεύνηση της συμβατότητας της 
ακολουθούμενης από το Πρόγραμμα στρατηγικής, των στόχων και του 
περιεχομένου του, με τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών που αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του.  

Λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των περιοχών 
αυτών όσον αφορά το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά και οι 
διεθνείς και εθνικοί στόχοι και προτεραιότητες σε σχέση την αειφόρο ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, όπως εκφράζονται στα στρατηγικά αναπτυξιακά 
προγραμματικά κείμενα των δύο χωρών αλλά και στην Κοινοτική και Εθνική 
νομοθεσία. 

Η διαδικασία ΣΠΕ, σύμφωνα με το κείμενο της Οδηγίας (Άρθρο 2β), περιλαμβάνει 
τις παρακάτω θεματικές ενότητες:  
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1. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  

2. Διεξαγωγή διαβουλεύσεων  

3. Συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των 
διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων και  

4. Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση.  

Η εκπόνηση μιας ενιαίας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ΣΠΕ. Ακολουθεί η διαβούλευση επ’ 
αυτής και του προγράμματος με το ενδιαφερόμενο κοινό και τους σχετικούς φορείς 
με στόχο την ενσωμάτωση σε αυτό μέτρων βελτιστοποίησης της περιβαλλοντικής 
του επίδοσης και ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενα δυσμενών επιπτώσεών του στο 
περιβάλλον. Τα πορίσματα της διαβούλευσης περιλαμβάνονται σε μία κοινή 
περιβαλλοντική δήλωση (κανονιστική πράξη), η οποία εγκρίνεται σε εθνικό επίπεδο 
και τα περιβαλλοντικά δεδομένα που προέκυψαν ενσωματώνονται στο πρόγραμμα 
πριν την αποστολή του προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα και με βάση μία κοινά συμφωνηθείσα διαδικασία, η 
ΣΠΕ περιλαμβάνει τα στάδια που φαίνονται στο σχήμα 1-1.  
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Σχήμα 1-1: Διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας 2001/42 για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων του στόχου 3 «ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» 

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής της ΣΜΠΕ -  

 Αρχή Προγραμματισμού  

Ενημέρωση των Κρατών για την εφαρμογή της 
Οδηγίας – Αρχή Προγραμματισμού 

Ανάθεση εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) - Αρχή 

Προγραμματισμού  

Ορισμός στελεχών ως «σημείων επαφής»* με τα 
εμπλεκόμενα Κράτη για τη Στρατηγική 

Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Προγράμματος – 
Αρχή Προγραμματισμού 

Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής** για την 
αξιολόγηση της ΣΜΠΕ του Προγράμματος  

Διαδικασία ΣΠΕ σε εθνικό επίπεδο -  
δημοσιοποίηση / διαβούλευση 

Πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης/αποδοχής της κοινής 
περιβαλλοντικής δήλωσης σε εθνικό επίπεδο 

Πλήρης ενσωμάτωση του περιεχομένου της 
περιβαλλοντικής Απόφασης ή Δήλωσης στο 
Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος –  

Αρχή Προγραμματισμού  

Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των 
περιβαλλοντικών δεδομένων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα –  
Ex – Ante αξιολογητής    

Αποστολή του Σχεδίου ΕΠ και της 
Περιβαλλοντικής Απόφασης/Δήλωσης στην 

ΕΕ – Αρχή Προγραμματισμού  

Είναι η 
ΣΜΠΕ ΟΚ;  

Κατάρτιση κοινής περιβαλλοντικής δήλωσης από 
την Κοινή Επιτροπή  

Τελική παραλαβή ΣΜΠΕ από την Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής    

Διορθώσεις από 
μελετητή 

Αξιολόγηση ΣΜΠΕ  από την Κοινή Επιτροπή - 
προσωρινή παραλαβή ΣΜΠΕ από την Επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής    

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

* Κατά προτίμηση από τις  περιβαλλοντικές 
Υπηρεσίες ή άλλες Υπηρεσίες αρμόδιες 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (ένα 
ανά εμπλεκόμενο  Κράτος). 

** Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται 
τουλάχιστον από τα στελέχη «σημεία 
επαφής» και από τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης/ Παραλαβής της 
ΣΜΠΕ. 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) κατέχει σημαντική θέση στην διαδικασία της ΣΠΕ καθώς τα 
πορίσματά της τροφοδοτούν τα επόμενα στάδια σχεδιασμού, διαβούλευσης και 
λήψης αποφάσεων. Οι ελάχιστες πληροφορίες που σύμφωνα με την Οδηγία που 
θα πρέπει να περιέχονται στην ΣΜΠΕ αναφέρονται στον Πίνακα 1-1. 

Πίνακας 1-1:Ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να περιέχει η ΣΜΠΕ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 Περιγραφή σε γενικές γραμμές του περιεχομένου, των κύριων στόχων του σχεδίου 
ή προγράμματος και της σχέσης με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα. 

Κεφ. 4 

 Σχετικές πτυχές της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Κεφ. 6  

 Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν 
σημαντικά. 

Κεφ.6 

 Τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν το σχέδιο ή 
πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων, κατά κύριο λόγο, εκείνων που αφορούν 
περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως περιοχές που χαρακτηρίζονται 
Προστατευόμενες, σύμφωνα με τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. 

Κεφ. 6 

 Στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο 
ή σε επίπεδο κρατών μελών, οι οποίοι αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα, και ο 
τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν 
ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία του. 

Κεφ. 3 

 Ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων 
θεμάτων όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η 
χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της 
αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των 
ανωτέρω παραγόντων. 

Κεφ. 7 

 Προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, 
εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος.  

Κεφ. 7 

 Παρουσίαση σε γενικές γραμμές των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι 
εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες και η περιγραφή του τρόπου διενέργειας 
της εκτίμησης, με μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη 
τεχνογνωσίας) που προέκυψαν κατά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 
πληροφοριών.  

Κεφ. 5 
Κεφ. 8 

 Περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων σχετικά με τον έλεγχο σύμφωνα με το 
άρθρο 10 (Σύστημα ελέγχου – παρακολούθησης).  

Κεφ. 7 

 Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των ανωτέρω 
θεμάτων.  

Κεφ. 2 

* Οι παραπάνω πληροφορίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και περιέχονται στο Παράρτημα 
Ι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.  

Πηγή: ΕΕ, 2001 

 

1.2 Στοιχεία αρχής σχεδιασμού του προγράμματος 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα 
– Κύπρος δημιουργήθηκαν 2 ομάδες εργασίας (working groups). Η Ομάδα 
Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ), η οποία αποτελείτο από στελέχη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Interreg και του ΥΠ.ΟΙ.Ο της Ελλάδας, καθώς και η Task 
Force στην οποία συμμετείχαν μέλη της ΟΣΠ και του Γραφείου Προγραμματισμού 
της Κύπρου. Οι Ομάδες Εργασίας δημιουργήθηκαν τον Μάιο του 2006. 
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Το έργο της ΟΣΠ και της Task Force υποστήριξαν ακόμα: 

• Ο σύμβουλος υποστήριξης της διαδικασίας σχεδιασμού (Ευρωπαϊκός 
Επιχειρησιακός Όμιλος  - Ε.Ε.Ο Group Α.Ε). 

• Ο σύμβούλος της Εκ των Προτέρων (Ex Ante) Αξιολόγησης (BCS 
Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΕΠΕ).  

• Ο σύμβουλος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ - SEA), ENVECO Α.Ε. 

Η στρατηγική του Προγράμματος διαμορφώθηκε σύμφωνα με την :  

• «από πάνω προς τα κάτω» (Top down), και  

• «από κάτω προς τα πάνω» (Bottom Up) προσέγγιση.  

Στο πλαίσιο της δεύτερης, έγιναν δύο έρευνες πεδίου σε κοινωνικοοικονομικούς 
φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου από τους οποίους ζητήθηκε να υποβάλλουν 
προτάσεις για την ανάπτυξη του προγράμματος και οι οποίες ελήφθησαν υπόψη 
κατά το σχεδιασμό του. 

 

1.3 Μελετητής ΣΜΠΕ – Ομάδα Έργου 

Την ευθύνη της σύνταξης της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) έχει η εταιρεία: 

ENVECO 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Περικλέους 1, Μαρούσι, Τ.Κ. 15122, 

Τηλ.: 210 6141357, Fax: 210 6148149, 

E-mail: enveco@hol.gr 

Υπεύθυνος του έργου είναι ο Σπύρος Παπαγρηγορίου: Πολιτικός Μηχανικός 
ΕΜΠ, Υγιεινολόγος-Μηχανικός Περιβάλλοντος Dipl., M.Sc., Οικονομολόγος 
περιβάλλοντος Μ.Litt., Διευθύνων Σύμβουλος της Enveco Α.Ε. Διετέλεσε πρόεδρος 
της ομάδας «Περιβάλλον» του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
έτος 1988, σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος του Προέδρου του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των εκθέσεων – 
επιστημονικών συνεδρίων HELECO που έχει οργανώσει το ΤΕΕ από το 1993 – 
2005. Με μακρά θητεία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα διαθέτει μεγάλη 
εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό περιβαλλοντικών μελετών και έχει 
πληθώρα δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Διαθέτει ειδική 
εμπειρία στη διαχείριση υγρών αποβλήτων, στην οργάνωση μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην προστασία, διαχείριση και οικονομία του 
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περιβάλλοντος. Έχοντας αναλάβει τη μελέτη σημαντικών θεμάτων 
περιβαλλοντικής στρατηγικής και σχεδιασμού, διαθέτει σημαντική πείρα στη 
διαμόρφωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Επικεφαλής – Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ήταν ο Δρ. Γιώργος 
Κοτζαγεώργης, Βιολόγος με Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία - Οικολογία και 
πολυετή προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο 
της Μελέτης. Ο Δρ. Κοτζαγεώργης είναι μόνιμος συνεργάτης της ENVECO Α.Ε. 
Διαθέτει εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα σχετικά 
εφαρμογής της Οδηγίας 2001/42, καθώς και γνώση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 
που αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική της κοινότητας, θέματα Διασυνοριακών 
σχέσεων, Διαρθρωτικών Ταμείων και Επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.  

Επίσης μέλη της Ομάδας Έργου αποτελούν οι: 

Μαρουλάκης Μιχάλης, Ιχθυολόγος, ΤΕΙ Μεσολογγίου, Tελειόφοιτος 
Βιολογίας, Παν/μιο Αθήνας 

Κατσέλης Γιάννης, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc. 

Βαγιανού Φοίβη, Βιολόγος Πανεπιστημίου Oxford Αγγλία, 
Ωκεανογράφος M.Sc 

Δαμαλίτη Τίνα, Φυσικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Περιβαλλοντικές επιστήμες M.Sc., 
University of East Anglia, Norwich 

 

1.4 Μεθοδολογία Μελέτης 

Η παρούσα μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προαναφερθείσας 
Σύμβασης, τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» όπως 
ενσωματώνεται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 107017/28.8.2006 «Εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ»), και στο κυπριακό 
θεσμικό πλαίσιο (Νόμος  102 (Ι) 2005 «Νόμος που προβλέπει για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή προγραμμάτων»).  

Η γενική μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στο εγχειρίδιο «Εγχειρίδιο των 
ΣΠΕ για Στρατηγικές Συνοχής 2007-2013», έκδοσης Φεβρουάριος 2006 
(HANDBOOK ON SEA FOR COHESION POLICY 2007-2013, February 2006, 
Greening Regional Development Programmes Network, PROJECT PART-FINANCED 
BY THE EUROPEAN UNION, INTERREG IIIC, GRDP).  

Τα επιμέρους βήματα της προσέγγισης της ΣΜΠΕ παρουσιάζονται επιγραμματικά 
στη συνέχεια: 
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1. Προσδιορίζονται, διερευνώνται και αναλύονται η αναπτυξιακή στρατηγική, οι 
στόχοι και το περιεχόμενο του ΠΔΣ. 

2. Διερευνώνται οι βασικοί διεθνείς και εθνικοί στόχοι προστασίας του 
περιβάλλοντος για κάθε περιβαλλοντικό μέσο όπως το έδαφος, οι υδατικοί 
πόροι, η ατμόσφαιρα, το κλίμα, η βιοποικιλότητα, η πανίδα και η χλωρίδα, η 
πολιτιστική κληρονομιά, ο πληθυσμός, η υγεία των ανθρώπων, τα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία, το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων.  

3. Περιγράφεται η δυνατότητα ύπαρξης εύλογων εναλλακτικών λύσεων 
εφαρμογής του προγράμματος και οι λόγοι επιλογής της προτεινόμενης λύσης. 

4. Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε ένα από τους παραπάνω 
περιβαλλοντικούς τομείς στο χωρικό πεδίο ενδιαφέροντος του προγράμματος.  

5. Με βάση τους στόχους και τα αξιολογητικά ερωτήματα που προέκυψαν στα 
προηγούμενα στάδια εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πιθανές σημαντικές 
επιπτώσεις στα περιβαλλοντικά μέσα από την υλοποίηση των προβλεπόμενων 
δράσεων σε κάθε πεδίο ενδιαφέροντος του προγράμματος. 

6. Γίνονται προτάσεις αναδιαμόρφωσης, συμπλήρωσης ή άλλης τροποποίησης του 
περιεχομένου του ΔΠΣ με σκοπό την βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής του 
επίδοσης και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προνοιών. Προτείνονται 
επίσης, μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, 
επανόρθωση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από την εφαρμογή του προγράμματος. 

7. Τέλος προτείνεται σύστημα παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής του 
προγράμματος με στόχο την έγκαιρη καταγραφή τυχόν σημαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 

1.5 Πεδίο εφαρμογής της ΣΜΠΕ 

Ως περιοχή μελέτης στην παρούσα ΣΜΠΕ ορίζεται το σύνολο της Περιοχής 
Προγραμματισμού -Συνεργασίας η οποία περιλαμβάνει στο μεν ελληνικό τμήμα την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την περιφέρεια Κρήτης και το Νομό Δωδεκανήσων, 
ενώ για την Κύπρο επιλέξιμη περιοχή αποτελεί το σύνολο της χώρας. Ανάλογα με 
την φύση του κάθε υπό εξέταση περιβαλλοντικού τομέα και την κλίμακα των 
αναμενόμενων επιπτώσεων του προγράμματος σε κάθε πεδίο παρέμβασης η 
ανάλυση της ΣΜΠΕ επεκτείνεται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές.  

Το χρονικό πεδίο εκτίμησης των επιπτώσεων του προγράμματος στους 
περιβαλλοντικούς τομείς ενδιαφέροντος καθώς και των τάσεων εξέλιξης των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων ταυτίζεται με την χρονική διάρκεια εφαρμογής του 
προγράμματος. Περιλαμβάνει δηλαδή την προγραμματική περίοδο 2007-2013 
καθώς και την περίοδο μέχρι την λήξη υλοποίησης του, το 2015. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 Σκοπός της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της από 18 του 
Απριλίου 2007 σύμβασης ανάθεσης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
(SEA) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3 ‘ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’». Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εφαρμογή των 
απαιτήσεων της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» όπως αυτή 
ενσωματώνεται στο Εθνικό δίκαιο (ΚΥΑ 107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ») κατά τον σχεδιασμό και 
την κατάρτιση του Διασυνορικού Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. 
Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των ενδεχόμενων 
επιπτώσεων της εφαρμογής του προγράμματος στο περιβάλλον και η εξεύρεση 
τρόπων βελτιστοποίησης του περιβαλλοντικού του περιεχομένου. Τα πορίσματα 
της παρούσας θα αποτελέσουν την βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΠΔΣ) Ελλάδα-Κύπρος. 

Η παρούσα αναφέρεται στο τελικό σχέδιο του ΠΔΣ Ελλάδα- Κύπρος που ήταν 
διαθέσιμο στην ομάδα μελέτης. 

2.2 Περιοχή Μελέτης  

Ως περιοχή μελέτης στην παρούσα ΣΜΠΕ ορίζεται το σύνολο της Περιοχής 
Προγραμματισμού -Συνεργασίας η οποία περιλαμβάνει στο μεν ελληνικό τμήμα την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την περιφέρεια Κρήτης και τον Νομό Δωδεκανήσων, 
ενώ για την Κύπρο επιλέξιμη περιοχή αποτελεί το σύνολο της χώρας. Ανάλογα με 
την φύση του κάθε υπο εξέταση περιβαλλοντικού τομέα και την κλίμακα των 
αναμενόμενων επιπτώσεων του προγράμματος σε κάθε πεδίο παρέμβασης η 
ανάλυση της ΣΜΠΕ επεκτείνεται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές.  

2.3 Στρατηγικοί στόχοι και περιεχόμενο του ΔΠΣ Ελλάδα - 
Κύπρος 

2.3.1 Κοινοτικό Στρατηγικό πλαίσιο  

Το ΔΠΣ Ελλάδα – Κύπρος αποτελεί το προγραμματικό έγγραφο βάσει του οποίου 
θα διατεθεί η Κοινοτική και Εθνική αναπτυξιακή συνδρομή στις γειτνιάζουσες 
περιφέρειες της Ελλάδας και της Κύπρου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο 
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του Στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Καν. 1083/2006/ΕΚ, σχετικά με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Προγραμματική Περίοδο 
2007-2013. Το ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η λειτουργία του οποίου για την νέα 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 καθορίζεται στον Καν. 1080/2006/ΕΚ. 
Σύμφωνα με τον τελευταίο η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας δυνάμει 
του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διατίθεται με στόχο την ανάπτυξη 
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων μεταξύ των 
Κρατών – Μελών. 

2.3.2 Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο  

Ελλάδα 

Η αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε βάσει της αναθεωρημένης ΣτΛ εξειδικεύτηκε από 
την Ελλάδα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2005-2008.  

Η εθνική στρατηγική εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο με τρόπο που θα καταστήσει τις Περιφέρειες, αλλά και τις 
πόλεις της χώρας, τόπους έλξης και εγκατάστασης επιχειρήσεων, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της και αμβλύνοντας τις 
διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες.  

Το ΠΔΣ Ελλάδα- Κύπρος ενσωματώνει την ελληνική εθνική στρατηγική και 
στοχοθεσία σε κατεύθυνση εξυπηρέτησης του στόχου διασυνοριακής, διακρατικής 
συνεργασίας. Δεδομένου ότι η Περιοχή Προγραμματισμού-Συνεργασίας (ΠΠΣ) 
αποτελεί μία στο σύνολό της νησιωτική περιοχή, ο στόχος που τίθεται για την 
ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών αποτελεί κεντρική επιδίωξη. 

Κύπρος 

Το ευρύτερο πλαίσιο του στρατηγικού αναπτυξιακού προγραμματισμού της Κύπρου 
για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 περιέχεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης 2007-2013, στο οποίο καθορίζονται οι μεσοπρόθεσμοι στρατηγικοί 
στόχοι και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης, της Κύπρου. 

Σε άμεση συνάφεια με το ΣΣΑ και το ΕΠΜ, το ΕΣΠΑ της Κύπρου θέτει ως Γενικό 
Στρατηγικό Στόχο για την περίοδο 2007-2013:  

«Την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης με την Ε.Ε μέσω υψηλών ρυθμών βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης». 

Η επίτευξη του γενικού στρατηγικού στόχου θα προέλθει από την επίτευξη τριών 
επιμέρους αλληλένδετων ειδικών στρατηγικών στόχων που είναι: 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

• Πλήρης και ποιοτική απασχόληση και εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής. 
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• Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η στρατηγική του ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους, θα επικεντρωθεί σε σχετικά 
μικρό αριθμό παρεμβάσεων.  

2.3.3 Στόχοι Περιβαλλοντικής Προστασίας - Περιβαλλοντικά 
Ζητήματα που Έχουν Ληφθεί Υπόψη 

1. Στρατηγική του Γκέτεμποργκ - Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο εξέδωσαν ανακοίνωση (COM 
2005/658 τελικό) για την ανανέωση και εμπλουτισμό της στρατηγικής για την 
αειφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτή οι στόχοι περιβαλλοντικής 
προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την χάραξη των 
αναπτυξιακών στρατηγικών  αφορούν: 

Εξέταση των κλιματικών αλλαγών, με γενικό στόχο τον περιορισμό των 
κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία 

Προαγωγή καλής υγείας – δημόσιας υγείας: Γενικό στόχο αποτελεί η 
προαγωγή της καλής δημόσιας υγείας και η βελτίωση της προστασίας έναντι των 
κινδύνων που απειλούν την υγεία. 

Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και αντιμετώπιση των 
δημογραφικών αλλαγών με γενικό στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών προς την 
κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνιών 

Καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Γενικός στόχος σε αυτόν τον τομέα 
προτεραιότητας είναι η διασφάλιση της ικανότητας της γης να ευνοεί τη ζωή σε 
όλη της την πολυμορφία, η τήρηση των ορίων των φυσικών πόρων του πλανήτη 
και προαγωγή της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να αποσυνδεθεί η  
οικονομική ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Αύξηση της βιωσιμότητας των μεταφορών, με γενικό στόχο να διασφαλιστεί 
ότι τα συστήματα μεταφορών ανταποκρίνονται στις οικονομικές και κοινωνικές 
ανάγκες της κοινωνίας ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις 
τους στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Καταπολέμηση της φτώχειας στον πλανήτη και προαγωγή της ανάπτυξης. 
Γενικό στόχο για την καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί η ενεργός προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και να διασφαλιστεί ότι οι εσωτερικές 
και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμβατές με την αειφόρο 
ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της. 

 

2. Έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
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Στο έκτο πρόγραμμα Δράσης για το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
καθορίζει τις προτεραιότητες και τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για το 
περιβάλλον για το χρονικό διάστημα μέχρι το 2010 και μετά, και περιγράφει 
λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ως συμβολή στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης. 

Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον στρέφεται γύρω από τέσσερις 
άξονες προτεραιότητας:  

Α. Κλιματικές αλλαγές 

Β. Φύση και βιοποικιλότητα 

Γ. Περιβάλλον και υγεία 

Δ. Αειφόρος διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων 

Το πρόγραμμα δράσης προβλέπει τη χάραξη επτά θεματικών στρατηγικών στους 
τομείς της καταπολέμησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της προστασίας και 
διατήρησης  θαλάσσιου περιβάλλοντος, της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών 
πόρων της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και της ανακύκλωσης, την 
αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, την προστασία του εδάφους και την βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος. Η κάθε θεματική στρατηγική περιλαμβάνει ειδικούς για 
κάθε περίπτωση στρατηγικούς στόχους περιβαλλοντικής προστασίας λαμβάνοντας 
υπόψη τους τόσο τους κοινοτικούς στόχους αειφορίας της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ αλλά και τις δεσμεύσεις της κοινότητας στο 
πλαίσιο Διεθνών συμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. 

2.3.4 Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία  

Πλήθος κοινοτικών Οδηγιών που θέτουν το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του 
περιβάλλοντος, με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τίθενται, έχει 
ενσωματωθεί στην εθνική Νομοθεσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Το  
Παράρτημα Ι περιλαμβάνει έναν κατάλογο με τα σημαντικότερα νομοθετικά 
κείμενα των δύο χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχετικούς με την 
προστασία του περιβάλλοντος τομείς. 

2.3.5 Όραμα, στρατηγικοί στόχοι και Άξονες προτεραιότητας  
του Προγράμματος 

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε συνδυασμό με τις εθνικές και 
κοινοτικές πολιτικές, αποτελούν την βάση δόμησης της αναπτυξιακής στρατηγικής 
του Διασυνοριακού Προγράμματος.  

Το όραμα για την περιοχή συνεργασίας την προγραμματική περίοδο 2007-2013 
είναι: 
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Η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

Στρατηγικούς στόχους του προγράμματος αποτελούν: 

ΣΣ1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή Συνεργασίας. 

ΣΣ2: Προστασία Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων. 

ΣΣ3: Ενίσχυση της Ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και 
υπηρεσίες. 

Για την επίτευξη του οράματος και των στρατηγικών στόχων του, το Πρόγραμμα 
καθορίζει 4 Άξονες προτεραιότητας. 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα & Ασφάλεια Περιοχής. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (με οριζόντιο 
χαρακτήρα). 

Καθορίζονται ειδικοί στόχοι για κάθε Άξονα προτεραιότητας και συγκεκριμένα 
πεδία παρέμβασης. Σε κάθε πεδίο παρέμβασης προβλέπεται η υλοποίηση 
καθορισμένων δράσεων. Η επιχειρησιακή διάρθρωση των αξόνων προτεραιότητας 
του προγράμματος αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα 2-1: 
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Πίνακας 2-1: Επιχειρησιακή διάρθρωση των Αξόνων προτεραιότητας του ΔΠ Ελλάδα- Κύπρος 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα. 

Επιχειρηματικότητα 

 Δράσεις βελτίωσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων (προβολή, 
δικτύωση, προώθηση). 

 Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 
 Δράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων. 

Έρευνα – Τεχνολογία – 
Καινοτομία 

 Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων και 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
 Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 
 Συνεργασίες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, ανταλλαγές 
φοιτητών). 

Ε.Σ 1: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας. 
Ε.Σ 2: Ενίσχυση Έρευνας – Τεχνολογίας 
και Καινοτομίας. 
Ε.Σ 3: Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον. 

Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

 Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση τόπων φυσικών πόρων & ευαίσθητων 
περιοχών. 

 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προβολής, δικτύωσης. 
 Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, 
πυρκαγιές, σεισμούς, κλπ). 

Πολιτισμός 

 Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της Περιοχής Συνεργασίας και βελτίωση των 
πολιτιστικών υπηρεσιών. 

 Δράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας. 

 Συνδυασμένη προβολή και δικτύωση, διασφάλιση συνθηκών εύκολης πρόσβασης και 
επισκεψιμότητας και οργάνωση θεματικών διαδρομών, με σκοπό την αξιοποίησή της 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ανθρώπινο Δυναμικό  Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Ε.Σ 4: Την αξιοποίηση και διαχείριση 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 
Ε.Σ 5: Την πρόληψη και διαχείριση 
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα & Ασφάλεια Περιοχής 

Ασφάλεια 
 Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης θαλάσσιου και εναέριου χώρου. 
 Δράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις πύλες εισόδου. 

Μεταφορές και 
Επικοινωνίες 

 Χρήση ΤΠΕ σε θέματα μεταφορών. 
 Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνιών 
στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη 

Ε.Σ 6: Την ενίσχυση της Ασφάλειας της 
περιοχής. 
Ε.Σ 7: Την βελτίωση των συστημάτων 
μεταφορών και επικοινωνιών. 
Ε.Σ 8:Την βελτίωση της πρόσβασης σε 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
   2-7 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Ανθρώπινο Δυναμικό  Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη 

Αναβάθμιση 
συστήματος 
διαχείρισης, 
παρακολούθησης και 
ελέγχου του 
Προγράμματος 

 Συστηματική προετοιμασία, επιλογή, παρακολούθηση του προγράμματος και των έργων,  
 Δράσεις για τη δημιουργία νέων δομών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση 
λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους,  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών 
συστημάτων απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης,  

 Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο των στελεχών 
των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Προγράμματος 
φορέων. 

Ενέργειες 
πληροφόρησης και 
δημοσιότητας 

 Αξιοποίηση διάφορων μέσων (πχ φυλλάδια, αφίσες, video, cd-rom, sites στο διαδίκτυο, 
εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, προβολή και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις εργασίας, 
ενημερωτικά δελτία), για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και της 
κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα και την διάδοση βέλτιστων πρακτικών, 
που ενθαρρύνουν την αμοιβαία μάθηση και τη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.  

 Ενίσχυση της ποιότητας της 
διαχείρισης, λειτουργίας, 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
δράσεων του προγράμματος και 
επιτάχυνση της συνέπειας των 
χρηματοδοτήσεων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
βέλτιστη αξιοποίηση τους. Ειδική 
αναφορά γίνεται για την στήριξη της 
Κοινής Τεχνικής Γραμματείας που 
απαιτείται για την εύρυθμη 
λειτουργία του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 

 Διασφάλιση ευρείας δημοσιότητας και 
πληροφόρησης του προγράμματος, με 
επιμέρους στόχους την εξασφάλιση 
της διαφάνειας για τους δυνητικούς 
και τελικούς δικαιούχους και τις 
ενδιαφερόμενες ομάδες, την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης και την 
προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Άρθρο 69, Κανονισμός 
1083/2006). 

Πίνακας 2-1: Συνοπτική παρουσίαση των πεδίων παρέμβασης των προβλεπόμενων δράσεων και των ειδικών στόχων των Αξόνων προτεραιότητας του ΔΠ 
Ελλάδα Κύπρος 
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2.4 Συμπεράσματα από την ανάλυση του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος 
/ Τομέας Περιβάλλον 

Από την παραπάνω ανάλυση των στόχων της στρατηγικής και του περιεχομένου 
του προγράμματος προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σε ότι αφορά τα 
περιβαλλοντικά θέματα: 

1. Ο σχετικά μικρός προϋπολογισμός και ο διασυνοριακός χαρακτήρας 
του προγράμματος οριοθετούν την δράση του ως υποστηρικτική και 
συμπληρωματική σε σχέση με τις τομεακές και περιφερειακές 
στρατηγικές ανάπτυξης των δύο χωρών. 

2. Το πρόγραμμα, από τη φύση του, υπερβαίνει τη λογική της Εθνικής 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων. Στοχεύει τις 
περιβαλλοντικές δράσεις του σε τομείς με διακρατική σημασία όπως η 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων αλιευτικών 
αποθεμάτων, η πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων (πυρκαγιές ή 
βιομηχανικά ή ναυτιλιακά ατυχήματα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
υδατοκαλλιέργειας, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς κτλ). 

3. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από ήπιες προς 
το περιβάλλον δράσεις, που στην πλειοψηφία τους δεν θέτουν το πλαίσιο 
για την υλοποίηση «σκληρών» κατασκευαστικών έργων ή έργων μεγάλης 
κλίμακας που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

4. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που θέτουν το πλαίσιο 
υλοποίησης ενεργειών προστασίας, ανάδειξης και αναβάθμισης του 
περιβάλλοντος της Περιοχής Προγραμματισμού Συνεργασίας (ΠΠΣ). Οι 
δράσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2 
που εστιάζει στην ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και του 
πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής. 

5. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δράσεις ενίσχυσης της 
συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων 
των δύο χωρών και την ανάληψη κοινών δράσεων σε κοινούς τομείς 
ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να έχει όφελος για την 
κατανόηση, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή 
συνεργασίας. 

6. Το πρόγραμμα δίνει ακόμη κίνητρα για την ανάληψη αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών από τους τοπικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό 
προωθείται ένας τύπος ανάπτυξης που αφενός επικεντρώνει στην 
καινοτομία και αφετέρου είναι συμβατός με τις ιδιαίτερες συνθήκες και 
ανάγκες του κάθε τόπου.  
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7. Το πρόγραμμα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση μίας περιοχής με 
εγγενή προβλήματα γεωγραφικής απομόνωσης. Η εφαρμογή του 
προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί ότι δρα αντισταθμιστικά ως προς το 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα της περιοχής που προκύπτει από τον νησιωτικό 
της χαρακτήρα.  

8. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού και στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, στην αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του 
πληθυσμού μέσω δράσεων επιμόρφωσης – κατάρτισης και στην παροχή 
νέων πεδίων απασχόλησης σε ερευνητές, αξιοποιώντας το υψηλά 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό των δύο χωρών. 

9. Τέλος, το πρόγραμμα προβλέπει δράσεις για την προστασία και 
ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των δύο χωρών αναβαθμίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική ζωή των κατοίκων της ΠΠΣ και 
προωθώντας την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ τους. 

Το βάρος του προγράμματος κατευθύνεται κύρια σε δράσεις ανάπτυξης της 
καινοτομίας, προώθησης της έρευνας, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών όπως 
και στην προστασία του περιβάλλοντος και λιγότερο σε σκληρά κατασκευαστικά 
έργα υποδομής.  

2.5 Εναλλακτικές δυνατότητες υλοποίησης του προγράμματος 

Η μηδενική λύση αποτελεί τη μόνη δυνητική προσέγγιση εναλλακτικής 
διερεύνησης του προγράμματος. Σε αυτήν την περίπτωση η εύλογη εναλλακτική 
λύση θα ήταν η «μεταφορά» των αντίστοιχων οικονομικών πόρων στα αντίστοιχα 
τομεακά η περιφερειακά εθνικά προγράμματα. Η λύση αυτή εκτιμάται ως 
δυσμενέστερη τόσο σε γενικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο για τους εξής 
λόγους: 

• Εκλείπουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη μεγιστοποίηση του 
οφέλους της διασυνοριακής συνεργασίας σε τομείς που έχουν δοκιμαστεί 
στο παρελθόν και σχετίζονται με θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες και 
τα οποία δύνανται να αντιμετωπιστούν με κοινές δράσεις. Ειδικότερα στον 
περιβαλλοντικό τομέα και σε θέματα όπως η διαχείριση υδατικών πόρων (με 
έμφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον), η προστασία και βέλτιστη διαχείριση 
των ευαίσθητων περιοχών και ειδών, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη η 
διάδοση και εφαρμογή μεθόδων αντιρύπανσης κλπ, η διασυνοριακή  
συνεργασία συμβάλλει τόσο στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους 
σε ένα ευρύτερο χωρικό πλαίσιο και εκμεταλλεύεται από τη φύση της τα 
πλεονεκτήματα και τα ισχυρά σημεία κάθε μίας από τις δύο συνεργαζόμενες 
χώρες. 

• Περιορίζεται η συνεργασία και η επαφή μεταξύ δύο γειτονικών χωρών που 
αφορά τόσο στη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας  όσο και στη 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
   2-10 

γνωριμία και δημιουργία δεσμών μεταξύ των φορέων του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα στις δύο χώρες. Στον περιβαλλοντικό τομέα ειδικότερα 
αυτό έχει μακροπρόθεσμα δυσμενείς επιπτώσεις στο επίπεδο αξιοποίησης 
«κεκτημένων», αλλά και στη συνεργασία για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων μεθόδων σε θέματα αιχμής που βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα αλλά και την περιβαλλοντική επίδοση 

• Είναι αντίθετη με τη γενική αρχή της ΕΕ για την συνοχή και την άμβλυνση 
των ανισοτήτων τόσο σε κρατικό όσο και σε4 περιφερειακό επίπεδο. 

2.6 Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος από την 
ΣΜΠΕ και σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ αναλύεται η κατάσταση των 
ακόλουθων περιβαλλοντικών τομέων στην περιοχή προγραμματισμού 
συνεργασίας: 

Αβιοτικό περιβάλλον  

• Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

• Κλίμα 

• Εδαφικοί πόροι 

• Υδατικοί πόροι (εσωτερικά νερά και θάλασσα) 

Βιοτικό περιβάλλον 

• Βιοποικιλότητα 

• Χλωρίδα και πανίδα 

Ανθρωπογενές περιβάλλον 

• Ανθρώπινη υγεία 

• Πληθυσμός 

• Πολιτιστική κληρονομιά 

• Τοπίο 

2.6.1 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον -κλίμα 

Στην μεγαλύτερη έκταση της ΠΠΣ η ποιότητα της ατμόσφαιρας διατηρεί υψηλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά, τα όποια προβλήματα ατμοσφαιρικής 
υποβάθμισης εντοπίζονται στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές.  

Η αστική ρύπανση αφορά τις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Οι κύριες πηγές 
ρύπων εντοπίζονται στην κυκλοφορία των οχημάτων (πλήθος οχημάτων, 
κυκλοφοριακές συνθήκες, ανεπάρκεια ή έλλειψη μαζικών μέσων μεταφοράς), τις 
περιοχές των μεγάλων λιμανιών της περιοχής και κατά δεύτερο λόγο στη 
λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης. 
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Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι στην Κύπρο εμφανίζουν σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε 
αστικές και βιομηχανικές περιοχές. Σχετικά υψηλές τιμές διοξειδίου του αζώτου 
μπορούν να παρατηρηθούν στη Λευκωσία και ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο 
εξαιτίας τυπικών της περιόδου φυσικών ατμοσφαιρικών φαινομένων όπως της 
ατμοσφαιρικής ευστάθειας ή/και ατμοσφαιρικών αναστροφών. Για το βενζόλιο οι 
υψηλότερες τιμές αναμένονται στις αστικές περιοχές, όπου βρίσκονται και οι 
μείζονες πηγές ρύπανσης όπως η κυκλοφορία Η σημαντικότερη πηγή διοξειδίου 
του θείου είναι το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Κερύνειας στη βόρεια 
ακτή, και του Βασιλικού, της Μονής και της Δεκέλειας στην νότια ακτή. 

Στην Ελλάδα τα σοβαρότερα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντοπίζονται 
στα μεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας καθώς και στις περιοχές παραγωγής 
ενέργειας. Επίσης, προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εμφανίζονται και σε 
ορισμένες βιομηχανικές περιοχές καθώς σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της 
περιφέρειας της χώρας.  

Για το όζον, το 2005 παρουσιάστηκαν υπερβάσεις στους περιφερειακούς σταθμούς 
μέτρησης. Ωστόσο, υπάρχει γενικώς μια τάση σταθεροποίησης των τιμών. Παρά τη 
μερική αποσύνδεση των ατμοσφαιρικών ρύπων από την οικονομική ανάπτυξη που 
καταγράφηκε τα τελευταία λίγα χρόνια, σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές 
προσπάθειες για να διασφαλιστεί μόνιμη πτωτική πορεία και να επιτευχθούν οι 
στόχοι που έχουν τεθεί στα πλαίσια της ΕΕ, ιδίως για τις εκπομπές NOX και 
οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC). 

Διείσδυση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της 
περιοχής Συνεργασίας 

Η παραγωγή ισχύος από μονάδες αξιοποίησης ΑΠΕ στο ελληνικό τμήμα της 
περιοχής συνεργασίας φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 6-1 . 

Πίνακας 2-2: Κατανομή ισχύος Μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στο ελληνικό τμήμα 
της ΠΠΣ  
Λ: Ισχύς (MW) μονάδων σε λειτουργία 
ΑΕ: Ισχύς(MW)  μονάδων με άδεια εγκατάστασης 
ΑΠ: Ισχύς (MW) μονάδων με άδεια παραγωγής 

Μονάδες Αιολικής 
Ενέργειας Μονάδες Βιομάζας 

Φωτοβολταϊκά 
Συστήματα Γεωθερμία 

Νομός Λ ΑΕ ΑΠ Λ ΑΕ ΑΠ Λ ΑΕ ΑΠ ΑΠ 
Ν. Δωδεκανήσου 9,35 26,55 38,33 0 0 0 0 0 0 0 
Ν. Λέσβου 9,83 2,70 4,40 0 0 0 0 0 0,008 8 
Ν. Σάμου 3,55 0 3,94 0 0 0 0 0 0 0 
Ν. Χίου 3,05 0 2,96 0 0 0 0 0 0 0 
Ν.Ηρακλείου 0 0 0,190 0,305 0,190 0,063 0 
Ν Λασιθίου 

79,30 33,20 26,50 
0 0 0 0,172 0 0 0 

Ν. Χανίων 0,166 0 0 0,060 0,297 0 0 
Ν. Ρεθύμνης 

0,00 20,20 45,45 
0 0 0 0 0 0 0 

Στην Κύπρο τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση ΑΠΕ για 
ηλεκτροπαραγωγή περιορίζεται προς το παρόν σε ελάχιστες, μη διασυνδεδεμένες 
με το δίκτυο, μικρές εγκαταστάσεις. Εθνικό στόχο αποτελεί η κάλυψη του 6% των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας από την αξιοποίησης ΑΠΕ μέχρι το 2010. 
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Βιομηχανική ρύπανση στην ΠΠΣ 

Το μέγεθος των βιομηχανιών στην Κύπρο, σύμφωνα με τον ρυθμό παραγωγής 
τους και το ρυθμό ροής των υγρών αποβλήτων, είναι μικρό έως μέτριο. Η 
βιομηχανία τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών, επεξεργασίας 
ιχθύων, αναψυκτικών κλπ) αντιστοιχεί στο περίπου 57% της βιομηχανικής 
δραστηριότητας  στην Κύπρο, ενώ παράλληλα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός 
χημικών βιομηχανιών (χρώματα, βαφές, καλλυντικά) που αντιστοιχεί στο 14% 
περίπου του συνολικού αριθμού. Ένας άλλος σημαντικός κλάδος είναι στην Κύπρο 
τα σφαγεία (13%). Υπάρχουν επίσης 19 βιομηχανίες στον τομέα της 
επιμετάλλωσης ή επεξεργασίας των μετάλλων και δύο βυρσοδεψεία που 
αντιστοιχούν στο 9% των βιομηχανιών. 

Η κύρια βιομηχανική δραστηριότητα εντοπίζεται στην περιοχή της Λευκωσίας (41% 
του συνολικού αριθμού εργοστασίων), της Λάρνακας (20% του συνολικού αριθμού 
εργοστασίων) και της Λεμεσού (11% του συνολικού αριθμού εργοστασίων). Ένας 
μεγάλος αριθμός βιομηχανιών έχει εγκατασταθεί εντός καθορισμένων 
βιομηχανικών περιοχών. 

Στην ελληνική περιοχή προγραμματισμού ο βιομηχανικός τομέας είναι 
περιορισμένος. Στην περιοχή υπάρχουν 26 σημαντικές εγκατεστημένες 
βιομηχανικές μονάδες εκ των οποίων οι 13 υπάγονται στην Οδηγία 96/61/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC). Από 
αυτές οι περισσότερες και μεγαλύτερες από πλευράς δυναμικότητας αλλά και 
εκπομπών ρύπων εντοπίζονται στην Κρήτη (17, 7 IPPC) και κυρίως στις 
Βιομηχανικές Περιοχές των Χανίων και Ηρακλείου και ακολουθούν η περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου (5, 4 IPPC) και τα Δωδεκάνησα (4, 2 IPPC).  

2.6.2 Υδατικοί πόροι 

Το σύνολο σχεδόν της ΠΠΣ χαρακτηρίζεται από πενία πόρων γλυκού νερού. Η 
έλλειψη είναι εντονότερη στα μικρού μεγέθους νησιά του Αν. Αιγαίου 
περιορίζοντας τις δυνατότητες γεωργικής εκμετάλλευσης των εδαφών, αλλά και 
την γενική παραγωγικότητα του χερσαίου οικοσυστήματος. 

Οι κυριότεροι παράγοντες υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών 
πόρων είναι: 

• Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών και βιομηχανικών λυμάτων σε 
επιφανειακούς και υπόγειους αποδέκτες. 

• Η έκπλυση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων από τις εντατικές 
γεωργικές καλλιέργειες που δημιουργούν φαινόμενα ευτροφισμού. 

Η επίτευξη καλής κατάστασης στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδατικών σωμάτων μέχρι το 2015 
αποτελεί δέσμευση των Κρατών Μελών της Κοινότητας στο πλαίσιο εφαρμογής της 
Οδηγίας –πλαίσιο 2000/60/EC για τα νερά (Water Framework Directive-WFD). 
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Στην Κύπρο έξι περιοχές χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Οδηγίας οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Πρόκειται για τις περιοχές Πόλις, Καργώτης, 
Κοκκινοχώρια, Κίτι, Πέγεια και Ακρωτήρι. Η βασική αιτία φόρτισης των περιοχών 
αυτών είναι η υπερβολική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στις γεωργικές 
καλλιέργειες. Στο ελληνικό τμήμα δεν υπάρχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως 
ευπρόσβλητες ζώνες για την νιτρορύπανση.  

Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον 

Η θάλασσα είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην περιοχή που αποτελεί το πεδίο 
εφαρμογής του προγράμματος. Οι μεγαλύτερες πόλεις της ΠΠΣ (με εξαίρεση την 
Λευκωσία) βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές.  

Η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ΠΠΣ διατηρεί υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης των νερών 
κολύμβησης στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. Τοπικού 
επιπέδου προβλήματα παρουσιάζονται σε περιοχές με έντονη αστική και 
βιομηχανική ανάπτυξη (παράκτια περιοχή της Λεμεσού και του Ηρακλείου, κόλπος 
της Σούδας) καθώς και στις παράκτιες περιοχές των μεγάλων λιμανιών (Ηράκλειο, 
Σούδα, Λεμεσός, Λάρνακα, Ρόδος, Χίος, Μυτιλήνη).  

Η θάλασσα και οι παράκτιες περιοχές ως τελικός υδάτινος αποδέκτης είναι 
ευάλωτες στην ρύπανση από αστικά, βιομηχανικά και γεωργικά λύματα. Σύφωνα 
με στοιχεία της Greenpeace, η ρύπανση από χερσαίες πηγές υπολογίζεται πως 
ευθύνεται για το 44% περίπου των αποβλήτων που καταλήγουν στη θάλασσα. Από 
τις θαλάσσιες μεταφορές προέρχεται το 12% των αποβλήτων. 

Ρύπανση από τις θαλάσσιες μεταφορές 

Όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα, η βασική περιβαλλοντική απειλή σχετίζεται 
τόσο με πλοία που διασχίζουν τόσο την περιοχή του ελληνικού τμήματος της ΠΠΣ 
(μεγάλος αριθμός πλοίων και έντονη κίνηση επιβατηγών –οχηματαγωγών από τις 
ακτές της Ηπειρωτικής Ελλάδας στα νησιά) και την Κύπρο όσο και με αυτά που 
κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από τα τελευταία  
200-300 είναι τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και παράγωγα προϊόντα 
πετρελαίου στην Ευρώπη από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Βορείου 
Αφρικής. Σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 
(UNEP) το 2002, υπολογίζεται πως τα τελευταία 15 χρόνια διέρρευσαν στη 
Μεσόγειο περίπου 55.000 τόνοι πετρελαίου εξαιτίας ατυχημάτων. Οι απορρίψεις 
χημικών και κατάλοιπων πετρελαίου από τα πλοία από το ξέπλυμα αντλιών και 
δεξαμενών, γνωστή και ως "λειτουργική ρύπανση", αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό 
παράγοντα της θαλάσσιας ρύπανσης. Σύμφωνα με την UNEP, υπολογίζεται ότι 
κάθε χρόνο καταλήγουν με αυτόν τον τρόπο περίπου 250.000 τόνοι πετρελαίου 
στη θάλασσα της Μεσογείου. 
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Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα 

Σήμερα στη περιοχή ενδιαφέροντος του παρόντος προγράμματος 
δραστηριοποιούνται 5.404 Ελληνικά και Κυπριακά αλιευτικά σκάφη (4.528 στο 
ελληνικό τμήμα και 876 στην Κύπρο), ενώ έντονη είναι και η παρουσία αλιευτικών 
σκαφών τρίτων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι τα Μεσογειακά αλιευτικά πεδία και τα 
κυριότερα αλιευτικά αποθέματα βρίσκονται σε κατάσταση υπερεκμετάλλευσης. 
Αυτό ισχύει τόσο για τους πληθυσμούς των μικρών πελαγικών ψαριών (με πιθανή 
εξαίρεση την σαρδέλα) όσο και για τα κυριότερα εμπορικά είδη των βενθικών 
αλιευμάτων αλλά και για τα αποθέματα των μεγάλων πελαγικών μεταναστευτικών 
ειδών σύμφωνα με έρευνες για τα είδη αυτά σε όλη την Μεσόγειο θάλασσα. 

Η ανεξέλεγκτη αλιεία σε πρώτο επίπεδο έχει επίπτωση στην αυθονία και την 
σύσταση των πληθυσμών των εμπορικών ειδών. Δευτερογενώς οι συνέπειες της 
αλιείας επεκτείνονται επίσης σε οργανισμούς  με τροφική εξάρτηση από τα είδη 
αυτά. Επίσης αρνητικές επιπτώσεις παρουσιάζονται σε είδη που δεν αποτελούν 
στόχο αλιείας αλλά συλλαμβάνονται ακούσια από τα αλιευτικά εργαλεία (π.χ. 
δελφίνια και φώκιες).  

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιεία τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) δεσμεύονται σε 
δράσεις μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας στο επίπεδο διατήρησης της αφθονίας 
των αλιευτικών αποθεμάτων και επίτευξης της αειφορικής εκμετάλλευσης των 
αλιευτικών πόρων. Σχετικά μέτρα περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα Αλιείας και των δύο χωρών. 

Υδατοκαλλιέργεια 

Στην περιοχή συνεργασίας λειτουργούν 66 μονάδες πάχυνσης ευρύαλων 
μεσογειακών ειδών (59 στην ελληνική περιοχή συνεργασίας και 7 στην Κύπρο) 
παράγοντας περίπου 11.645 τόνους νωπού προϊόντος ετησίως, αξίας περίπου 45 
εκ. Ευρώ. Ακόμη στην περιοχή λειτουργούν 10 ιχθυογεννητικοί σταθμοί (4 στην 
Κυπριακή και 6 στην ελληνική περιοχή) που παράγουν γόνο για τις μονάδες 
πάχυνσης.  

Επίσης λειτουργούν 12 μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων στις οποίες 
περιλαμβάνονται 6 μικρά ιχθυοτροφεία πέστροφας και 2 μονάδες παραγωγής 
διακοσμητικών ψαριών (ornamentals) στην Κύπρο και 4 μονάδες πέστροφας στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. 

2.6.3 Εδαφικοί πόροι  

Το έδαφος είναι ένας σημαντικός φυσικός πόρος καθώς αποτελεί πηγή παραγωγής 
τροφίμων και άλλης βιομάζας, αποτελεί μέσο αποθήκευσης, διήθησης και 
μετατροπής ανόργανων και οργανικών συστατικών, νερού, ενέργειας καθώς και 
διάφορες χημικές ουσίες. Επίσης αποτελεί το οικολογικό ενδιαίτημα για 
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πολυποίκιλους οργανισμούς που διαβιούν στο εσωτερικό ή την επιφάνειά και 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για την ανθρωπότητα.  

Οι βασικοί κίνδυνοι για τους εδαφικούς πόρους της ΠΠΣ είναι: 

1. Η ανεπάρκεια σχεδίων και υποδομών διάθεσης των στερεών 
αστικών απορριμμάτων: 

2. Η διάβρωση των εδαφών - Απερήμωση. Ο χώρος της Ανατολικής 
Μεσογείου εμφανίζεται υποβαθμισμένος με πολλές περιοχές να 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης.  

3. Η διάβρωση των ακτών. 

2.6.4 Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα και πανίδα 

Η πολυδιάσπαση του χερσαίου χώρου και η γεωγραφική απομόνωση νησιών της 
ΠΠΣ οδήγησαν σε διαφοροποίηση πολλά είδη με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
πολλών ενδημικών ειδών χλωρίδας πανίδας. 

Τόσο στην ελληνικό τμήμα της περιοχής προγραμματισμού όσο και στο κυπριακό 
απαντώνται πολυάριθμοι οικότοποι που φιλοξενούν σπάνια και προστατευόμενα 
είδη και στηρίζουν οικοσυστήματα με ιδιαίτερη οικολογική σημασία. 
Περιλαμβάνονται 137 περιοχές (98 στο ελληνικό τμήμα από τις 359 του συνόλου 
της χώρας και 39 στη Κύπρο) προς ένταξη στο πανευρωπαϊκό δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, όπως ορίζονται από τις οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ. 

Η έκταση σε εκτάρια των περιοχών Natura (SCI, SPA, SCI-SPA)στην περιοχή 
προγραμματισμού συνεργασίας αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 2-3. 

Πίνακας 2-3: Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΈΚΤΑΣΗ (Ha) 

Ν. Λέσβου 82.978,71 

Ν. Σάμου 36.776,31 

Ν. Χίου 34.864,95 

Ν. Δωδεκανήσου 139.090,6 

Ν.Ηρακλείου 64.541,42 

Ν. Λασιθίου 83.414,59 

Ν. Ρεθύμνου 88.884,89 

Ν. Χανίων 141.104,81 

Κύπρος 16.7562,00 

Σύνολο 839.218,3 

Αναλυτικά στοιχεία για τις περιοχές του παραπάνω πίνακα αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 
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Οι σημαντικότερες απειλές για την βιοποικιλότητα της ΠΠΣ είναι: 

• Η ρύπανση του εδάφους και των νερών από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες. 

• Η υπέρμετρη αύξηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παράκτια 
περιοχή και οι τουριστικές δραστηριότητες κυρίως στην παράκτια ζώνη. 

• Φυσικές ή ανθρωπογενούς προέλευσης καταστροφές των οικοτόπων 
(πυρκαγιές, πετρελαιοκηλίδες). 

• Η  εντατική γεωργία  

• Η εντατική αλιεία 

• Η εισαγωγή ξενικών ειδών στα οικοσυστήματα.  

2.6.5 Τοπίο 

Το φυσικό κοινό χαρακτηριστικό της περιοχής προγραμματισμού είναι ο νησιωτικός 
της χαρακτήρας. Σε αυτή περιλαμβάνονται πάνω από 100 μικρότερα και 
μεγαλύτερα νησιά και πολυάριθμες βραχονησίδες.  

Τα νησιά εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία  παράκτιων οικοτόπων όπως βραχώδεις 
ακτές λιγότερο ή περισσότερο απότομης κλίσης, αμμώδεις παραλίες με μεγάλη ή 
μικρή οριζόντια ή κάθετη έκταση, ανοιχτοί και κλειστοί κόλποι, οξύληκτα ή 
στρογγυλεμένα ακρωτήρια κτλ, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερο και σημαντικής 
αισθητικής αξίας τοπίο. Στα μεγάλα νησιά όπως η Κύπρος, η Κρήτη, η Μυτιλήνη, η 
Χίος κτλ το χέρσο κομμάτι εμφανίζει ποικιλομορφία ανάλογη με τα 
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, την έκταση, το ύψος και την κλίση των ορεινών 
και πεδινών περιοχών. 

Σήμερα ο φυσικός πλούτος, το ιδιαίτερο τοπίο και το σημαντικό πολιτισμικό 
απόθεμα του νησιωτικού χώρου αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε 
χρόνο και την σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους κατοίκους τους. 

2.6.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός στην περιοχή συνεργασίας ανέρχεται στους 1.700.852 
(997.323+703.529=1.700.852) κατοίκους, εκ των οποίων οι 997.323 βρίσκονται 
στην επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας (9,1% του πληθυσμού της Ελλάδας) και 
703.529 στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής το 2001. 

Όσον αφορά το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, αυτή ανήλθε σε 12,1% (1991 – 
2001) Στην αύξηση του πληθυσμού θα πρέπει να υπολογιστεί και η αύξηση της 
καθαρής μετανάστευσης. Τα ποσοστά των αλλοδαπών εμφανίζονται ιδιαίτερα 
αυξημένα στα Δωδεκάνησα και την Κύπρο (9,9% και 9,4% αντίστοιχα). 
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Τα κύρια δημογραφικά χαρακτηριστικά στην ΠΠΣ συνοψίζονται στα εξής: 

• Παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις του πληθυσμού, με βασική αιτία την 
εισροή οικονομικών μεταναστών. 

• Παρατηρείται μετακίνηση πληθυσμού από τις περιοχές της υπαίθρου στα 
αστικά κέντρα. 

• Σημαντική αύξηση καταγράφεται στην δημογραφική γήρανση. 

Πολιτιστική κληρονομιά 

Η ανθρώπινη παρουσία σε κάποια από τα νησιά της περιοχής σύμφωνα με 
ανασκαφικά ευρήματα (Χαροκοιτία Κύπρου, Λέσβος) χρονολογείται από την 
παλαιολιθική και νεολιθική εποχή, ενώ σε πολλά από αυτά αναπτύχθηκαν και 
ήκμασαν σημαντικοί πολιτισμοί τα ιστορικά χρόνια αφήνοντας πίσω τους 
σημαντικά ιστορικά μνημεία. Η ιστορία και ο πολιτισμός των νησιών της 
Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο πλούσια όσο και ιδιαίτερη. 

Η επιλέξιμη περιοχή στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πλούσιου 
πολιτιστικού περιβάλλοντος με μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία. Οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα ιστορικά κέντρα πόλεων 
αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει συνολικά στο παρόν στάδιο, 27 προπτυχιακά 
και 30 μεταπτυχιακά προγράμματα. Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004 στο 
Πανεπιστήμιο φοιτούσαν 4.000 φοιτητές περίπου, 3300 προπτυχιακοί και 700 
μεταπτυχιακοί. Μια σειρά ιδιωτικών σχολών αναγνωρισμένων από το Κυπριακό 
Κράτος ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα λειτουργεί στην Κύπρο παρέχοντας 
προγράμματα σπουδών σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.  

Στο ελληνικό τμήμα της ΠΠΣ έχουν έδρα τα ακόλουθα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 

1. Πανεπιστήμιο Κρήτης 

2. Πολυτεχνείο Κρήτης 

3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

4. ΤΕΙ Κρήτης 

Τα τρία πρώτα είναι ΑΕΙ και διαθέτουν συνολικά 37 τμήματα σε 8 πόλεις. 
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Ανθρώπινη υγεία  

Στην περιοχή προγραμματισμού αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 458 κλίνες, 319 
ιατροί και 378 νοσηλευτές ανά 100.000 κάτοικους. Λόγω του νησιωτικού 
χαρακτήρα της περιοχής προγραμματισμού υπάρχει ελλιπής κάλυψη 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας. 

Στο Βόρειο Αιγαίο οι δείκτες που αφορούν στην αναλογία κλινών, ιατρών και 
νοσηλευτικού προσωπικού βρίσκονται χαμηλότερα από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο 
όρο. Στο Νότιο Αιγαίο η αναλογία νοσοκομειακών κλινών θεωρείται επαρκής, 
καθώς βρίσκεται πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Η Κρήτη έχει να επιδείξει 
ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες σε ότι αφορά τις υποδομές υγείας και υπερβαίνει 
τους αντίστοιχους δείκτες σε επίπεδο χώρας (αναλογία κλινών, ιατρών, 
νοσηλευτικού προσωπικού). Στην Κύπρο οι δείκτες που αφορούν την αναλογία 
κλινών και ιατρών βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την Ελλάδα, 
και ιδιαίτερα στις περιοχές της υπαίθρου παρατηρούνται προβλήματα 
προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας. 

Οικονομικές Επιδόσεις 

Το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο αντιστοιχεί 
περίπου στο 65% της ΕΕ-25 ενώ τα Δωδεκάνησα και η Κύπρος παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά 72,4% και 74,2% αντίστοιχα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους 
ΜΑΔ στις επιλέξιμες περιοχές, κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90% του αντίστοιχου 
μέσου όρου της ΕΕ-25. Το σύνολο της επιλέξιμης περιοχής παρουσιάζει 
ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης 4,6% κατά μέσο όρο, την τριετία 2000-2002. 
Συγκεκριμένα, οι περιφέρειες του Στόχου 1, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη 
παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 5,6% και 4,8% αντίστοιχα, ενώ στο 
Ν. Αιγαίο και την Κύπρο που εντάσσονται στο Στόχο 2, o ρυθμός ανάπτυξης 
κυμαίνεται περίπου στο 3% και υπερβαίνει κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα 
τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ-15 (2,1%). 

Οικονομικά στοιχεία κατά τομέα παραγωγής 

Η κατανομή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στους τρεις 
παραγωγικούς τομείς στην επιλέξιμη περιοχή καταδεικνύει τα εξής: 

• Ο πρωτογενής τομέας υπολείπεται σε ποσοστό συμμετοχής έναντι των 
άλλων δύο τομέων, αλλά έχει σημαντική παρουσία στις περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, 

• ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει με μεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική 
ΑΠΑ σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, 

• ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον κυρίαρχο παραγωγικό τομέα στην 
επιλέξιμη περιοχή με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στο Νότιο 
Αιγαίο/Δωδεκάνησα, την Κρήτη και την Κύπρο, κυρίως λόγω του 
αναπτυγμένου τουριστικού κλάδου. 
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Αγορά εργασίας 

Στην Περιοχή Προγραμματισμού ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
ανέρχεται σε 801,8 χιλ. άτομα, με το 45,8% του ενεργού πληθυσμού να είναι 
συγκεντρωμένο στην Κύπρο (Eurostat 2005). Η Περιοχή Προγραμματισμού 
χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικές επιδόσεις για τον τομέα της απασχόλησης σε 
σχέση με την ΕΕ των 25. Ειδικότερα, το μέσο ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
15-64 ετών εκτιμήθηκε στο 62,8% και είναι οριακά χαμηλότερο σε σχέση με τον 
μέσο ευρωπαϊκό όρο (ΕΕ - 25), με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο στις 
γυναίκες. Οι επιδόσεις της περιοχής προγραμματισμού ως προς τα ποσοστά 
ανεργίας είναι αξιόλογες, με το ποσοστό ανεργίας να κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα (8% έναντι του 9% στην ΕΕ-25). 

Συνολικά, η εικόνα που εμφανίζει η Κύπρος στην αγορά εργασίας είναι 
ευνοϊκότερη από την αντίστοιχη κατάσταση στην επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας, 
συγκρίνεται θετικά με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
βρίσκεται κοντά στο στόχο που έχει θέσει η ΕΈ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, για πλήρη απασχόληση που περιλαμβάνει την επίτευξη έως το 2010 
ενός συνολικού ποσοστού απασχόλησης 70%, ποσοστό απασχόλησης των 
γυναικών 60%, ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων (55 έως 64 
ετών) 50% και μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας. 

2.7 Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΔΠ Ελλάδα-
Κύπρος 2007-2013 

Για την αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος στο 
περιβάλλον προσδιορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι ανά περιβαλλοντικό μέσο 
και τα παράγωγα μεθοδολογικά ερωτήματα ως προς την συμβολή του 
προγράμματος στην επίτευξη των τεθέντων στόχων. Οι στόχοι αυτοί λαμβάνουν 
εισροές από τους Εθνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς στόχους περιβαλλοντικής 
προστασίας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 της ΣΜΠΕ. 

Ο κάθε τομέας ενδιαφέροντος των Αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος 
αξιολογείται ως προς την συμβολή του στην επίτευξη των παραπάνω 
περιβαλλοντικών στόχων. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής αποτυπώνεται 
και σχολιάζεται στους ακόλουθους πίνακες. Οι απαντήσεις στα αξιολογητικά 
ερωτήματα που πηγάζουν από τους τεθέντες στόχους τροφοδοτούν την 
αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων καθώς και τις προτάσεις τα μέτρα 
και τις κατευθύνσεις της ΣΜΠΕ για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
του προγράμματος. Η αξιολόγηση της επίδρασης των δράσεων που προβλέπονται 
σε κάθε τομέα παρέμβασης πάνω στους περιβαλλοντικούς στόχους παρουσιάζεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ. 

Οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στους παρακάτω πίνακες αντιστοιχούν στον 
είδος της επίπτωσης που αναμένεται να έχουν οι δράσεις του ΔΠΣ Ελλάδα – 
Κύπρος σε κάθε πεδίο παρέμβασης και συγκεκριμένα: 
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- Αρνητική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον εξεταζόμενο  
περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 

(-) Έμμεση ή δευτερογενώς αρνητική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον 
εξεταζόμενο περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 

Ο Ουδέτερη σχέση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον εξεταζόμενο  
περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 

(+) Έμμεση ή δευτερογενώς θετική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον 
εξεταζόμενο  περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 

+ 
Θετική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον εξεταζόμενο  
περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 

2.7.1 Άξονας προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα 

Πίνακας 2-4 Αξιολόγηση και σχολιασμός των επιπτώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 στους 
προς εξέταση περιβαλλοντικούς τομείς 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πεδίο παρέμβασης: Επιχειρηματικότητα 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 

Ε.Σ 1: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Δράσεις βελτίωσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων και 

επιχειρηματικών φορέων (προβολή, δικτύωση, 
προώθηση). 

2. Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 
3. Δράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης 

τοπικών προϊόντων 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  + Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 

Ο στόχοι που θέτει το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα δεν περιλαμβάνουν δράσεις που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Δεν προβλέπεται η υλοποίηση κατασκευών και έργων μεγάλης κλίμακας που ενδεχόμενα θα είχαν σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στα βιοτικά αβιοτικά και ανθρωπογενή περιβαλλοντικά στοιχεία.  
Η ενίσχυση που παρέχει το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αναμένεται ότι θα 
προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής συνεργασίας. Η επίδραση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία 
δεδομένης της γεωγραφικής απομόνωσης της περιοχής και του συγκριτικού μειονεκτήματος που παρουσιάζει 
ως προς την πρόσβαση από και προς τις κεντρικές ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα η ενίσχυση στον 
δευτερογενή αλλά κυρίως τον τριτογενή τομέα και συγκεκριμένα στον τουριστικό κλάδο αναμένεται να 
συμβάλλει αφενός στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος σε πιο ήπιας μορφής, συμβατές με το 
περιβάλλον, αλλά και αυξημένης προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και αφετέρου στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας των νησιών. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αναμένεται να ενισχύσει την απασχόληση 
δημιουργώντας κάποιες νέες θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας στην 
περιοχή προγραμματισμού. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση των όρων ζωής και εργασίας των κατοίκων της περιοχής 
διασφαλίζοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η επίδραση αναμένεται να είναι μικρής κλίμακας κυρίως λόγω 
των περιορισμένων πόρων που διατίθενται. 

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που υιοθετούν μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το 
περιβάλλον (π.χ. προώθηση προϊόντων βιολογικής-οργανικής γεωργίας),η συνεργασία επιχειρήσεων σε 
τομείς υιοθέτησης νέων τεχνολογιών (εγκαταστάσεις αντιρύπανσης σε βιοτεχνίες) και βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής τους επίδοσης  θα μπορούσαν να αποτελέσουν προτεραιότητα κατά την επιλογή των 
προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.  
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων θα μπορούσαν να προβλεφθούν 
δράσεις ενίσχυσης για την εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS) ή την υιοθέτηση πιστοποιήσεων (ISO) που προβλέπουν την βελτίωση των περιβαλλοντικών 
τους επιδόσεων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την εικόνα τους στην αγορά. 

Πεδίο παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 

Ε.Σ 2: Ενίσχυση Έρευνας – Τεχνολογίας και 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας 
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Καινοτομίας. Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων και 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  + Νερό  + Έδαφος  + Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα + 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  + Τοπίο  + Πολιτιστική 
κληρονομιά + 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
Η ενίσχυση της έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η προώθηση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας 
των ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων των δύο χωρών αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση του 
ρόλου τους στην περιοχή συνεργασίας. Οι δράσεις που προτείνονται από το πρόγραμμα έχουν την 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της 
περιοχής σε κατεύθυνση παραγωγής.  
Τα οφέλη που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από την συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα αυτόν, είναι 
πολλά και σημαντικά και αφορούν δυνητικά όλους τους τομείς του περιβάλλοντος που ενδεχόμενα θα 
αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που θα ενταχθούν στο 
πρόγραμμα. Αναμενόμενο αποτέλεσμα τέτοιων ερευνητικών προγραμμάτων είναι η παραγωγή η διεύρυνση 
των γνώσεων για την περιοχή συνεργασίας και η βελτιστοποίηση των μεθόδων αειφόρου διαχείρισης των 
φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και προϊόντων με βελτιωμένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και η βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής στην κατεύθυνση προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Προτείνεται η ενσωμάτωση στις προτεραιότητες των δράσεων στο παρόν πεδίο ενδιαφέροντος σε κατεύθυνση  
διασύνδεσης της ερευνητικής εργασίας με την παραγωγική βάση μέσω της έρευνας σε πεδία βελτίωσης των 
υφιστάμενων παραγωγικών μεθόδων και πρακτικών σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. 
αξιοποίηση υπολειμμάτων ελαιοτριβείων για την παραγωγή βιοαερίου ή έρευνα στο πεδίο των αλιευτικών 
αποθεμάτων της περιοχής με σκοπό την ορθολογική διαχείρισή τους). Κάτι τέτοιο μεγιστοποιεί το εν δυνάμει 
όφελος της έρευνας τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τους παραγωγούς. 

Πεδίο παρέμβασης: Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 

Ε.Σ 3:Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Τομέα. 
2. Συνεργασίες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (κοινά 

μεταπτυχιακά προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών). 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος οι δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν 
συμπληρωματικές δράσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
λειτουργούν υποστηρικτικά στις άλλες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας.  
Δεν θεωρείται ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να μεταβάλλουν πρωτογενώς την κατάσταση των υπό εξέταση 
περιβαλλοντικών μέσων. Παρόλα αυτά η απόκτηση επιπλέον γνώσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης 
συμβάλει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων του πληθυσμού της περιοχής συνεργασίας . 
Οι δράσεις συνεργασίας των πανεπιστημίων των δύο χωρών μέσω ανταλλαγών φοιτητών ή διοργάνωσης 
κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων προωθούν την διάχυση της γνώσης  

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Δεδομένου ότι οι δράσεις κατάρτισης στελεχών αποτελούν δράσεις συμπληρωματικές στις υπόλοιπες δράσεις 
του προγράμματος οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στα πεδία ενδιαφέροντος Επιχειρηματικότητα και Έρευνα 
– Τεχνολογία – Καινοτομία ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση. 
Στην περιοχή συνεργασίας λειτουργούν πανεπιστημιακά τμήματα με αντικείμενο το περιβάλλον. Η διενέργεια 
περιβαλλοντικών δράσεων συνεργασίας μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων αυτών θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει 
τα περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή.  

2.7.2 Άξονας προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό 
Περιβάλλον 

Πίνακας 2-6: Αξιολόγηση και σχολιασμός των επιπτώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 
στους προς εξέταση περιβαλλοντικούς τομείς 
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πεδίο παρέμβασης: Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 
Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων. 
Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση τόπων 

φυσικών πόρων & ευαίσθητων περιοχών. 
2. Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προβολής, 

δικτύωσης. 
3. Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, πυρκαγιές, 
σεισμούς, κλπ) 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  + Νερό  + Έδαφος  + Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα + 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  (+) Τοπίο  (+) Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
Η θετική επίπτωση των δράσεων του παρόντος πεδίου παρέμβασης στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον είναι 
προφανής. Ο βαθμός στον οποίο θα ωφεληθεί ο καθένας από τους περιβαλλοντικούς τομείς εξαρτάται από το 
είδος και την σημασία των δράσεων που θα προταθούν και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.  
Η προστασία από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή παρέμβασης 
του προγράμματος δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της ως απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή, περιοχή με 
έντονη μεταφορική ναυτιλιακή κίνηση και σπάνιους αλλά και πολύτιμους φυσικούς πόρους που αποτελούν 
την βασική πηγή εσόδων της. Με αυτόν τον τρόπο η ενίσχυση της προστασίας από φυσικούς και 
τεχνολογικούς κινδύνους εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις τόσο στο βιοτικό και αβιοτικό 
περιβάλλον όσο και στην διασφάλιση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της.    

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Η εστίαση στην προστασία και αναβάθμιση των κοινών περιβαλλοντικών πόρων με αυξημένη σημασία για την 
περιοχή όπως τα επιφανειακά νερά, η θάλασσα, η ενεργειακή κάλυψη των περιοχών, η μάχη ενάντια στην 
διάβρωση και την απερήμωση, η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων ή των προστατευόμενων περιοχών 
εκτιμάται ότι θα βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα του προγράμματος και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των στόχων του.  

Πεδίο παρέμβασης: Πολιτισμός 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 
 

Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων. 

Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της 

Περιοχής Συνεργασίας και βελτίωση των πολιτιστικών 
υπηρεσιών. 

2. Δράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού 
και των πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας. 

3. Συνδυασμένη προβολή και δικτύωση, διασφάλιση 
συνθηκών εύκολης πρόσβασης και επισκεψιμότητας και 
οργάνωση θεματικών διαδρομών, με σκοπό την 
αξιοποίησή της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς  

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  + Πολιτιστική 
κληρονομιά + 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
Η αξιοποίηση του πλούσιου πολιτισμικού αποθέματος και της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής αναμένεται 
να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής προσφέροντάς τους εναλλακτικές διεξόδους 
ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας και να συσφίξει τους κοινούς πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ των 
δύο κρατών. 
Παράλληλα η ανάδειξη και αξιοποίηση  του πόρου αυτού εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίπτωση στην τόνωση 
των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών μέσω της αύξησης της τουριστικής κίνησης. 
Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αναμένεται να συμβάλλει στην διατήρηση του παραδοσιακού 
χαρακτήρα των νησιών και την διατήρηση του υψηλής αισθητικής αξίας του τοπίου τους 

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
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Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα έργα που πιθανώς θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανάδειξης της 
πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η παρατήρηση αυτή αφορά στην πιθανότητα δράσεων 
ανακατασκευής κτίριων και ανάπτυξης υποδομών  ώστε αυτά να ενσωματώνονται στο τοπίο των περιοχών και 
η κατασκευή τους να μην έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή οι 
προτάσεις των υποψήφιων προς ένταξη έργων θα πρέπει να συνοδεύονται από ειδικές για κάθε περίπτωση 
μελέτες, οι οποίες θα αξιολογούνται τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών για την λήψη των 
απαραίτητων αδειών όσο και από τις αρχές του προγράμματος για την ένταξή τους. 
Επίσης με σκοπό την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων στο πεδίο του πολιτισμού θα 
μπορούσε  να επιδιωχθεί η αξιοποίηση των προτάσεων των τοπικών φορέων περιοχών που παρουσιάζουν 
υστέρηση στον συγκεκριμένο τομέα (μικρότερα νησιά).  

Πεδίο παρέμβασης: Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 
Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων. 
Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Τομέα 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος οι δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν 
συμπληρωματικές δράσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
λειτουργούν υποστηρικτικά στις άλλες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας.  
Δεν θεωρείται ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να μεταβάλλουν πρωτογενώς την κατάσταση των υπό εξέταση 
περιβαλλοντικών μέσων. Παρόλα αυτά η απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
κατάρτισης συμβάλλει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων του πληθυσμού της περιοχής συνεργασίας και με 
αυτήν την έννοια μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει θετική επίπτωση σε αυτόν. 
 

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Στις δράσεις του προγράμματος στον συγκεκριμένο πεδίο θα μπορούσαν να προστεθούν δράσεις ενημέρωσης 
των κατοίκων των περιοχών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων προστασίας από φυσικούς και 
τεχνολογικούς κινδύνους. Οι δράσεις αυτές θα μπορούσε ενδεχόμενα να αφορούν καμπάνιες ενημέρωσης 
των χρηστών των περιβαλλοντικών μέσων για την συμβολή τους στην αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στο 
περιβάλλον ή για την βελτίωση της επαγρύπνησης των κατοίκων περιοχών στην αντίληψη και πρώτη 
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. καμπάνιες ενημέρωσης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών, 
ενημέρωση αλιέων για την συμβολή τους στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης κτλ)   

2.7.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα και 
Ασφάλεια Περιοχής 

Πίνακας 2-7: Αξιολόγηση και σχολιασμός των επιπτώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 
στους προς εξέταση περιβαλλοντικούς τομείς 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Πεδίο παρέμβασης: Ασφάλεια Περιοχής 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 

Ε.Σ 6: Ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης θαλάσσιου και εναέριου 

χώρου. 
2. Δράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις πύλες εισόδου 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  0 Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
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Η δράση του ΠΔΣ στον τομέα της ασφάλειας δεν αναμένεται να επηρεάσει την κατάσταση του περιβάλλοντος της 
περιοχής. 

Πεδίο παρέμβασης: Μεταφορές και Επικοινωνίες 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 
Ε.Σ 7: Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και 

επικοινωνιών. 
Ε.Σ 8: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα 

πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Χρήση ΤΠΕ σε θέματα μεταφορών. 
2. Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών πρόσβασης σε 

δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνιών στην 
κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  + Ανθρώπινη υγεία  + Τοπίο  0 Πολιτιστική 

κληρονομιά 0 
Σχολιασμός επιπτώσεων 

Η βελτίωση των επικοινωνιών και των μεταφορών που προωθείται από τις δράσεις στο συγκεκριμένο πεδίο 
παρέμβασης αποτελεί κομβικής σημασίας θέμα στην κατεύθυνση άρσης της απομόνωσης των πληθυσμών του 
νησιωτικού χώρου.  
Οι δράσεις βελτίωσης των μεταφορών αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στον εφοδιασμό των νησιών με 
προϊόντα και αγαθά, στην τόνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση των εμπορικών δεσμών 
των δύο κρατών. 
 Η ενίσχυση της πρόσβασης των κατοίκων σε πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης μέσω της χρήσης των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία θα έχει σημαντική θετική επίπτωση στην βελτίωση της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. 
Η ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας με την χρήση ΤΠΕ (e-healthing) έχει την δυνατότητα να 
συμβάλει θετικά στην εξασφάλιση της ανθρώπινης υγείας στην περιοχή. 

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων της περιοχής 
προγραμματισμού και την εξομάλυνση των αναπτυξιακών ανισοτήτων που παρατηρούνται μεταξύ των 
μεγαλύτερων και μικρότερων νησιών, προτεραιότητα θα μπορούσε να δοθεί σε δράσεις που στοχεύουν την 
ενίσχυση της προσβασιμότητας των μειονεκτικότερων περιοχών της ΠΠΣ όπως τα μικρού μεγέθους νησιά. 
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση που οι 
προτεινόμενες δράσεις προβλέπουν την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων (π.χ. λιμενοβραχίονες, προβλήτες). 
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων και μέσω της εκπόνησης ειδικών σε κάθε 
περίπτωση μελετών (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες ακτομηχανικής, κυκλοφοριακού φόρτου 
κλπ) η συμβατότητα των έργων με το περιβάλλον. 

Πεδίο παρέμβασης: Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 
Ε.Σ 6: Ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής. 
Ε.Σ 7: Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών 

και επικοινωνιών. 
Ε.Σ 8: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα 

πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Τομέα. 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος οι δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν 
συμπληρωματικές δράσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και λειτουργούν 
υποστηρικτικά στις άλλες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας. 

2.7.4 Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη 

Ο Άξονας προτεραιότητας 4 αποτελεί ένα εργαλείο για την ενίσχυση της 
διαχείρισης και των δομών λειτουργίας του προγράμματος. Έτσι η εφαρμογή του 
άξονα προτεραιότητας 4 δεν αναμένεται να έχει οποιαδήποτε άμεση επίπτωση στο 
εξωτερικό του προγράμματος περιβάλλον. Η σωστή διαχείριση του προγράμματος 
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είναι φυσικό να διευκολύνει την ροή των πράξεων και την ταχύτερη ολοκλήρωση 
των ενταγμένων έργων σε όλους τους άξονες προτεραιότητας αυτού. Με την 
έννοια αυτή ο άξονας προτεραιότητας μπορεί να θεωρηθεί οριζόντιας δράσης με 
ενισχυτική δράση στα όποια αποτελέσματα του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος. Με αυτήν την 
έννοια οι όποιες επιπτώσεις του στο περιβάλλον μπορούν να αναζητηθούν στις 
επιπτώσεις των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο των άλλων αξόνων 
προτεραιότητας του προγράμματος. 

2.7.5 Συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του προγράμματος 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συνολικά οι εκτιμώμενες επιπτώσεις του 
προγράμματος στους εξεταζόμενους περιβαλλοντικούς τομείς. Ο Πίνακας 
προκύπτει από την παραπάνω αξιολόγηση αθροίζοντας την επίπτωση των δράσεων 
σε κάθε περιβαλλοντικό τομέα. Για το σκοπό αυτό οι ουδέτερες επιπτώσεις 
βαθμολογούνται με 0, οι έμμεσες επιπτώσεις (+) με +1, και κάθε άμεση + με +2. 
Τα αθροίσματα τις τελευταίας στήλης του Πίνακα είναι ενδεικτικά της συνολικής 
εκτιμώμενης δυνητικής επίπτωσης του προγράμματος στο κάθε περιβαλλοντικό 
μέσο. Αντίστοιχα τα αθροίσματα τις τελευταίας σειράς είναι ενδεικτικά της 
συνολικής επίδρασης κάθε άξονα προτεραιότητας στα υπό εξέταση περιβαλλοντικά 
μέσα.  

Πίνακας 2-8: Συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του προγράμματος 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 Σύνολο 
Βιοποικιλότητα Χλωρίδα–Πανίδα 1 2 0 3 
Νερό 1 2 0 3 
Έδαφος 1 2 0 3 
Ατμόσφαιρα - Κλίμα 1 2 0 3 
Πληθυσμός-Υλικά περιουσιακά 
στοιχεία 5 3 3 11 

Ανθρώπινη υγεία 1 1 2 4 
Τοπίο 1 3 0 4 
Πολιτιστική κληρονομιά 1 2 0 3 

Σύνολο 12 17 5 34  

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση μπορούν να 
συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

• Το ΔΠ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 έχει συνολικά θετική συμβολή στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που τέθηκαν. 

• Η συνολική περιβαλλοντική επίδοση του προγράμματος είναι ικανοποιητική. 

• Επιπλέον, καμία σημαντική αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον δεν 
αναμένεται από την εφαρμογή του.  

• Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε στοιχεία του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και αναμένεται να συμβάλλει κυρίως στην βελτίωση των 
όρων ζωής των κατοίκων διασφαλίζοντας τις κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες στην περιοχή. Στον τομέα αυτό πιο σημαντικό ρόλο 
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μπορούν να διαδραματίσου ο Άξονας προτεραιότητας 1 και ο Άξονας 
προτεραιότητας 3. 

Ο Άξονας προτεραιότητας 2 αναμένεται να έχει συνολικά την μεγαλύτερη 
συνεισφορά στην επίτευξη των τεθέντων περιβαλλοντικών στόχων. Η συμβολή του 
εντοπίζεται κυρίως στην προστασία των τομέων που συνιστούν το φυσικό 
περιβάλλον 

2.7.6 Μέτρα-κατευθύνσεις-προτάσεις της ΣΜΠΕ για την 
εφαρμογή του Προγράμματος 

Οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν σημεία που εκτιμάται ότι χρήζουν 
προσοχής προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική του επίδοση και να 
επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα. Λαμβάνεται υπόψη η φύση του 
προγράμματος όπως καθορίζεται από τον διασυνοριακό του χαρακτήρα και ο 
τρόπος που εντάσσεται στην αναπτυξιακή στρατηγική των δύο χωρών καθώς και η 
σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων ώστε αυτοί να 
αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.  

Επιδίωξη της μέγιστης συνεργασίας και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων 
που παρέχει ο διακρατικός χαρακτήρας του ΔΠ Ελλάδα – Κύπρος 2007-
2013. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που εμπεριέχουν το στοιχείο 
της συνεργασίας φορέων της περιοχής και από τις δύο χώρες ή δράσεις τα 
αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν αντιμετωπίζοντας κοινά 
προβλήματα. Ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντος αυτό σημαίνει την 
υλοποίηση σχεδίων που αφορούν είτε τον κοινό θαλάσσιο χώρο είτε κοινά 
περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Επιδίωξη της μέγιστης συνέργειας με τις τομεακές στρατηγικές και τα 
τομεακά και περιφερειακά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Τόσο 
οι περιορισμένοι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι του προγράμματος όσο και ο 
διασυνοριακός του χαρακτήρας επιβάλλουν τη συμπληρωματική δράση του ως 
προς τις τομεακές και περιφερειακές πολιτικές στρατηγικές των δύο χωρών.  

Εστίαση στις ιδιαίτερων περιβαλλοντικών αναγκών της περιοχής 
συνεργασίας. Ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντος είναι σημαντικό να 
προηγηθεί μια ιεράρχηση των τομέων παρέμβασης του προγράμματος 
προσανατολίζοντας τη δράση του σε τομείς με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή 
συνεργασίας.  

Αξιολόγηση των χωρικών ανισοτήτων που εντοπίζονται στην περιοχή κατά 
την επιλογή των προς ένταξη έργων. Η πρόταση αυτή αναφέρεται στην 
επιδίωξη υλοποίησης δράσεων στην κατεύθυνση ανάπτυξης των πλέον 
υπολειπόμενων αναπτυξιακά τμημάτων της περιοχής συνεργασίας όπως είναι τα 
μικρότερα νησιά του ελληνικού τμήματος της ΠΠΣ. 
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Επιδίωξη του μέγιστου αποτελέσματος μέσω της αξιολόγησης του κόστους 
και του οφέλους των προτεινόμενων έργων. Η επισήμανση δεν αφορά 
λογιστικό υπολογισμό του οφέλους που θα προκύψει από τις προτάσεις αλλά στη 
συνεκτίμηση όσο είναι δυνατόν περισσότερων παραμέτρων κατά την επιλογή των 
προτάσεων ώστε να προτιμηθούν οι παρεμβάσεις που αξιοποιούν με το βέλτιστο 
τρόπο την οικονομική ενίσχυση. 

Επιδίωξη της αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής συνεργασίας. Η περιοχή συνεργασίας 
αλλά και συνολικά οι δύο χώρες περιλαμβάνουν έναν ικανό αριθμό Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και αντίστοιχα υψηλά καταρτισμένου 
επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. Η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού 
αλλά και της υφιστάμενης υποδομής αποτελεί ζήτημα κεντρικής σημασίας για την 
παραγωγή υψηλού επιπέδου αποτελεσμάτων στους τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται το πρόγραμμα. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και η 
συνεργασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο 
χωρών εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος σε 
τομείς όπως το περιβάλλον. 

Επιδίωξη της ανταλλαγής βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών. Η 
διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη νέων 
τομέων επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας 
της περιοχής διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξή της και της θέσεις εργασίας 
σε αυτήν. Η μεταφορά βέλτιστων μεθόδων παραγωγής και τεχνογνωσίας αποκτά 
ουσιαστική σημασία σε τομείς όπου η μία χώρα εμφανίζει μεγαλύτερη ανάπτυξη 
(π.χ. η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και η εφαρμογή 
διαχειριστικών σχεδίων υδατικών πόρων στην Κύπρο). 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης που θα ακολουθήσει με αντικείμενο τη 
ΣΜΠΕ είναι πιθανό, αλλά και επιθυμητό οι κατευθύνσεις που δόθηκαν ανωτέρω για 
τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος να εξειδικευθούν μέσω της διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων 
για περιβαλλοντικές ή φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Ο ρόλος των φορέων που θα 
λάβουν μέρος στη διαβούλευση είναι πολύ σημαντικός από αυτήν την άποψη. 

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα που προτείνονται από τη ΣΜΠΕ για τη διατύπωση 
προτάσεων είναι τα εξής: 

• Θαλάσσιο περιβάλλον και Κοινή Αλιευτική Πολιτική: 

− Αύξηση ιχθυοαποθεμάτων. 

− Βελτίωση επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων. 

− Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. 

• Θαλάσσιο περιβάλλον και μεταφορές: 

− Πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
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− Μέθοδοι-τεχνικές αντιρρύπανσης. 

• Προστατευόμενες περιοχές και είδη: 

− Διατήρηση-αύξηση βιοποικιλότητας. 

− Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και ειδών κοινού 
ενδιαφέροντος. 

− Προγράμματα παρακολούθησης ειδών στόχων (π.χ. θαλάσσιες 
χελώνες). 

− Πόντιση τεχνητών υφάλων. 

• Ακτές και παράκτιες περιοχές: 

− Βελτίωση ποιότητας ακτών κολύμβησης. 

− Βιώσιμος-εναλλακτικός τουρισμός. 

− Μέθοδοι-τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης. 

− Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης-
πιστοποίησης σε τουριστικές υποδομές (π.χ. EMAS). 

• Υδατικοί πόροι: 

− Τεχνολογία και εμπειρία εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 
(2000/60/ΕΚ), με έμφαση στα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία. 

− Βιώσιμη διαχείριση υδάτων, ποιοτική και ποσοτική. 

− Διασφάλιση καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας πόσιμου 
νερού. 

− Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης. 

− Εξοικονόμηση-ανακύκλωση νερού. 

• Έδαφος: 

− Προστασία από διάβρωση και απερήμωση 

− Ενίσχυση διαρθρωτικών αλλαγών στη γεωργία και κτηνοτροφία για 
τη μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων και την προστασία από τη 
νιτρορύπανση 

− Δράσεις προστασίας από την απερήμωση. 

• Κλιματικές αλλαγές: 

− Ενίσχυση εξάπλωσης ΑΠΕ 

− Εξοικονόμηση ενέργειας 

• Σημειακές πηγές ρύπανσης: 

− Τεχνολογίες αντιρρύπανσης 

− Διαχείριση αποβλήτων 

• Ερευνητικά προγράμματα σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Τα προαναφερθέντα είναι σαφές ότι καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων, τα 
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δεξαμενή άντληση ιδεών. Επίσης 
υπάρχει επίγνωση ότι το μέγεθος του προγράμματος είναι περιορισμένο και μόνο 
ορισμένες σαφώς διατυπωμένες και ώριμες προτάσεις είναι σε θέση να αντλήσουν 
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πόρους. Η πρόκληση για τις διαχειριστικές αρχές των δύο χωρών θα είναι να 
αξιολογήσουν και να επιλέξουν αυτές που ικανοποιούν τη διασυνοριακότητα και 
μπορούν να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Τέλος, αν και από το πρόγραμμα δεν προκύπτει ως άμεσο αποτέλεσμα η υλοποίηση 
τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας, σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ένταξη και υλοποίηση έργων είναι η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για την 
περιβαλλοντική αδειοδότησή τους (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ), όπως αυτές 
έχουν ενσωματωθεί στα αντίστοιχα εθνικά θεσμικά πλαίσια της Ελλάδας και της 
Κύπρου. 

2.7.7 Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΔΠ Ελλάδα-Κύπρος  

Η παρακολούθηση εφαρμογής του ΔΠ Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση του, καθώς και για την λήψη 
διορθωτικών μέτρων, αν απαιτείται, κατά την διάρκεια εξέλιξής του. Επίσης η 
παρακολούθηση του προγράμματος συμβάλλει στην εκ των υστέρων διαπίστωση 
των τομέων στους οποίους η στρατηγική που ακολουθήθηκε είχε θετικά 
αποτελέσματα όσο και των τομέων στους οποίους τυχόν εμφανίζονται 
προβληματικά σημεία και που απαιτείται να επανεξεταστούν ως προς την 
αντιμετώπιση τους στο μέλλον. 

Η κατάλληλη επιλογή των δεικτών παρακολούθησης αποτελεί βασική προϋπόθεση 
επιτυχούς σύνταξης και έγκρισης του Προγράμματος. Ένας αριθμός δεικτών 
παρακολούθησης ενσωματώνεται ήδη στο πρόγραμμα από τα πρώτα στάδια 
συγκρότησής του. Οι δείκτες αυτοί επανεκτιμώνται στο επίπεδο της ex-ante 
αξιολόγησης του προγράμματος, διαδικασία κατά την οποία είναι πιθανό να 
προκύψουν διορθωτικές κινήσεις στο επίπεδο παρακολούθησης και τροποποίηση 
των αρχικά προταθέντων δεικτών 

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), σύμφωνα με τη 
σχετική ΚΥΑ εναρμόνισης της στο Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, προβλέπει τη διατύπωση 
στη ΣΜΠΕ προτάσεων για την βελτιστοποίηση της παρακολούθησης επί μέρους 
σημαντικών περιβαλλοντικών στοιχείων και παραμέτρων κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του υπό εξέταση προγράμματος ή σχεδίου. Οι προτάσεις αυτές, όπου 
είναι δυνατό μπορεί να παίρνουν μορφή συγκεκριμένων δεικτών ώστε να 
διευκολύνεται η διαδικασία της επιτυχούς παρακολούθησης . Είναι επιθυμητό και 
ευκταίο οι δείκτες αυτοί να είναι εύχρηστοι και να έχουν κατά το πλείστον 
ποσοτικό χαρακτήρα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις, μπορούν 
να προταθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα παρακολουθούνται.  Οι 
σχετικές προτάσεις της ΣΜΠΕ επί της παρακολούθησης περιβαλλοντικών στοιχείων 
και παραμέτρων στη φάση εφαρμογής του προγράμματος είναι δυνατό να 
τροποποιηθούν και να οριστικοποιηθούν κατά τη φάση της διαβούλευσης της ΣΠΕ 
και τελικά να ενσωματωθούν στο ίδιο το πρόγραμμα. 

Οι προτεινόμενοι από την ΣΜΠΕ δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε κάθε 
πεδίο παρέμβασης του προγράμματος αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 2-9. 
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Πίνακας 2-9: Προτεινόμενοι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Α.Π 1/ 
Επιχειρηματικότητα 

Επιχειρήσεις που βελτιώνουν τα 
περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά  

Αριθμός επιχειρήσεων 

Αριθμός σχετικών δράσεων που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα 

Α.Π 1/ 
Έρευνα – Τεχνολογία – 
Καινοτομία 

Έρευνα στην κατεύθυνση προστασίας του 
περιβάλλοντος Αριθμός ερευνητών-

επιστημόνων που εμπλέκονται 

Α.Π. 1/ 
Ανθρώπινο Δυναμικό 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
με περιβαλλοντικό αντικείμενο (ανταλλαγές 
φοιτητών, κοινά μεταπτυχιακά) 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Α.Π. 2/ Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Διαχείριση υδατικών πόρων 
Αριθμός σχετικών σχεδίων 
διαχείρισης 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Έκταση που αφορά  σχέδια προστασίας των 
εδαφικών πόρων  Km2 ή Κm ακτογραμμής 

Ποσότητα ετήσιων εκπομπών 
Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Μείωση της εκπομπής ατμοσφαιρικών 
ρυπαντών και αερίων του θερμοκηπίου 

Αριθμός σχεδίων για ΑΠΕ 

Α.Π. 2/  
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των αλιευτικών αποθεμάτων 

Αριθμός σχετικών σχεδίων 

Αριθμός ή έκταση 
προστατευόμενων περιοχών 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

- Προστασία και διαχείριση περιοχών 
Natura  
- Προστασία σημαντικών ειδών χλωρίδας 
και πανίδας Αριθμός ειδών 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων Αριθμός σχετικών σχεδίων 

ΑΠ 2/ Πολιτισμός 
Πολιτιστικά προγράμματα που 
υλοποιήθηκαν 

Αριθμός σχετικών σχεδίων 

ΑΠ3/  
Μεταφορές και 
Επικοινωνίες 

Πληθυσμός που απέκτησε πρόσβαση σε 
δίκτυα ενημέρωσης –πληροφόρησης  

Αριθμός ευρυζωνικών 
συνδέσεων 

Ανθρώπινο δυναμικό 
(οριζόντιο) 

Αύξηση απασχόλησης  Αριθμός νέων θέσεων εργασίας 

Ώρες εκπαίδευσης  Ανθρώπινο δυναμικό 
(οριζόντιο) 

Δράσεις κατάρτισης σε θέματα 
περιβάλλοντος Αριθμός συμμετεχόντων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στην παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του 
Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013. Επίσης παρουσιάζονται οι διεθνείς και εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής 
προστασίας που αφορούν το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα ενσωματώνονται στον σχεδιασμό του. Στόχος της προηγούμενης 
διαδικασίας είναι η διερεύνηση της θέσης του προγράμματος στο Διεθνές, Κοινοτικό και 
Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος . 

 

3.1 Στρατηγικό Πλαίσιο 

3.1.1 Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Πλαίσιο 

Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 νέα κράτη μέλη (2004), και αργότερα με 2 
πρόσθετα (Ρουμανία και Βουλγαρία το 2007), έχει αλλάξει σημαντικά τα επίπεδα 
ανισότητας. To στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την ανάγκη ικανοποίησης των αρχών της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ, διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την 
πολιτική συνοχής της Ε.Ε (3rd Cohesion Report), στο πλαίσιο της οποίας τίθενται οι 
ακόλουθοι στόχοι: 

• μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων, 

• ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, 

• αύξηση της απασχόλησης των Περιφερειών και των Κρατών Μελών της Ε.Ε.  

Η πολιτική αυτή συμβάλλει στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ΣτΛ) που το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε το Μάρτιο του 2003 και η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα στόχων και πολιτικών μέσων για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δυναμική και πιο 
ανταγωνιστική. Στους στόχους αυτούς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσέθεσε και την 
περιβαλλοντική διάσταση (Γκέτεμποργκ). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναπροσδιόρισε το 
Μάρτιο 2005 τις προτεραιότητες για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση, 
δίνοντας νέα ώθηση στη ΣτΛ. Στο πλαίσιο αυτό, «η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα 
κατάλληλα εθνικά και Κοινοτικά μέσα –περιλαμβανομένης και της πολιτικής της συνοχής», 
δεδομένου ότι για να καταστεί δυνατή η εστίαση της στρατηγικής σε νέους στόχους είναι 
απαραίτητη η προώθηση μιας ανανεωμένης εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών μελών 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πλήρη συνεργασία των φορέων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

Βάσει των ως άνω, κύριο χαρακτηριστικό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της 
νέας προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 είναι ο στρατηγικός τους χαρακτήρας και η 
σαφέστερη διασύνδεση της χρήσης των πόρων τους με τους στόχους της ΣτΛ και του 
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Γκέτεμποργκ. Σύμφωνα με τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 
Συνοχή, τα ΕΠ πρέπει να επιδιώκουν τη διάθεση πόρων για τις ακόλουθες τρεις 
προτεραιότητες: 

• Βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών μελών, των περιφερειών και των 
πόλεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας και της διατήρησης των περιβαλλοντικών τους δυνατοτήτων. 

• Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της 
οικονομίας της γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, περιλαμβανομένων 
και των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

• Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με την προσέλκυση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την ενθάρρυνση για την 
ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, βελτίωση της προσαρμοστικότητας των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο. 

Κανονισμοί για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, την επόμενη προγραμματική 
περίοδο, θα κατανείμουν την οικονομική αναπτυξιακή συνεισφορά της Ένωσης στην 
κατεύθυνση εξυπηρέτησης τριών στόχων: 

• Ο πρώτος αποτελεί το στόχο «Σύγκλιση», 

• ο δεύτερος το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», 

• και ο τρίτος το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». 

Το Πρόγραμμα «Ελλάδα – Κύπρος» αποτελεί το ένα από δεκαπέντε προγράμματα που 
αναφέρονται στο Ελληνικό «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013» (ΕΣΠΑ 
2007-2013) για την αξιοποίηση της οικονομικής συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δυνάμει του τρίτου στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». 

Το Πρόγραμμα «Ελλάδα – Κύπρος» θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς 
πόρους τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1080/2006 της 5ης Ιουλίου 2006, με βάση τον οποίο 
ρυθμίζεται η χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΠΑ, ο ταμείο συμβάλλει στη 
χρηματοδότηση: 

α) παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία και τη διατήρηση 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, κυρίως μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων 
πρωταρχικώς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 

β) επενδύσεων σε υποδομή, 
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γ) ανάπτυξης του ενδογενούς δυναμικού μέσω μέτρων που υποστηρίζουν την 
περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την παροχή 
στήριξης και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις ΜΜΕ, τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων, όπως επιχειρηματικά κεφάλαια, ταμεία 
δανειοδότησης και εγγυήσεων, ταμεία τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
δικτύωση, ταμεία συνεργασίας, και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων 
και συναφών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών φορέων. 

δ) τεχνικής βοήθειας. 

Για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» η συνδρομή του Ταμείου εστιάζεται στις 
ακόλουθες προτεραιότητες: 

1. Στην ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων μέσω κοινών στρατηγικών για τη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη.  

2. Στη σύσταση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών που δεν εμπίπτουν στο 
σημείο 1, μέσω της χρηματοδότησης δικτύων και δράσεων που συμβάλλουν στην 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη.  

3. Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής. 

Το Πρόγραμμα «Ελλάδα – Κύπρος» εντάσσεται στην 1η από τις παραπάνω προτεραιότητες 
αφορώντας τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ. Με βάση τον Κανονισμό 1080/2006 για τα 
προγράμματα που αφορούν την διασυνοριακή συνεργασία  προτεραιότητα θα δοθεί στην 
υλοποίηση Μέτρων που εστιάζουν: 

α)  Στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ιδίως δε της ανάπτυξης των ΜΜΕ, του τουρισμού, 
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και του διασυνοριακού εμπορίου· 

β)  στην ενθάρρυνση και βελτίωση της από κοινού προστασίας και διαχείρισης των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων, καθώς και της πρόληψης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων· 

γ)  στην υποστήριξη των δεσμών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών· 

δ)  στην μείωση της απομόνωσης μέσω της καλύτερης πρόσβασης στα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
μεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνιών και σε διασυνοριακά συστήματα και 
εγκαταστάσεις ύδρευσης, ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων· 

ε) στην ανάπτυξη της συνεργασίας, των δυνατοτήτων και της κοινής χρήσης υποδομών, ιδίως σε 
τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η εκπαίδευση.  

Επιπλέον, το ΕΤΠΑ δύναται να συνεισφέρει στην προαγωγή της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας, της ολοκλήρωσης των διασυνοριακών αγορών εργασίας, των τοπικών 
πρωτοβουλιών απασχόλησης, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, της 
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κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης, και της από κοινού χρήσης ανθρώπινων πόρων 
και εγκαταστάσεων για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω το Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος μπορεί να 
αξιοποιήσει την Κοινοτική πολιτική σε ένα πλήθος διαφορετικών κατευθύνσεων με κοινή 
συνισταμένη την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής μεταξύ των δύο χωρών και την 
εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων των γειτονικών περιφερειών. 

3.1.2 Εθνικό Αναπτυξιακό Πλαίσιο  

Ελλάς 

Η αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε βάσει της αναθεωρημένης ΣτΛ εξειδικεύτηκε από την 
Ελλάδα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2005-2008. Ως βασικοί στόχοι του 
ΕΠΜ έχουν αναδειχθεί η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Κοινωνικής 
Συνοχής, ενώ περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν στη δημοσιονομική εξυγίανση και 
τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές 
προϊόντων (βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, άνοιγμα αγορών και αύξηση 
του ανταγωνισμού, δράσεις για την εξωστρέφεια). Παράλληλα αναφέρονται δράσεις για 
«την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης, για την Έρευνα & Ανάπτυξη και την 
Καινοτομία», τις «Αγορές Κεφαλαίου, το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την 
Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή, καθώς και για την Επανίδρυση της Δημόσιας 
Διοίκησης».  

Παράλληλα, για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 η Ελλάδα προχώρησε στην 
εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με στόχο την αποτύπωση της 
εθνικής στρατηγικής, καθώς και την σύνδεση των κοινοτικών προτεραιοτήτων με το ΕΠΜ. 

Η εθνική στρατηγική εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο με τρόπο που θα καταστήσει τις Περιφέρειες, αλλά και τις πόλεις της χώρας, 
τόπους έλξης και εγκατάστασης επιχειρήσεων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το βιοτικό 
επίπεδο των πολιτών της και αμβλύνοντας τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες.  

Ουσιαστικά στόχο (αναπτυξιακό όραμα) για την νέα προγραμματική περίοδο αποτελεί: 

«η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η επιτάχυνση του ρυθμού 
οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του 
μέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς» 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η στρατηγική εστιάζει : 

• στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας καθώς 
και στη διασύνδεσή τους, 

• στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές,  
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• στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.  

Στο πλαίσιο ικανοποίησης του αναπτυξιακού οράματος της χώρας, το ΕΣΠΑ θέτει πέντε 
(5) θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της 
χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ειδικότερα: 

1. Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας. 

2. Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία. 

3. Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή. 

4. Θεσμικό Περιβάλλον. 

5. Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, 
εργασίας και διαβίωσης. 

Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται με τη χωρική της διάσταση. Στο ως 
άνω πλαίσιο οριοθετούνται τρεις στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι με το χώρο, οι οποίοι 
και προσδιορίζουν το περιεχόμενο της χωρικής ανάπτυξης:  

• η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήματος και μιας νέας 
σχέσης πόλης – υπαίθρου,  

• η εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδομές και στη γνώση,  

• η αειφόρος ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Έτσι αναδεικνύονται πέντε χωρικές προτεραιότητες: 

• η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 

• η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, 

• η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, 

• η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται με την 
αλιεία, 

• η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Κύπρος 

Το ευρύτερο πλαίσιο του προγραμματισμού της Κύπρου για την αξιοποίηση πόρων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 περιέχεται στο 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το 
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης (ΕΠΜ), της Κύπρου. 

Το ΕΣΠΑ της Κύπρου θέτει ως Γενικό Στρατηγικό Στόχο για την περίοδο 2007-2013:  

«Την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης με την Ε.Ε μέσω υψηλών ρυθμών βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης». 
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Η επίτευξη του γενικού στρατηγικού στόχου θα προέλθει από την επίτευξη τριών 
επιμέρους αλληλένδετων ειδικών στρατηγικών στόχων που είναι: 

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

• Η πλήρης και ποιοτική απασχόληση και εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής. 

• Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Το μίγμα πολιτικής που θα εφαρμοσθεί για την επίτευξη των στόχων, θα αποτελείται από:  

1. Στοχευμένη αναβάθμιση και επέκταση των βασικών και υποστηρικτικών 
υποδομών με στόχο, τόσο τη βελτίωση της προσβασιμότητας, όσο και τη 
διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, 
δεδομένης της συμπληρωματικότητας μεταξύ των επενδύσεων σε δημόσιες 
υποδομές και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα,  

2. μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αναβάθμισης των 
δημόσιων επιχειρηματικών υποδομών,  

3. άλλες ενέργειες για την αγορά εργασίας και τους ανθρώπινους πόρους,  

4. κοινωνικά μέτρα στήριξης και κοινωνικές υποδομές, παράγοντες κλειδιά για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ανθρώπινου κεφαλαίου, της αειφορίας 
και της ποιότητας ζωής. 

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις ομαδοποιούνται και ιεραρχούνται σε πέντε Θεματικές 
Προτεραιότητες: 

1. Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονομίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων. 

2. Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση ΕΤΑ και Καινοτομίας. 

3. Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή. 

4. Υποδομές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας. 

5. Δημιουργία Βιώσιμων Κοινοτήτων. 

 

3.2 Βασική Αναπτυξιακή Επιλογή - Όραμα 

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σε συνδυασμό με τις εθνικές και κοινοτικές 
πολιτικές, αποτελούν την βάση δόμησης της αναπτυξιακής στρατηγικής του 
Διασυνοριακού Προγράμματος. Η στρατηγική για την περιοχή συνεργασίας εστιάζει τόσο 
την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όσο και στην αντιμετώπιση των 
αδυναμιών της. Παράλληλα στοχεύει στην ικανοποίηση των εθνικών (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ) και 
κοινοτικών κατευθύνσεων (ΣτΛ, ΚΣΚΓ, Κανονισμοί για τα Διαρθρωτικά Ταμεία) για την 
επίτευξη σειράς προκλήσεων και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων στην πορεία προς 
την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. 
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Υπό το πρίσμα των ως άνω το όραμα για την περιοχή συνεργασίας την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013 είναι: 

«Η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας» 

Το παραπάνω όραμα του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 
αποτελεί την βάση της στρατηγικής του στόχευσης που αναλύεται στην συνέχεια. 

 

3.3 Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες (Στρατηγικοί Στόχοι) 

Η Χωρική Συνεργασία για την επιλέξιμη περιοχή συνιστά πρόκληση και ταυτόχρονα 
ευκαιρία για την προγραμματική περίοδο 2007-13. Η περιφερειακή ενσωμάτωση και η 
προώθηση της πολυκεντρικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν ήδη μείζονες στόχους 
για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή συνεργασίας, την οποία 
επαγγέλλεται το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ). Στην αφετηρία έναρξης 
της νέας περιόδου 2007-2013, υπογραμμίζονται: 

• Η ενσωμάτωση του ρόλου της χωρικής συνεργασίας στο πλαίσιο του γενικότερου 
στόχου για την επίτευξη της Κοινωνικής και Οικονομικής συνοχής της Ε.Ε. 

• Η εμπεδωμένη, πολύπλευρη εμπειρία, που πρέπει να αξιοποιηθεί για τη συνέχιση 
και επέκταση της θεματολογίας των χωρικών συνεργασιών και την προσαρμογή 
της στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνίας της γνώσης. 

• Το ενισχυμένο ενδιαφέρον για την επιτυχία των στόχων της χωρικής συνεργασίας, 
λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ν.Α. Ευρώπη, σε 
συνδυασμό με την σημασία της γεωπολιτικής θέσης της περιοχής συνεργασίας στον 
ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη του κεντρικού αναπτυξιακού στόχου του 
προγράμματος τέθηκαν μια σειρά από βασικές προτεραιότητες (Στρατηγικοί Στόχοι). Οι 
στόχοι αυτοί αποτελούν το μίγμα πολιτικής για την προσπάθεια σύγκλισης της επιλέξιμων 
περιοχών των δυο Κρατών, συνδυάζοντας: 

• την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (επιχειρηματικότητα, οικονομία της γνώσης, 
έρευνα - τεχνολογία - καινοτομία),  

• την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των επιλέξιμων περιοχών,  

• την βελτίωση της προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες, 

• την βελτίωση της ασφάλειας της περιοχής, 

• την προστασία του περιβάλλοντος,  

• την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, 
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• την ισότητα των φύλων και των ευκαιριών. 

Το Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 αν και ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την 
λογική του Προγράμματος της περιόδου 2000 – 2006 (Interreg IIIA), εντούτοις 
παρουσιάζει ένα νέο πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή. Η εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί, καθώς και η δημιουργία εταιρικής σχέσης με στόχο την διασυνοριακή 
συνεργασία, συμβάλουν στην αποτύπωση του αναπτυξιακού χάρτη της περιοχής, στην 
κατεύθυνση ικανοποίησης των όρων που θέτουν η Στρατηγική της Λισσαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ. 

Ειδικότερα υπό το πρίσμα των ως άνω, οι βασικές προτεραιότητες / στρατηγικοί στόχοι 
του Προγράμματος είναι οι κάτωθι: 

ΣΣ1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή Συνεργασίας. 

ΣΣ2: Προστασία Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων. 

ΣΣ3: Ενίσχυση της Ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες.  

Ειδικότερα: 

ΣΣ1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή Συνεργασίας. 

Η ανάδειξη της περιοχής συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου, προϋποθέτει τη δημιουργία μια ισχυρής οικονομίας, με υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης. Επιπρόσθετα οι συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο επιβάλλουν την στήριξη της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, ειδικά όταν το 
βασικό προϊόν της είναι ο τουρισμός.  

Η ενίσχυση δράσεων επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση διαφοροποίησης του 
προϊόντος και τη βελτίωση της εξωστρέφειας (κυρίως με χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και δικτύωση), αναμένεται να συμβάλλουν στην 
αξιοποίηση της δυναμικής της περιοχής, στην προώθηση σειράς τοπικών προϊόντων με 
χαμηλή εξωστρέφεια, στον περιορισμό των αδυναμιών που δημιουργούνται από τα 
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (πολλές και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, με στόχευση 
στην τοπική αγορά), καθώς και του νησιωτικού χαρακτήρα. Παράλληλα, η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας θα θέσει σε προτεραιότητα δράσεις που στηρίζουν το τουριστικό 
προϊόν της επιλέξιμης περιοχής, στην κατεύθυνση ανάδειξης, βελτίωσης και 
διαφοροποίησης του. 

Επιπρόσθετα, θα υποστηριχθούν δράσεις ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της ανάπτυξης 
της οικονομίας της γνώσης μέσω δυνατοτήτων έρευνας και τεχνολογίας. Οι δράσεις θα 
στοχεύουν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στους τομείς της υγείας, 
του πολιτισμού, του τουρισμού και της εκπαίδευσης. Στόχο αποτελεί ουσιαστικά η μείωση 
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και της εξωστρέφειας, με παράλληλη αξιοποίηση της 
ύπαρξης αξιόλογων πανεπιστημιακών και ερευνητικών κέντρων στην περιοχή, αλλά και 
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την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας. 
Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί η προσπάθεια προώθησης των αποτελεσμάτων της Ε&Τ στον 
παραγωγικό ιστό, με στόχο την αξιοποίηση του υφιστάμενου ερευνητικού δυναμικού. 

Για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα υλοποιηθούν πρόσθετες δράσεις ενίσχυσης 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, δεδομένου ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί 
βασικό συντελεστή της μακροπρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Βασικό στόχο 
θα αποτελέσει η αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με 
προτεραιότητα στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης θα ενισχυθούν δράσεις 
συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αναφορικά με ανταλλαγές φοιτητών, 
κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, κλπ. Σημειώνεται ότι οι δράσεις ενίσχυσης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου ενέχουν οριζόντιο χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την ευρύτερη 
αναπτυξιακή στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ΣΣ2 Προστασία Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων – Βελτίωση Ποιότητας Ζωής. 

Η επιλέξιμη περιοχή στο σύνολο της χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πλούσιου 
πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος με μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, 
αρχαιολογικούς χώρους, κλπ, καθώς και μεγάλο αριθμό περιοχών φυσικού κάλλους.  

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η νέα στρατηγική κατεύθυνση για την περιοχή συνεργασίας 
εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων της για μια ανάπτυξη 
στηριζόμενη στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, με την προστασία 
του φυσικού της περιβάλλοντος. Η ανάδειξη, προστασία και διαχείριση αυτών των πόρων 
θα συμβάλλει στην βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, με παράλληλη διατήρηση 
των περιβαλλοντικών της δυνατοτήτων. Τα ως άνω εμφανίζουν συνάφεια τόσο με την 
προσπάθεια διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, όσο και τις τάσεις που 
επικρατούν στην τουριστική αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο (προώθηση εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού). Η προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, η 
αποτελεσματική διαχείριση – αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, και ως άμεσο 
αποτέλεσμα η βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, 
αποτελούν στόχους, η επίτευξη των οποίων θα ενισχύσει ιδιαίτερα στην αναπτυξιακή 
προοπτική της περιοχής συνεργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα στοχεύει παράλληλα και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων 
αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, αιολική κλπ). 

Επίσης, με στόχο την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 
προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων. Η γεωπολιτική θέση που κατέχει η περιοχή (με την διέλευση σε 
καθημερινή βάση μεγάλου αριθμού επιβατηγών και εμπορικών πλοίων), το ιδιαίτερα 
ευαίσθητο οικοσύστημα, αλλά και η αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης των πολιτών, 
αποτελούν στοιχεία που συνάδουν στην υλοποίηση σχετικών δράσεων που αφορούν 
κυρίως στην επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και 
διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.  
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ΣΣ3 Βελτίωση Προσβασιμότητας & Ενίσχυση της Ασφάλειας της Περιοχής. 

Η προσπελασιμότητα, η εξασφάλιση δηλαδή δυνατότητας ασφαλούς, γρήγορης και άνετης 
μεταφοράς ανθρώπων (κατοίκων και επισκεπτών), προϊόντων και πληροφοριών, επηρεάζει 
σημαντικά την ελκυστικότητα ενός τόπου, με επιπτώσεις στην εγκατάσταση ανθρώπων και 
δραστηριοτήτων. Ειδικά για την περιοχή συνεργασίας, με την γεωπολιτική θέση που 
κατέχει (νοτιοανατολική Μεσόγειος, πύλη εισόδου - εξόδου Ε.Ε, διευρωπαϊκά δίκτυα, κλπ), 
η ανάπτυξη επαρκών μεταφορικών υποδομών, καθώς και η ενίσχυση του επιπέδου 
ασφάλειας αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμους παράγοντες ανάδειξης της, αλλά και βελτίωσης 
του βαθμού ελκυστικότητας. Επιπρόσθετα, καθώς το βασικό προϊόν της περιοχής είναι ο 
τουριστικός κλάδος, οι συγκεκριμένες παράμετροι ενισχύουν ή αποδυναμώνουν τις τάσεις 
τουριστικής ανάπτυξης.  

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί σημαντικά προβλήματα 
λαθρομετανάστευσης, που οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και ειδικότερα στις 
μεγάλες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές που επήλθαν σε παγκόσμια 
κλίμακα (ιδιαίτερα στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής). Η αντιμετώπιση της από 
θάλασσας λαθρομετανάστευσης και γενικά η αστυνόμευση του θαλασσίου χώρου 
παρουσιάζει ιδιομορφίες και εγγενείς δυσκολίες, καθώς η οριογραμμή των χωρικών 
υδάτων, πρακτικά δεν αποτελεί μία σαφή και απαραβίαστη γραμμή (όπως τα χερσαία 
σύνορα), αλλά ένα χώρο νόμιμα διαπλεύσιμο σύμφωνα με το καθεστώς της αβλαβούς 
διέλευσης και επιπλέον υπάρχει πυκνότατη διεθνής ναυτιλιακή κίνηση που παρατηρείται 
μέσα στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο από τον οποίο διέρχονται πλοία που συνδέουν μεταξύ 
τους τις περιοχές δυτικής Μεσογείου, Ευξείνου Πόντου, Μέσης Ανατολής, Αδριατικής και 
Σουέζ. Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg ΙΙΙ χρηματοδοτήθηκαν δράσεις που 
αφορούν στην ασφάλεια των συνόρων, αλλά κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση του 
συγκεκριμένου τομέα. 

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των δυνατοτήτων προσβασιμότητας, κρίνεται σκόπιμη η 
παράλληλη εφαρμογή δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας. Ειδικότερα εστιάζονται σε υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (e-
health, e-government), με στόχο την άρση της απομόνωσης, την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, αλλά παράλληλα και την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης.  

 

Ουσιαστικά οι προτεινόμενοι Στρατηγικοί Στόχοι αναδεικνύουν τα ισχυρά σημεία της 
περιοχής (γεωπολιτική θέση, ρυθμοί ανάπτυξης, τουριστικό προϊόν, φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον), αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες (νησιωτικότητα, ανισότητες, 
χαμηλό επίπεδο Ε&Τ, επιχειρηματικό περιβάλλον). Παράλληλα, αποσκοπούν στην 
αξιοποίηση των δυνητικών ευκαιριών (αυξανόμενη ζήτηση εναλλακτικών / θεματικών 
μορφών τουρισμού, αξιοποίηση ΤΠΕ, ανάπτυξη θαλάσσιων συνδέσεων με διευρωπαϊκά 
δίκτυα), ενώ απαντούν και ισχυροποιούν την περιοχή έναντι δυνητικών διαμορφούμενων 
απειλών (περιφερειοποίηση, ανάδειξη νέων ανταγωνιστών στο χώρο του τουρισμού, 
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αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων, ερημοποίηση και διάβρωση ακτών, ρύπανση θαλάσσιου 
χώρου, λαθρομετανάστευση, λαθρεμπόριο).  

Είναι φανερό ότι η στρατηγική του διασυνοριακού προγράμματος αποσκοπεί με έμμεσο ή 
άμεσο τρόπο να ενισχύσει το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της περιοχής συνεργασίας. 
Αφενός με άμεσο στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την Ε&Τ, και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο, αφετέρου με έμμεσο με την ενίσχυση του βαθμού ασφάλειας, την προστασία 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων.  

Θεωρείται ότι η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα οδηγήσει σε μια συγκέντρωση των 
πόρων (υλικών και άυλων) με σκοπό την μείωση των όποιων ανισοτήτων και την ενίσχυση 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο της Ε.Ε, ενώ παράλληλα η επίτευξη 
τους θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής. 

 

3.4 Ανάλυση Στρατηγικής σε Άξονες Προτεραιότητας 

Για την ικανοποίηση του αναπτυξιακού οράματος, καθώς και των στρατηγικών στόχων του 
Προγράμματος, θα υλοποιηθούν τέσσερις (4) συνολικά Άξονες Προτεραιότητας.  

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα & Ασφάλεια Περιοχής. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (με οριζόντιο χαρακτήρα). 

 

Στο Σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το δενδρόγραμμα του στρατηγικού σχεδιασμού 
του Προγράμματος (αναπτυξιακό όραμα – στρατηγικοί στόχοι – άξονες προτεραιότητας – 
γενικοί στόχοι – ειδικοί στόχοι). 
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Σχήμα 3-1: Δενδρόγραμμα Στρατηγικής Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 
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3.5 Στόχοι Περιβαλλοντικής Προστασίας  

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μια συνοπτική αναφορά στους Διεθνείς, 
κοινοτικούς και Εθνικούς στόχους περιβαλλοντικής προστασίας οι οποίοι θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των αναπτυξιακών πολιτικών. 

3.5.1 Κοινοτικό στρατηγικό περιβαλλοντικό πλαίσιο 

Στρατηγική του Γκέτεμποργκ - Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Γκέτεμποργκ το 2001, συμπλήρωσε 
την στρατηγική της Λισσαβώνας και ενσωμάτωσε σε αυτήν την έννοια «βιώσιμη 
ανάπτυξη» με βάση την οποία η επιδιωκόμενη ανάπτυξη θα πρέπει «να καλύπτει 
τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να υπονομεύει της ανάγκες της επόμενης». 
Με την λογική αυτή στην στρατηγική της Λισσαβώνας για την κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη προστέθηκε η περιβαλλοντική διάσταση ως βασική 
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής πολιτικής.  

Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο εξέδωσαν ανακοίνωση (COM 
2005/658 τελικό) για την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο-βιώσιμη 
ανάπτυξη. Στόχος της επανεξέτασης δεν είναι η αντικατάσταση αλλά η περαιτέρω 
ανάπτυξη της στρατηγικής. Ως τομείς προτεραιότητας αναφέρονται: 

• Εξέταση των κλιματικών αλλαγών, με γενικό στόχο τον περιορισμό των 
κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι που τίθενται αναφέρονται στα ακόλουθα: 

• Το Μάρτιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε το 
στόχο του ότι η άνοδος των παγκόσμιων μέσων θερμοκρασιών δεν 
θα πρέπει να υπερβεί κατά πλέον των 2°C τις μέσες θερμοκρασίες 
που επικρατούσαν την προβιομηχανική εποχή και ότι συνεπώς οι 
παγκόσμιες προσπάθειες περιορισμού και μείωσης θα πρέπει να 
αποσκοπούν σε επίπεδο συγκεντρώσεων κάτω των 550 ppm, 
ισοδύναμα CO2. 

• Η ΕΕ-15 και η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ-25 έχουν 
δεσμευτεί στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο όσον αφορά τη 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι τα έτη 2008-2012. Ο 
στόχος της ΕΕ-15 συνίσταται στη μείωση κατά 8% των εκπομπών σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

• Στις 9/3/2007 οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν 
δεσμευτικά για τη συνέχιση των προσπαθειών μείωσης των 
εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου για τη μετά-Κυότο περίοδο 
(μετά το 2012). Πιο συγκεκριμένα συμφώνησαν με ορίζοντα το 
2020 (τα επόμενα 13 χρόνια) τα εξής: 
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• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (σε σύγκριση με την 8% 
μείωση που προβλέπεται μέχρι το 2012). 

•  Παραγωγή του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
σε σχέση με το τρέχον ποσοστό που είναι περίπου 6%. 

• Το 10% των καυσίμων οχημάτων (φορτηγά και αυτοκίνητα) 
να είναι βιοκαύσιμα. 

Η συμφωνία αυτή θα λάβει σύντομα νομική ισχύ και τα κράτη μέλη 
που δεν θα ικανοποιήσουν τους συμφωνηθέντες στόχους θα 
υπόκεινται σε νομικά μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν σε 
πρόστιμα. 

• Προαγωγή καλής υγείας – δημόσιας υγείας: Γενικό στόχο αποτελεί η 
προαγωγή της καλής δημόσιας υγείας και η βελτίωση της προστασίας 
έναντι των κινδύνων που απειλούν την υγεία. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι που τίθενται αφορούν: 

• Βελτίωση της προστασίας έναντι των κινδύνων που απειλούν την 
υγεία με την ανάπτυξη της ικανότητας αντιμετώπισης των κινδύνων 
με συντονισμένες ενέργειες. 

• Περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, καθώς και η επανεξέταση της σήμανσης τροφίμων. 

• Προαγωγή υψηλού επιπέδου προτύπων για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο. 

• Επιβράδυνση της αύξησης των προβλέψιμων νόσων που οφείλονται 
στον τρόπο ζωής μέσω της προώθησης της υγείας και της 
πρόληψης. 

• Διασφάλιση ότι τα χημικά προϊόντα παράγονται, διεκπεραιώνονται 
και χρησιμοποιούνται με τρόπους που δεν απειλούν σοβαρά την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μέχρι το 2020. 

• Βελτίωση της πληροφόρησης για την περιβαλλοντική ρύπανση και 
των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. 

• Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και αντιμετώπιση των 
δημογραφικών αλλαγών με γενικό στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών προς 
την κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνιών 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι που τίθενται αφορούν: 

• Τη θέση ειδικών στόχων της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση, μέχρι το 
2010, του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μείωσης της φτώχειας στα παιδιά, 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ. 
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• Στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών να εκσυγχρονίσουν 
την κοινωνική πρόνοια ενόψει της δημογραφικής γήρανσης. 

• Σημαντική αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των 
γυναικών και των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων σύμφωνα με 
προκαθορισμένους στόχους, καθώς και η αύξηση της απασχόλησης 
των μεταναστών μέχρι το 2010. 

• Συνέχιση της ανάπτυξης μιας πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της 
νόμιμης μετανάστευσης, συνοδευόμενης από πολιτικές για την 
ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των οικογενειών τους. 

• Επιδίωξη της δια βίου μάθησης και  μείωση στο ήμισυ έως το 2010 
του αριθμού των ατόμων ηλικίας 18 – 24 ετών που θα έχουν 
ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και δεν θα παρακολουθούν περαιτέρω εκπαίδευση ή 
κατάρτιση. 

• Καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Γενικός στόχος σε αυτόν 
τον τομέα προτεραιότητας είναι η διασφάλιση της ικανότητας της γης να 
ευνοεί τη ζωή σε όλη της την πολυμορφία, η τήρηση των ορίων των 
φυσικών πόρων του πλανήτη και προαγωγή της βιώσιμης παραγωγής και 
κατανάλωσης ώστε να αποσυνδεθεί η  οικονομική ανάπτυξη από την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι που τίθενται αφορούν: 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας όσον αφορά τους πόρους: επίτευξη 
μεγαλύτερης εκροής από κάθε χρησιμοποιούμενη μονάδα πόρου και 
μείωση της συνεπαγόμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
(επιβλαβείς εκπομπές στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο 
έδαφος καθώς και υπερεκμετάλλευση της γης και άλλων πόρων).  

• Βελτίωση της διαχείρισης και αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης των 
ανανεώσιμων φυσικών πηγών όπως της αλιείας, της 
βιοποικιλότητας, της δασοκομίας, των υδάτων, του αέρα, του 
εδάφους και του κλίματος, αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέχρι το 2015 σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ όπως ορίστηκε στην 
Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WSSD), 
καθώς και επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης στην αλιεία μέχρι 
το 2015.  

• Μελέτη των τρόπων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην 
ΕΕ μέχρι το 2020, δεδομένων των αποδοτικών, σε σχέση με το 
κόστος, δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας που υπολογίζεται 
στο 20% της τρέχουσας κατανάλωσης. Η Επιτροπή εγκαινιάζει 
συζήτηση για το θέμα αυτό.  

• Μέχρι το 2010, το 12% της ενέργειας που καταναλώνεται 
αναμένεται να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
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• Μέχρι την ίδια ημερομηνία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αναμένεται να παρέχουν το 21% της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ 
των 25. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό 
ενδεικτικών εθνικών στόχων.  

• Μέχρι το 2010, αποτροπή περαιτέρω απωλειών βιοποικιλότητας στην 
ΕΕ και συμβολή για την αποτελεσματική μείωση των απωλειών 
βιοποικιλότητας σε παγκόσμια κλίμακα.  

• Εφαρμογή και διαχείριση του δικτύου Natura 2000: έγκριση τόπων 
μέχρι το 2006 (2010 για τους θαλάσσιους τόπους)· χαρακτηρισμός 
και αποτελεσματική διαχείριση τόπων μέχρι το 2010 (2012 για τους 
θαλάσσιους τόπους)  

• Χρησιμοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης ώστε να αποσυνδεθεί η 
οικονομική ανάπτυξη από την πίεση στο περιβάλλον. 

• Αύξηση της βιωσιμότητας των μεταφορών, με γενικό στόχο να 
διασφαλιστεί ότι τα συστήματα μεταφορών ανταποκρίνονται στις 
οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της κοινωνίας ελαχιστοποιώντας 
παράλληλα τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους στην οικονομία, την κοινωνία 
και το περιβάλλον. 

Επιχειρησιακοί στόχοι στον τομέα αυτόν αποτελούν: 

• Βελτίωση της διαχείρισης της ζήτησης για μεταφορές προκειμένου 
να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της ανάπτυξης των μεταφορών. 

•  Επίτευξη επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών που να είναι αποδεκτά και ανάλογα με τα επίπεδα που 
διαπιστώνονται σε άλλους τομείς και μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου από τις μεταφορές σε αναλογία μεγαλύτερη από 
την κατανάλωση ενέργειας στον τομέα. 

•  Μείωση των εκπομπών ρύπων από τις μεταφορές σε επίπεδα που 
ελαχιστοποιούν τις συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον. 

•  Όσον αφορά τις εκπομπές CO2, επίτευξη του στόχου των 140g/km 
μέχρι το 2008/09 και των 120g/km μέχρι το 2012 κατά μέσο όρο 
για τα καινούρια αυτοκίνητα, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης. 

• Πρόοδος προς την καθιέρωση προτύπων εκπομπών Euro V για τα 
ελαφρά εμπορικά οχήματα και την καθιέρωση των προτύπων Euro 
VI για τα βαρέα οχήματα. 

•  Μέχρι το 2010, να εξασφαλιστεί ότι το 5,75% των καυσίμων στις 
μεταφορές είναι βιοκαύσιμα. 

• Μείωση της ηχορύπανσης που προκαλείται από τις μεταφορές τόσο 
στην πηγή όσο και με μέτρα περιορισμού προκειμένου να 
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εξασφαλιστεί ότι τα συνολικά επίπεδα έκθεσης ελαχιστοποιούν τις 
συνέπειες στην υγεία. 

• Αύξηση της οδικής ασφάλειας με τη βελτίωση των οδικών 
υποδομών, με την ανάπτυξη της υπευθυνότητας των οδηγών και με 
την κατασκευή ασφαλέστερων οχημάτων. 

• Μέχρι το 2010, μείωση κατά το ήμισυ των θανάτων από ατυχήματα 
σε σχέση με το 2000. 

• Μέχρι το 2010, εκσυγχρονισμός του κοινοτικού πλαισίου που διέπει 
τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές για την αύξηση της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητάς τους.  

• Καταπολέμηση της φτώχειας στον πλανήτη και προαγωγή της 
ανάπτυξης. Γενικό στόχο για την καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί η 
ενεργός προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και να 
διασφαλιστεί ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι συμβατές με την αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο 
καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της 

Η ΕΕ θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο διεθνές πλαίσιο 
για την αειφόρο ανάπτυξη, δομικά στοιχεία του οποίου είναι η Παγκόσμια 
Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ), η Συναίνεση του 
Μοντερέυ, οι αποφάσεις της Διάσκεψης Κορυφής για την Ανασκόπηση της 
Χιλιετίας και της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής. 

Η ΕΕ θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας μέχρι το 2015. Οι στόχοι αυτοί είναι: 

• Η εξάλειψη της έσχατης φτώχειας και της πείνας  

• Η μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που 
ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα 

• Η μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που 
υποφέρουν από πείνα  

• Η επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Η εξασφάλιση ότι όλα τα αγόρια και τα κορίτσια 
συμπληρώνουν πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

• Η προαγωγή της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση των 
γυναικών  

• Η εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των φύλων στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά προτίμηση 
μέχρι το 2005, και σε όλα τα επίπεδα μέχρι το 2015   

•  Η μείωση της παιδικής θνησιμότητας  
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• Η μείωση κατά δύο τρίτα του δείκτη θνησιμότητας στα παιδιά 
ηλικίας κάτω των πέντε ετών  

• Η βελτίωση της υγείας των μητέρων  

• Η μείωση κατά τρία τέταρτα του ποσοστού θνησιμότητας των 
μητέρων  

• Η καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων νόσων  

• Η ανακοπή και η αναστροφή της τάσης εξάπλωσης του 
HIV/AIDS 

• Η ανακοπή και η αναστροφή της επίπτωσης της ελονοσίας 
και άλλων σοβαρών νόσων  

• Η εξασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας  

• Η ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στις 
πολιτικές και τα προγράμματα χώρας· αναστροφή της τάσης 
απώλειας των περιβαλλοντικών πόρων  

• Η μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που 
δεν διαθέτουν βιώσιμη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό  

• Η αισθητή βελτίωση της διαβίωσης τουλάχιστον 100 
εκατομμυρίων κατοίκων σε εξαθλιωμένες αστικές περιοχές 
μέχρι το 2020 

• Η δημιουργία παγκόσμιας σύμπραξης για την ανάπτυξη, ιδίως με την 
ανάπτυξη ανοικτού εμπορικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος   

3.5.2 Έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 

Στο έκτο πρόγραμμα Δράσης για το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
καθορίζει τις προτεραιότητες και τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για το 
περιβάλλον για το χρονικό διάστημα μέχρι το 2010 και μετά, και περιγράφει 
λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ως συμβολή στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης. 

Το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον στρέφεται γύρω από τέσσερις 
άξονες προτεραιότητας:  

Α. Κλιματικές αλλαγές  

Βραχυπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επιτευχθούν οι στόχοι 
του πρωτοκόλλου του Κιότο , δηλαδή από σήμερα και με ορίζοντα το χρονικό 
διάστημα 2008-2012, να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 8% 
συγκριτικά με το 1990.  

Β. Φύση και βιοποικιλότητα 
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Ο στόχος για τον συγκεκριμένο τομέα είναι η προστασία και αποκατάσταση της 
δομής και λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, χωρίς περαιτέρω απώλεια 
βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως. 

Γ. Περιβάλλον και υγεία 

Ο στόχος στον τομέα αυτό είναι να επιτευχθεί μια τέτοια ποιότητα του 
περιβάλλοντος, ώστε η υγεία του ανθρώπου ούτε να κινδυνεύει ούτε να 
επηρεάζεται αρνητικά. 

Δ. Αειφόρος διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων 

Στόχος είναι να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η κατανάλωση φυσικών πόρων να μη 
θέτει σε δοκιμασία το περιβάλλον· θα πρέπει γι' αυτό να διαχωρίζεται η οικονομική 
μεγέθυνση από τη χρήση των φυσικών πόρων, να βελτιώνεται η αποδοτικότητά 
τους και να μειώνεται η παραγωγή αποβλήτων. Ειδικότερα ως προς τα απόβλητα, 
στόχος είναι να έχουν μειωθεί κατά 20% μέχρι το 2010 και κατά 50% από σήμερα 
μέχρι το 2050. 

Το πρόγραμμα δράσης προβλέπει τη χάραξη επτά θεματικών στρατηγικών στους 
τομείς της καταπολέμησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της προστασίας και 
διατήρησης  θαλάσσιου περιβάλλοντος, της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών 
πόρων, της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και της ανακύκλωσης, την 
αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, την προστασία του εδάφους και την βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος . Τα βασικά σημεία των στρατηγικών αυτών και οι 
στόχοι που τίθενται σε κάθε περίπτωση αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

Θεματική Στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση  

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει σοβαρά την υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον: αναπνευστικά προβλήματα, πρόωροι θάνατοι, ευτροφισμός και 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων εξαιτίας αζωτούχων και όξινων υπολειμμάτων 
είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες του προβλήματος. Τα προβλήματα αυτά είναι 
τόσο τοπικού όσο και διασυνοριακού χαρακτήρα. 

Σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2000, η στρατηγική καθορίζει 
συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους (2020): 

• κατά 47% μείωση της απώλειας προσδόκιμου επιβίωσης εξαιτίας έκθεσης σε 
σωματίδια·  

• κατά 10% μείωση των περιπτώσεων οξείας θνησιμότητας εξαιτίας του 
όζοντος· 

• μείωση των πλεονασμάτων όξινων επικαθίσεων κατά 74% και 39% στις 
δασικές ζώνες και στις επιφάνειες γλυκών νερών αντιστοίχως·  

• κατά 43% μείωση των ζωνών στων οποίων τα οικοσυστήματα παρατηρείται 
ευτροφισμός.  
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• Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων προϋποθέτει μείωση των εκπομπών SO2 
κατά 82%, NOx (οξειδίων του αζώτου) κατά 60%, πτητικών οργανικών 
ενώσεων κατά 51%, αμμωνίας κατά 27% και πρωτογενών PM2,5 
(πρόκειται για σωματίδια που εκπέμπονται απευθείας στον αέρα) κατά 59%, 
σε σχέση με τις τιμές του 2000. 

Θεματική Στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον 

Η «Θεματική στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος» [COM(2005) 504] προσδιορίζει κοινούς στόχους με βάση τους 
οποίους τα κράτη μέλη οφείλουν να χαράξουν σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη 
και με τρίτες χώρες που έχουν χωρικά ύδατα στις περιοχές αυτές, στρατηγικές 
ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική οικολογική κατάσταση στα θαλάσσια ύδατα της 
δικαιοδοσίας τους. Προβλέπεται η κατάρτιση Οδηγίας για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Η στρατηγική αυτή θέτει στόχους αφενός για την προστασία και αποκατάσταση 
των ευρωπαϊκών θαλασσών και αφετέρου για την οικολογική βιωσιμότητα των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το θαλάσσιο περιβάλλον από 
σήμερα μέχρι το 2021. Η ημερομηνία αυτή θα συμπέσει με την πρώτη επανεξέταση 
των σχεδίων διαχείρισης ποτάμιας λεκάνης υπό την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 
(ΟΠΥ), επιτρέποντας συνέργειες για την περαιτέρω εφαρμογή των δύο οδηγιών. 

Τα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα υποδιαιρούνται σε τρεις περιοχές: Βαλτική 
θάλασσα, Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Μεσόγειος θάλασσα.  

Ειδικά για την προστασία της Μεσογείου κεντρική θέση κατέχει η Συνθήκη για την 
προστασία της Μεσογείου ενάντια στη ρύπανση (Συνθήκη της Βαρκελώνης) και το 
πρωτόκολλο για την πρόληψη της μόλυνσης της  Μεσογείου   από τη ρίψη 
απορριμμάτων από τα σκάφη και τα αεροσκάφη. Ο σκοπός αυτών των δύο 
θεσμικών κειμένων, μαζί με τα πρωτόκολλα τα οποία η Κοινότητα έχει δεχτεί στη 
συνέχεια (με τις αποφάσεις  81/420/EOK, 83/101/EOK και 84/132/EOK), 
αποτελούν το δεσμευτικό διακρατικό πλαίσιο που στοχεύει στον περιορισμό της 
ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου. Το 1999 το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε 
σειρά αποφάσεων σχετικά με τροποποιήσεις στη Συνθήκη σε δύο από τα 
υπάρχοντα πρωτόκολλα καθώς επίσης και ένα νέο πρωτόκολλο σχετικά με τις 
προστατευόμενες ζώνες και τη βιολογική ποικιλομορφία στη  Μεσόγειο.  

Θεματική Στρατηγική για την αειφόρο χρήση των πόρων 

Η στρατηγική αυτή καθορίζει τις κατευθύνσεις της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) για την επόμενη 25ετία, με στόχο την αποδοτικότερη και πλέον αειφόρο 
χρήση των φυσικών πόρων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους που 
περιλαμβάνει την εξόρυξη ή λήψη τους, τη χρήση και την τελική διάθεσή τους. Το 
ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση της αντίληψης του κύκλου ζωής και των 
επιπτώσεων που αφορούν τους πόρους στις σχετικές πολιτικές. 

Στο μέλλον η προσέγγιση αυτή θα στηριχθεί, συστηματικά, στο σύνολο των 
περιβαλλοντικών πολιτικών. Έχει ήδη ενσωματωθεί σε ορισμένα μέτρα, όπως, π.χ., 
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η θεματική στρατηγική για τα απόβλητα. Ορισμένες δράσεις, όπως η 
ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων ή το σχέδιο δράσης για τις οικοτεχνολογίες 
συμπληρώνουν αυτή την προσέγγιση.  

Στόχος της στρατηγικής είναι ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
έχει η χρήση των φυσικών πόρων (εξάντληση των πόρων και ρύπανση), 
τηρουμένων, εκ παραλλήλου, των στόχων που ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβόνας όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Εμπλέκονται εν προκειμένω όλοι οι τομείς οι οποίοι καταναλώνουν 
πόρους, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τον περιορισμό 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και την υποκατάσταση των εξαιρετικά 
ρυπογόνων πόρων με εναλλακτικές λύσεις. 

Θεματική Στρατηγική για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και 
ανακύκλωση 

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα που 
απαιτεί την εφαρμογή μιας γενικής και συνεπούς πολιτικής για την πρόληψη της 
παραγωγής και την ανακύκλωση των αποβλήτων. 

Στο βασικό πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα περιλαμβάνονται η 
οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2006/12/EK), η οδηγία για τα επικίνδυνα 
απόβλητα (91/689/EΟΚ) και ο κανονισμός για τη μεταφορά αποβλήτων (ΕΚ) 
1013/2006, η οδηγία 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο των 
αποβλήτων (IPPC), υγειονομική ταφή (1999/31/ΕΚ), αποτέφρωση (2000/76/ΕΚ)] 
και από ορισμένες ιδιαίτερες κατηγορίες αποβλήτων [χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 
(75/439/EΟΚ), πολυχλωροδιφαινύλια /πολυχλωροτριφαινύλια-PCB/PCT 
(96/59/EΚ), ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (91/157/EΟΚ), συσκευασίες 
(94/62/ΕΚ), οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής (2002/95/EΚ) απόβλητα ειδών 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2002/96/EΚ). 

Η στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων συνδυάζεται 
με δύο άλλες πρωτοβουλίες: την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων και τη 
στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. 

Θεματική Στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων  

Οι στόχοι της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 
αφορούν στον περιορισμό των κινδύνων που συνιστούν τα φυτοφάρμακα για την 
υγεία και για το περιβάλλον, στην ενίσχυση των ελέγχων όσον αφορά τη χρήση 
και τη διάθεση/διανομή των φυτοφαρμάκων, στον περιορισμό των επιπέδων των 
επιβλαβών δραστικών ουσιών (ιδίως με την αντικατάσταση των πλέον επικίνδυνων 
εξ αυτών από ασφαλέστερες εναλλακτικές, συμπεριλαμβανομένων των μη 
χημικών) και την ενθάρρυνση της στροφής σε γεωργικές πρακτικές χρήσεως 
περιορισμένων ή και μηδενικών ποσοτήτων φυτοφαρμάκων, ιδίως μέσω της 
περαιτέρω ευαισθητοποίησης των χρηστών και της υιοθέτησης κωδίκων 
δεοντολογίας.  
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Θεματική Στρατηγική για την προστασία του εδάφους 

Η ανάγκη προώθησης συστηματικής προσέγγισης για την προστασία του εδάφους, 
με τη διαμόρφωση μιας εδαφικής πολιτικής η οποία θα καλύπτει θέματα όπως η 
διάβρωση, ερημοποίηση, ρύπανση και απώλεια εδαφών καθώς και η αποσύνδεση 
της δημιουργίας αποβλήτων από την οικονομική ανάπτυξη και η επίτευξη 
σημαντικής γενικής μείωσης των δημιουργούμενων αποβλήτων αναγνωρίζεται στο 
6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. 

Θεματική Στρατηγική για το αστικό περιβάλλον  

Η στρατηγική έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος, οδηγώντας σε πόλεις που θα είναι ελκυστικότεροι και πιο υγιεινοί 
τόποι διαβίωσης, εργασίας και επένδυσης και σε μείωση των δυσμενών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πολεοδομικών συγκροτημάτων. Για την επίτευξη 
του στόχου αυτού προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Ένταξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις πολιτικές που αφορούν τις 
αστικές περιοχές.  

2. Εκπόνηση σχεδίων αειφόρων αστικών μεταφορών. Για να είναι 
αποτελεσματικός, ο σχεδιασμός των μεταφορών πρέπει να καλύπτει τους 
επιβάτες και τα εμπορεύματα και να προάγει την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση μεταφορικών μέσων ποιότητας που δεν είναι πολύ 
ρυπογόνα.  

3.  Υποστήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, κυρίως με τη δικτύωση 
των πληροφοριών, την ανάπτυξη έργων επίδειξης που θα 
χρηματοδοτηθούν από το LIFE+ , καθώς και με τη συγκρότηση δικτύου 
εθνικών σημείων επαφής.  

4. Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης σε θέματα 
διαχείρισης των αστικών περιοχών.  

5. Αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης που 
εντάσσονται στην πολιτική για τη συνοχή και για την έρευνα .  

 

3.5.3 Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία  

Πλήθος κοινοτικών Οδηγιών που θέτουν το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του 
περιβάλλοντος με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τίθενται έχει 
ενσωματωθεί στην εθνική Νομοθεσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Το  
Παράρτημα Ι περιλαμβάνει έναν κατάλογο με τα σημαντικότερα νομοθετικά 
κείμενα των δύο χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχετικούς με την 
προστασία του περιβάλλοντος τομείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται συνοπτικά το περιεχόμενο του Διασυνοριακού 
προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Αρχικά γίνεται αναφορά στο 
γεωγραφικό πεδίο του με σκοπό την διερεύνηση των χωρικών στοιχείων 
εφαρμογής του. Στη συνέχεια περιγράφεται το περιεχόμενο του προγράμματος και 
η φύση των δράσεων που ενισχύονται σε κάθε Άξονα προτεραιότητας. Ακολούθως 
συνοψίζονται τα βασικά Μέτρα και διερευνάται η φύση, η χωρική κατανομή και οι 
τομείς που ενδέχεται να επηρεαστούν καθώς και τα πιθανά έργα τα οποία 
ενδέχεται να υλοποιηθούν από την εφαρμογή τους. 

 

4.1 Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

Για το πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας 
περιλαμβάνει τρεις περιφέρειες για την Ελλάδα (Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου 
Αιγαίου και τμήμα του Νοτίου Αιγαίου), ενώ για την Κύπρο επιλέξιμη περιοχή 
αποτελεί το σύνολο της χώρας. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 
περιοχή συνεργασίας με κατανομή σε NUTS I, II και III. 

 
Πίνακας 4-1: Επιλέξιμη περιοχή (Περιοχές Nuts) του Προγράμματος Διασυνοριακής 
συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 

NUTS I NUTS II NUTS III 

Νόμος Λέσβου 

Νομός Σάμου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Νομός Χίου 

Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου Νομός Δωδεκανήσου 

Νομός Ηρακλείου 

Νομός Λασιθίου 

Νομός Ρεθύμνου 

 
ΕΛΛΑΔΑ 
 

Περιφέρεια Κρήτης 

Νομός Χανίων 

ΚΥΠΡΟΣ Όλη η χώρα Όλη η χώρα 

Η διάρθρωση του προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερις Άξονες προτεραιότητας, ο 
καθένας από τους οποίους προωθεί σειρά δράσεων στην κατεύθυνση κάλυψης των 
αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής Προγραμματισμού. Στη συνέχεια αναλύονται 
οι στόχοι και η στρατηγική που υιοθετείται σε κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς 
και τα μέτρα που προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
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4.1.1 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα 

Εισαγωγή - σκοπιμότητα:  

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή 
Συνεργασίας» έχει ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση πράξεων για την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας, καθώς και την υποστήριξη δράσεων ερευνητικού έργου 
με την παράλληλη διάχυση / αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του στον παραγωγικό 
ιστό. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Άξονα θα υλοποιηθούν δράσεις στήριξης του 
ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως στην κατεύθυνση της διασύνδεσης 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.  

Οι προοπτικές της Περιοχής Συνεργασίας στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές 
περιβάλλον προσδιορίζονται με βάση τις δυνατότητες του παραγωγικού της 
συστήματος για προσαρμογή και αναδιάρθρωση. Βάσει της υφιστάμενης 
κατάστασης ο παραγωγικός ιστός της περιοχής χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
μεγάλου αριθμού ΜΜΕ, χαμηλό βαθμό χρήσης ΤΠΕ, εσωστρέφεια, καθώς και 
χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, κλπ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω 
αναιρούνται μερικώς τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της (γεωπολιτική θέση, ισχυρή 
οικονομία, τουριστικό προϊόν, τοπικά προϊόντα ποιότητας, κλπ), ενώ ενισχύονται οι 
δυνητικές απειλές (νέοι ανταγωνιστές στον τουριστικό κλάδο, περιφερειοποίηση 
περιοχής).  

Ένα μεγάλο τμήμα των προαναφερθεισών αδυναμιών μπορεί να καλυφθεί με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών, αμβλύνοντας το πρόβλημα 
της εσωστρέφειας των επιχειρήσεων και της χαμηλής αποτελεσματικότητας.  

Παράλληλα η ύπαρξη και λειτουργία Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών 
ινστιτούτων παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης του επιπέδου ανταγωνιστικότητας 
στην περιοχή συνεργασίας. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα τα εν λόγω ιδρύματα δεν 
έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με τον τοπικό παραγωγικό ιστό για 
να αξιοποιηθεί επαρκώς το ενδογενές δυναμικό και ως εκ τούτου να προωθηθεί με 
γρήγορους ρυθμούς η ανάπτυξη. Η συνεργασία των ιδρυμάτων δύναται να 
συμβάλλει στην περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της περιοχής συνεργασίας, 
ενισχύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, 
βελτιώνοντας το βαθμό εξωστρέφειας, αλλά δημιουργώντας παράλληλα και έναν 
πόλο καινοτομίας, με δυνατότητες παροχής τεχνογνωσίας προς άλλα Κράτη – 
Μέλη, ή και χώρες εκτός Ε.Ε (π.χ χώρες Β. Αφρικής). 

Στην κατεύθυνση βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας προβλέπεται και η 
υλοποίησης οριζόντιων δράσεων στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.  

Στόχοι του Άξονα: 

Γενικοί Στόχοι 
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Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας εστιάζει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής συνεργασίας, στην κατεύθυνση κυρίως 
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. 

Ειδικοί Στόχοι 

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αφορούν: 

Ε.Σ 1: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας. 

Ε.Σ 2:Ενίσχυση Έρευνας – Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

Ε.Σ 3:Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Κύριες ενδεικτικές δράσεις: 

Επιχειρηματικότητα 

Οι δράσεις για την επιχειρηματικότητα εστιάζουν στην βελτίωση της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων της περιοχής και την διαφοροποίηση των παραγόμενων 
προϊόντων, ενισχύοντας την χρήση νέων τεχνολογιών, την προώθηση / διάχυση 
της πληροφορίας, καθώς και την δικτύωση. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν: 

• Δράσεις βελτίωσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων και επιχειρηματικών 
φορέων (προβολή, δικτύωση, προώθηση). 

• Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 

• Δράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων. 

Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται η ανάπτυξη δικτύων ανάπτυξης και 
προώθησης επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ 
καταδυτικού), η δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων, κλπ. 

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία 

Ο τομέας Ε&Τ αποτελεί για την περιοχή συνεργασίας μια ιδιαίτερα σημαντική 
παράμετρο στην αναπτυξιακή της προσπάθεια. Αν και υφίστανται αρκετά 
πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα με πλούσιο έργο σχετικού περιεχομένου, 
εντούτοις οι πόροι που διατίθενται στον συγκεκριμένο τομέα είναι περιορισμένοι.  

Στο πλαίσιο αυτό οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εστιάζουν στην προώθηση και 
ενίσχυση της συνεργασίας Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων και στην 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Ως ενδεικτικές πράξεις καταγράφονται η ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας 
αποβλήτων και βιολογικών λασπών για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, 
συστημάτων πρόβλεψης και πρόληψης ακραίων καιρικών φαινομένων με την 
χρήση δεδομένων μετεωρολογικών ραντάρ, η πιλοτική εφαρμογή δικτύων 
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παρακολούθησης Υδρομετεωρολογικής Πληροφορίας, ποιότητας και αποθεμάτων 
υδροφόρου ορίζοντα, η εκπόνηση σχεδίων δράσης αξιοποίησης των ΑΠΕ, κλπ. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
λειτουργούν υποστηρικτικά στις άλλες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας. Οι 
παρεμβάσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των έργων που θα 
ενταχθούν. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν: 

• Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

• Συνεργασίες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (κοινά μεταπτυχιακά 
προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών). 

4.1.2 Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτισμικό 
Περιβάλλον 

Εισαγωγή - σκοπιμότητα:  

Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και η πολιτιστική / ιστορική 
κληρονομιά αποτελούν ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιοχής 
Συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, κατά την αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο 
της νέας προγραμματικής περιόδου πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η προστασία 
και ανάδειξή τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

Το ποικιλόμορφο ανάγλυφο της Περιοχής Συνεργασίας φιλοξενεί σημαντικούς 
τύπους οικοσυστημάτων και υψηλής αξίας βιοποικιλότητα. Η περιβαλλοντική 
πολιτική συνδυάζει δράσεις τόσο προστασίας, όσο και ανάδειξης του φυσικού 
πλούτου. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας 
(ηλιακή, αιολική κ.α.), η περιβαλλοντική προστασία και η πρόληψη κινδύνων - 
προστασία από φυσικές καταστροφές (θαλάσσια ρύπανση, πυρκαγιές, σεισμοί, 
κλπ), αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του τομέα του Περιβάλλοντος. 
Σημειώνεται ότι η περιοχή συνεργασίας αποτελεί μια από τις βασικότερες 
θαλάσσιες λεωφόρους διέλευσης εμπορικών και επιβατηγών πλοίων, με συνέπεια 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, αλλά και αυξημένες πιθανότητες 
ατυχημάτων.  

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιοχής Συνεργασίας στον τομέα του 
Πολιτισμού, επικεντρώνονται στη σημαντικότητα και το πλήθος των πολιτιστικών 
πόρων, αλλά και στην ύπαρξη πολιτιστικών θεσμών. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού 
πλούτου και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν παράγοντες 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 
τουρισμού, βασικού προϊόντος της Περιοχής.  

Στη βάση των παραπάνω, η στρατηγική κατεύθυνση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων 
της περιοχής συνεργασίας για μια ανάπτυξη στηριζόμενη στην αξιοποίηση των 
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φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, με την προστασία του φυσικού της 
περιβάλλοντος και τη δημιουργία συνθηκών βελτίωσης του επιπέδου ζωής των 
κατοίκων και των επισκεπτών της.  

Προκειμένου να επιτύχει αυτό το στόχο, απαιτείται ένα πλέγμα πολυδιάστατων 
παρεμβάσεων, οι οποίες με την συμπληρωματικότητά τους και τις συνέργειές τους, 
τόσο εσωτερικές, εντός του Προγράμματος, όσο και εξωτερικές με δράσεις άλλων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (συγχρηματοδοτούμενων από διαρθρωτικά Ταμεία, 
το ΕΓΤΑΑ ή και το ΕΤΑ), θα δημιουργήσει συνθήκες άμβλυνσης των διαρθρωτικών 
προβλημάτων της παραγωγικής δομής και θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για μια 
αειφόρο / αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, μετά το πέρας της Προγραμματικής 
Περιόδου 2007 - 2013. 

Στόχοι του Άξονα: 

Γενικοί Στόχοι 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αφορά την προστασία του 
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πόρου για την τόνωση της διασυνοριακής 
ελκυστικότητας. 

Ειδικοί Στόχοι 

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αφορούν: 

Ε.Σ 4:Την αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

Ε.Σ 5:Την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. 

Κύριες ενδεικτικές δράσεις: 

Για την εξυπηρέτηση των προαναφερόμενων στόχων προβλέπονται οι δράσεις 
στους εξής τομείς: 

• Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 

• Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση τόπων, φυσικών πόρων & 
ευαίσθητων περιοχών. 

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, προβολή, δικτύωση. 

• Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων 
(θαλάσσια ρύπανση, πυρκαγιές, σεισμούς, κλπ). 

Ως ενδεικτικές δράσεις αναφέρονται η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της 
ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή με τη χρήση πλωτών σταθμών, η εγκατάσταση 
δικτύου διασύνδεσης (Μέσω Μικροκυματικών Ζεύξεων) των αισθητήρων με τα 
κέντρα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας του VTMIS- ΚΥΠΡΟΥ, η 
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εκπόνηση στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων επικίνδυνων 
φορτίων, η ανάπτυξη συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών πυρκαγιών, κλπ.  

Πολιτισμός. 

Ο πολιτισμός αποτελεί μια εκ των κινητήριων δυνάμεων της περιοχής συνεργασίας 
στην αναπτυξιακή της πορεία. Η προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των 
πολιτιστικών πόρων αναμένεται να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην βελτίωση 
της ελκυστικότητας της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό ως άμεση επίπτωση 
προβλέπεται η βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών και πολιτιστικών 
υπηρεσιών. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν στα εξής: 

• Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της Περιοχής 
Συνεργασίας και βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών. 

• Δράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού και των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας. 

• Συνδυασμένη προβολή και δικτύωση, διασφάλιση συνθηκών εύκολης 
πρόσβασης και επισκεψιμότητας και οργάνωση θεματικών διαδρομών, με 
σκοπό την αξιοποίησή της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Ως ενδεικτικές δράσεις καταγράφονται η ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών 
διαδρομών, η ανάδειξη πολιτιστικού τουρισμού, κλπ. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
λειτουργούν υποστηρικτικά στις άλλες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας. Οι 
παρεμβάσεις αφορούν δράσεις κατάρτισης στελεχών δημόσιου και ιδιωτικού 
Τομέα. 

Ως ενδεικτικές πράξεις αναφέρονται η ανταλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων ειδικών πυρκαγιών, 
σεισμών, επικίνδυνων χημικών ουσιών, πετροχημικών κ.λ.π. 

4.1.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα και 
Ασφάλεια Περιοχής 

Εισαγωγή - σκοπιμότητα:  

Η επιλέξιμη περιοχή συνεργασίας αποτελεί την πύλη εισόδου – εξόδου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς και από τις χώρες της Β. Αφρικής και την Ασίας. Η 
ιδιαίτερη αυτή θέση που κατέχει στον χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, 
δημιουργεί την απαίτηση υψηλού βαθμού ασφάλειας, ενώ παράλληλα συνάδει 
στην κατεύθυνση ύπαρξης μεταφορικών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες που δημιουργούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα ως άνω 
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ενισχύονται από το χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας, καθώς και από το γεγονός 
ότι το βασικό προϊόν της περιοχής συνεργασίας είναι ο τουρισμός. 

Ειδικότερα, δεδομένου ότι η επιλέξιμη περιοχή αποτελεί τμήμα της θαλάσσιας 
λεωφόρου της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (σύνδεση Ιονίου Πελάγους και της 
Αδριατικής θάλασσας με την Ανατολική Μεσόγειο - Απόφαση 884/2004/ΕΚ για την 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών των Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών), διανοίγονται σημαντικές δυνατότητες για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό κυρίως των λιμενικών υποδομών, αλλά επίσης και για την 
ανάπτυξη σημαντικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της προώθησης της Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων και των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της 
Μεσογείου, ενώ δίδεται σημαντική ώθηση στο ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου 
στην ευρύτερη περιοχή. Ο ρόλος αυτός εστιάζεται στην παρακολούθηση του 
ευρύτερου θαλάσσιου και εναέριου χώρου, με στόχο κυρίως την πρόληψη και 
προστασία από φαινόμενα λαθρεμπορίου και λαθρομετανάστευσης. 

Παράλληλα η ενίσχυση δράσεων βελτίωσης πρόσβασης σε δίκτυα και υπηρεσίες 
που αφορούν τον πολίτη, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του αναπτυξιακού 
οράματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 
προβλέπεται και η υλοποίηση σχετικών ενεργειών κατάρτισης, με συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. 

Στόχοι του Άξονα: 

Γενικοί Στόχοι 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 3 αφορά στην βελτίωση της γενικής 
προσπελασιμότητας της επιλέξιμης περιοχής, καθώς και την προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης.  

Ειδικοί Στόχοι 

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αφορούν: 

Ε.Σ 6: Την ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής. 

Ε.Σ 7: Την βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών. 

Ε.Σ 8: Την βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας. 

Κύριες ενδεικτικές δράσεις: 

Ασφάλεια Περιοχής. 

• Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης θαλάσσιου και εναέριου χώρου. 
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• Δράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις πύλες εισόδου. 

Ως ενδεικτικές δράσεις καταγράφονται η δημιουργία συστήματος αισθητήρων 
επιτήρησης υπόπτων περιοχών για θέματα λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου 
και παράνομης διακίνησης, η ενίσχυση των εισόδων – εξόδων για την 
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και λαθρεμπορίου. 

Μεταφορές και Επικοινωνίες. 

• Χρήση ΤΠΕ σε θέματα μεταφορών. 

• Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης 
και επικοινωνιών στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Ως ενδεικτικές δράσεις καταγράφονται η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων διαχείρισης ελληνικών και κυπριακών 
λιμένων, η ανάπτυξη εφαρμογών e-health και e-learning, κλπ, η εκπόνηση 
ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης Κοινού για το Δίκτυο Δρομολογίων 
και Ανταποκρίσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (συνδυασμένες μεταφορές e-
booking), κλπ. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οι κύριες δράσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
λειτουργούν υποστηρικτικά στις άλλες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας. Οι 
παρεμβάσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των έργων που θα 
ενταχθούν, θα συμβάλουν δηλαδή στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους και 
αναμένεται να περιλάβουν δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα. 

Ως ενδεικτικές δράσεις καταγράφονται προγράμματα κατάρτισης  / εκπαίδευσης σε 
θέματα έρευνας και διάσωσης, βασικής Εκπαίδευσης σωστικών και πυροσβεστικών 
μέσων, εκπαίδευση στελεχών στην χρήση αναγνώρισης και εντοπισμού πλαστών 
εγγράφων. 

4.1.4 Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη 

Εισαγωγή - σκοπιμότητα:  

Κατά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδας – Κύπρου 2000 – 
2006, η συμβολή της Τεχνικής Βοήθειας στην στήριξη των δράσεων του 
προγράμματος ήταν σημαντική. Η εκπόνηση αναπτυξιακών, διαγνωστικών και 
γενικών μελετών, οι ενέργειες για την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του 
προγράμματος, αξιολογήσεις του προγράμματος, καθώς και οι ενέργειες για τη 
δημοσιότητα και πληροφόρηση, συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην 
αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος. 
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Στόχοι του Άξονα: 

Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη» είναι οι ακόλουθοι: 

• Ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, λειτουργίας, παρακολούθησης και 
ελέγχου των δράσεων του προγράμματος και επιτάχυνση της συνέπειας 
των χρηματοδοτήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
βέλτιστη αξιοποίηση τους. Ειδική αναφορά γίνεται για την στήριξη της 
Κοινής Τεχνικής Γραμματείας που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

• Επίσης στους στόχους εντάσσεται και η διασφάλιση ευρείας δημοσιότητας 
και πληροφόρησης του προγράμματος, με επιμέρους στόχους την 
εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους 
και τις ενδιαφερόμενες ομάδες, την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την 
προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 69, Κανονισμός 
1083/2006).  

Κύριες ενδεικτικές δράσεις: 

Ως ενδεικτικές δράσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του πρώτου στόχου 
αναφέρονται οι ακόλουθες: 

• Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του 
Προγράμματος με:  

α) συστηματική προετοιμασία, επιλογή, παρακολούθηση του 
προγράμματος και των έργων,  

β) δράσεις για τη δημιουργία νέων δομών διαχείρισης και 
υλοποίησης, όπως τυποποίηση λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, 
δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους,  

γ) προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογικού 
εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων απαραίτητων για τη 
διαχείριση της παρακολούθησης,  

δ) συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες και επιμορφωτικά 
σεμινάρια τόσο των στελεχών των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και 
των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Προγράμματος φορέων. 

• Εμπειρογνωμοσύνες και ενέργειες παροχής υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης με αποδέκτες τους μηχανισμούς διαχείρισης και τους φορείς 
υλοποίησης του προγράμματος. 

Επιμέρους δράσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του δεύτερου στόχου είναι 
οι ακόλουθες: 
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• Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας με διάφορα μέσα (πχ φυλλάδια, 
αφίσες, video, cd-rom, sites στο διαδίκτυο, εκδηλώσεις, συνέδρια, 
ημερίδες, προβολή και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις εργασίας, 
ενημερωτικά δελτία), για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των 
ενδιαφερομένων και της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν το 
πρόγραμμα και την διάδοση βέλτιστων πρακτικών, που ενθαρρύνουν την 
αμοιβαία μάθηση και τη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.  

4.1.5 Σύνοψη του προγράμματος 

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4.1-2) συμπυκνώνεται η δομή του προγράμματος 
όπως αναλύθηκε παραπάνω: 
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Πίνακας 4-2: Τομείς παρέμβασης, ειδικοί στόχοι και δράσεις των Αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος Διασυνοριακης Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα. 

Επιχειρηματικότητα 

 Δράσεις βελτίωσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων (προβολή, 
δικτύωση, προώθηση). 

 Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 
 Δράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων. 

Έρευνα – Τεχνολογία – 
Καινοτομία 

 Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων και 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
 Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 
 Συνεργασίες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, ανταλλαγές 
φοιτητών). 

Ε.Σ 1: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας. 
Ε.Σ 2: Ενίσχυση Έρευνας – Τεχνολογίας 
και Καινοτομίας. 
Ε.Σ 3: Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον. 

Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

 Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση τόπων φυσικών πόρων & ευαίσθητων 
περιοχών. 

 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προβολής, δικτύωσης. 
 Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, 
πυρκαγιές, σεισμούς, κλπ). 

Πολιτισμός 

 Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της Περιοχής Συνεργασίας και βελτίωση των 
πολιτιστικών υπηρεσιών. 

 Δράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας. 

 Συνδυασμένη προβολή και δικτύωση, διασφάλιση συνθηκών εύκολης πρόσβασης και 
επισκεψιμότητας και οργάνωση θεματικών διαδρομών, με σκοπό την αξιοποίησή της 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ανθρώπινο Δυναμικό  Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Ε.Σ 4: Την αξιοποίηση και διαχείριση 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 
Ε.Σ 5: Την πρόληψη και διαχείριση 
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα & Ασφάλεια Περιοχής 

Ασφάλεια 
 Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης θαλάσσιου και εναέριου χώρου. 
 Δράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις πύλες εισόδου. 

Μεταφορές και 
Επικοινωνίες 

 Χρήση ΤΠΕ σε θέματα μεταφορών. 
 Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνιών 
στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη 

Ε.Σ 6: Την ενίσχυση της Ασφάλειας της 
περιοχής. 
Ε.Σ 7: Την βελτίωση των συστημάτων 
μεταφορών και επικοινωνιών. 
Ε.Σ 8:Την βελτίωση της πρόσβασης σε 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Ανθρώπινο Δυναμικό  Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη 

Αναβάθμιση 
συστήματος 
διαχείρισης, 
παρακολούθησης και 
ελέγχου του 
Προγράμματος 

 Συστηματική προετοιμασία, επιλογή, παρακολούθηση του προγράμματος και των έργων,  
 Δράσεις για τη δημιουργία νέων δομών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση 
λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους,  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών 
συστημάτων απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης,  

 Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο των στελεχών 
των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του Προγράμματος 
φορέων. 

Ενέργειες 
πληροφόρησης και 
δημοσιότητας 

 Αξιοποίηση διάφορων μέσων (πχ φυλλάδια, αφίσες, video, cd-rom, sites στο διαδίκτυο, 
εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, προβολή και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις εργασίας, 
ενημερωτικά δελτία), για την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και της 
κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα και την διάδοση βέλτιστων πρακτικών, 
που ενθαρρύνουν την αμοιβαία μάθηση και τη διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.  

 Ενίσχυση της ποιότητας της 
διαχείρισης, λειτουργίας, 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
δράσεων του προγράμματος και 
επιτάχυνση της συνέπειας των 
χρηματοδοτήσεων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
βέλτιστη αξιοποίηση τους. Ειδική 
αναφορά γίνεται για την στήριξη της 
Κοινής Τεχνικής Γραμματείας που 
απαιτείται για την εύρυθμη 
λειτουργία του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 

 Διασφάλιση ευρείας δημοσιότητας και 
πληροφόρησης του προγράμματος, με 
επιμέρους στόχους την εξασφάλιση 
της διαφάνειας για τους δυνητικούς 
και τελικούς δικαιούχους και τις 
ενδιαφερόμενες ομάδες, την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης και την 
προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Άρθρο 69, Κανονισμός 
1083/2006). 

Πίνακας 4-1: Συνοπτική παρουσίαση των πεδίων παρέμβασης των προβλεπόμενων δράσεων και των ειδικών στόχων των Αξόνων 
προτεραιότητας του ΔΠ Ελλάδα Κύπρος 
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4.2 Συμπεράσματα από την ανάλυση του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος / 
Τομέας Περιβάλλον 

Από την παραπάνω ανάλυση των στόχων της στρατηγικής και του περιεχομένου του 
προγράμματος προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σε ότι αφορά τα 
περιβαλλοντικά θέματα: 

1. Ο σχετικά μικρός προϋπολογισμός και ο διασυνοριακός χαρακτήρας του 
προγράμματος οριοθετούν την δράση του ως υποστηρικτική και 
συμπληρωματική σε σχέση με τις τομεακές και περιφερειακές 
στρατηγικές ανάπτυξης των δύο χωρών. 

2. Το πρόγραμμα, από τη φύση του, υπερβαίνει τη λογική της Εθνικής 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων. Στοχεύει τις περιβαλλοντικές 
δράσεις του σε τομείς με διακρατική σημασία όπως η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και των θαλάσσιων αλιευτικών αποθεμάτων, η πρόληψη 
περιβαλλοντικών κινδύνων (πυρκαγιές ή βιομηχανικά ή ναυτιλιακά ατυχήματα), 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδατοκαλλιέργειας, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής 
κληρονομιάς κτλ. 

3. Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από ήπιες προς το 
περιβάλλον δράσεις, που στην πλειοψηφία τους δεν θέτουν το πλαίσιο για την 
υλοποίηση «σκληρών» κατασκευαστικών έργων ή έργων μεγάλης κλίμακας που 
θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

4. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που θέτουν το πλαίσιο υλοποίησης 
ενεργειών προστασίας, ανάδειξης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος 
της Περιοχής Προγραμματισμού Συνεργασίας (ΠΠΣ). Οι δράσεις αυτές 
εντοπίζονται κυρίως στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2 που εστιάζει στην 
ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμικού αποθέματος της 
περιοχής. 

5. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δράσεις ενίσχυσης της συνεργασίας 
μεταξύ των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων των δύο χωρών και 
την ανάληψη κοινών δράσεων σε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος. Στο 
πλαίσιο αυτό μπορεί να έχει όφελος για την κατανόηση, προστασία, διαχείριση 
και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή συνεργασίας. 

6. Το πρόγραμμα δίνει ακόμη κίνητρα για την ανάληψη αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών από τους τοπικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό προωθείται 
ένας τύπος ανάπτυξης που αφενός επικεντρώνει στην καινοτομία και αφετέρου 
είναι συμβατός με τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες του κάθε τόπου.  

7. Το πρόγραμμα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση μίας περιοχής με 
εγγενή προβλήματα γεωγραφικής απομόνωσης. Η εφαρμογή του 
προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί ότι δρα αντισταθμιστικά ως προς το 
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ανταγωνιστικό μειονέκτημα της περιοχής που προκύπτει από τον νησιωτικό της 
χαρακτήρα.  

8. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και στοχεύουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
στην αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του πληθυσμού μέσω 
δράσεων επιμόρφωσης – κατάρτισης και στην παροχή νέων πεδίων 
απασχόλησης σε ερευνητές, αξιοποιώντας το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό των δύο χωρών. 

9. Τέλος, το πρόγραμμα προβλέπει δράσεις για την προστασία και ανάδειξη 
του πολιτιστικού πλούτου των δύο χωρών αναβαθμίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο την κοινωνική ζωή των κατοίκων της ΠΠΣ και προωθώντας την 
ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ τους. 

Το βάρος του προγράμματος κατευθύνεται κύρια σε δράσεις ανάπτυξης της καινοτομίας, 
προώθησης της έρευνας, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών όπως και στην 
προστασία του περιβάλλοντος και λιγότερο σε σκληρά κατασκευαστικά έργα υποδομής. 
Έτσι τα όποια έργα που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή του προγράμματος, 
εκτιμάται ότι θα είναι μικρής κλίμακας και υποστηρικτικού χαρακτήρα και θα αφορούν 
δυνητικά στα εξής: 

• Μετατροπή – εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο διαφοροποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της 
εισαγωγής καινοτόμων ή/και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. 

• Ανάπλαση κτιρίων για πολιτιστικούς σκοπούς. 

• Ενίσχυση της λειτουργικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην δυνατότητα ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων 
προγραμματισμού και στην περιβαλλοντική τους αξιολόγηση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Οδηγία ΣΠΕ (2001/42/ΕΚ). 

Παρόλο που η διαμόρφωση και περιβαλλοντική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 
σχεδιασμού αποτελεί κομβικό σημείο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, το 
πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος δεν προσφέρεται για τέτοιου 
είδους εξαντλητική διερεύνηση, αφού το εύρος του και το οικονομικό του αντικείμενο 
είναι μικρό, δεν περιλαμβάνει πρωτογενώς έργα σημαντικής κλίμακας με σημαντικές εν 
δυνάμει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τέλος οι Άξονες που μπορεί να κινηθεί είναι σε 
μεγάλο βαθμό οριοθετημένοι από τους σχετικούς κοινοτικούς Κανονισμούς. Σημειώνεται 
ότι το πλαίσιο των Κανονισμών που το διέπουν ενσωματώνουν τις βασικές σταθερές 
των πολιτικών της ΕΕ και επομένως, ακόμη και πρωτογενώς τα περιθώρια παρέκκλισης 
από κεντρικές, θεμελιώδεις αρχές είναι περιορισμένα. Δευτερογενώς αυτό ελέγχεται και 
αξιολογείται μέσω των εργαλείων της Ex-ante αξιολόγησης και της ΣΠΕ τα βασικά 
συμπεράσματα των οποίων αξιοποιούνται για την περαιτέρω ευθυγράμμιση τυχών 
παρεκκλίσεων. Αν στο πλαίσιο αυτό ληφθεί υπόψη ότι σε γενικό επίπεδο τα 
προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 διατηρούν το επίπεδο 
ανάλυσης και κατανομής πόρων στο επίπεδο των βασικών αξόνων , τα περιθώρια 
διατύπωσης εναλλακτικών λύσεων με ουσιαστικό περιεχόμενο για το πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 παρέλκουν. 

Η μηδενική λύση αποτελεί τη μόνη δυνητική προσέγγιση εναλλακτικής διερεύνησης του 
προγράμματος. Σε αυτήν την περίπτωση η εύλογη εναλλακτική λύση θα ήταν η 
«μεταφορά» των αντίστοιχων οικονομικών πόρων στα αντίστοιχα τομεακά η 
περιφερειακά εθνικά προγράμματα. Η λύση αυτή εκτιμάται ως δυσμενέστερη τόσο σε 
γενικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο για τους εξής λόγους: 

• Εκλείπουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη μεγιστοποίηση του 
οφέλους της διασυνοριακής συνεργασίας σε τομείς που έχουν δοκιμαστεί στο 
παρελθόν και σχετίζονται με θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες και τα οποία 
δύνανται να αντιμετωπιστούν με κοινές δράσεις. Ειδικότερα στον περιβαλλοντικό 
τομέα και σε θέματα όπως η διαχείριση υδατικών πόρων (με έμφαση στο 
θαλάσσιο περιβάλλον), η προστασία και βέλτιστη διαχείριση των ευαίσθητων 
περιοχών και ειδών, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη η διάδοση και εφαρμογή 
μεθόδων αντιρύπανσης κλπ, η διασυνοριακή  συνεργασία συμβάλλει τόσο στην 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους σε ένα ευρύτερο χωρικό πλαίσιο και 
εκμεταλλεύεται από τη φύση της τα πλεονεκτήματα και τα ισχυρά σημεία κάθε 
μίας από τις δύο συνεργαζόμενες χώρες. 
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• Περιορίζεται η συνεργασία και η επαφή μεταξύ δύο γειτονικών χωρών που 
αφορά τόσο στη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας  όσο και στη γνωριμία και 
δημιουργία δεσμών μεταξύ των φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 
στις δύο χώρες. Στον περιβαλλοντικό τομέα ειδικότερα αυτό έχει 
μακροπρόθεσμα δυσμενείς επιπτώσεις στο επίπεδο αξιοποίησης «κεκτημένων», 
αλλά και στη συνεργασία για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 
σε θέματα αιχμής που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα αλλά και την 
περιβαλλοντική επίδοση 

• Είναι αντίθετη με τη γενική αρχή της ΕΕ για την συνοχή και την άμβλυνση των 
ανισοτήτων τόσο σε κρατικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Στο παρόν Κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του 
περιβάλλοντος στην περιοχή προγραμματισμού-συνεργασίας. Αναφέρονται τα 
κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιβαλλοντικό μέσο 
συναξιολογώντας τα πορίσματα ενός πλήθους διαφορετικών μελετών και άλλων 
πηγών δεδομένων. 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος από την 
ΣΜΠΕ και σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ αναλύεται η κατάσταση των 
ακόλουθων περιβαλλοντικών τομέων στην περιοχή προγραμματισμού 
συνεργασίας: 

Αβιοτικό περιβάλλον  

• Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

• Κλίμα 

• Εδαφικοί πόροι 

• Υδατικοί πόροι (εσωτερικά νερά και θάλασσα) 

Βιοτικό περιβάλλον 

• Βιοποικιλότητα 

• Χλωρίδα και πανίδα 

Ανθρωπογενές περιβάλλον 

• Ανθρώπινη υγεία 

• Πληθυσμός 

• Πολιτιστική κληρονομιά 

• Τοπίο 

 

6.1 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον -κλίμα 

6.1.1 Γενικά στοιχεία 

Στην μεγαλύτερη έκταση της ΠΠΣ η ποιότητα της ατμόσφαιρας διατηρεί υψηλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά, τα όποια προβλήματα ατμοσφαιρικής 
υποβάθμισης εντοπίζονται στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές.  
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Η αστική ρύπανση αφορά τις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Οι κύριες πηγές 
ρύπων εντοπίζονται στην κυκλοφορία των οχημάτων (πλήθος οχημάτων, 
κυκλοφοριακές συνθήκες, ανεπάρκεια ή έλλειψη μαζικών μέσων μεταφοράς), τις 
περιοχές των μεγάλων λιμανιών της περιοχής και κατά δεύτερο λόγο στη 
λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης. 

Οι συγκεντρώσεις των διαφόρων ρύπων στις πόλεις σπάνια ξεπερνούν τα 
καθορισμένα από τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρια (Οδηγία 
πλαίσιο για 96/62/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και οι θυγατρικές 
αυτής Οδηγίες 97/101/EC, 1999/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC, 2004/107/EC). 
Οι κυριότεροι ρύποι για τους οποίους έχουν τεθεί οριακές τιμές είναι τα οξείδια του 
αζώτου (NOX), το διοξείδιο του θείου (SO2), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), 
σκόνη (που παρουσιάζεται ως αιωρούμενα σωματίδια, ΑΣ10, ΑΣ2.5), βενζόλιο 
(C6H6), τα βαρέα μέταλλα: Μόλυβδος, (Pb) Κάδμιο (Cd), Αρσενικό (As), 
Υδράργυρος (Hg), Νικέλιο (Ni) και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες 
(PAH). Επιπλέον, με τη χημική αντίδραση των οξειδίων του αζώτου με το οξυγόνο 
της ατμόσφαιρας (Ο2) στην παρουσία των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) 
και την επίδραση του ηλιακού φωτός παράγεται το όζον (Ο3) που χαρακτηρίζεται 
ως δευτερογενής ρύπος. Οριακές τιμές για τον ατμοσφαιρικό αυτό ρύπο 
προβλέπονται στην Οδηγία 2002/3/EC για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
σε σχέση με το όζον. 

Οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί και άλλες βιομηχανίες είναι οι πρωτεύουσες πηγές 
παραγωγής νιτρικών οξειδίων και διοξειδίου του θείου, αν και η κυκλοφοριακή 
κίνηση συμβάλλει επίσης ουσιαστικά στην παραγωγή των νιτρικών οξειδίων και 
των αιωρούμενων σωματιδίων. Τα αυτοκίνητα εκπέμπουν διάφορους ρύπους στην 
ατμόσφαιρα, όπως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), νιτρικά οξείδια (NOX), οργανικές 
πτητικές ενώσεις (VOCs) και αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ). Ακόμα το βενζόλιο και 
το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ρύποι που συνδέονται άμεσα με την 
κυκλοφοριακή κίνηση.  

6.1.2 Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κύπρο 

Οι προαναφερθέντες ρύποι στην Κύπρο εμφανίζουν σχετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές. Μία αναλυτική μελέτη που 
εκπονήθηκε την περίοδο  2002/2003 συνέκρινε τα επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην Κύπρο με την κατάσταση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής κατέδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις αέριων ρύπων 
στην ατμόσφαιρα των Κυπριακών πόλεων είναι σχετικά υψηλές, σε σχέση με την 
μέση κατάσταση σε πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εικόνες 6-1,6-2,6-3). 
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Πηγή: στοιχεία μελέτης δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου 
 

Εικόνες 6-1, 6-2, 6-3: Σύγκριση των μέσων ετήσιων  συγκεντρώσεων αέριων ρυπαντών ΝΟ2, 
SO2, και αιωρούμενων σωματιδίων PM10 σε Κυπριακές αστικές περιοχές (κόκκινες μπάρες) 
και περιοχές άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων (μπλε μπάρες) την περίοδο 2002-2003. Οι έντονες 
κάθετες γραμμές δείχνουν τα όρια στόχους της ΕΕ για το 2005 και 2010 αντίστοιχα.  
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Σχετικά υψηλές τιμές διοξειδίου του αζώτου (NO2) μπορούν να παρατηρηθούν στη 
Λευκωσία και ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο εξαιτίας τυπικών της περιόδου 
φυσικών ατμοσφαιρικών φαινομένων όπως της ατμοσφαιρικής ευστάθειας ή/και 
ατμοσφαιρικών αναστροφών (Εικόνα 6-4-Αριστερά). 

 

Πηγή: Στοιχεία δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου 
 
Εικόνα 6-4, 6-5: Μέση Χειμερινή συγκέντρωση ΝΟ2 (Αριστερά) και μέση ετήσια διασπορά 
βενζολίου (Δεξιά) στην Κύπρο  

Στην Κύπρο υπάρχουν τρεις κατηγορίες περιοχών, όπου τα επίπεδα  
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλονται κυρίως στην κυκλοφορία (διοξείδιο του 
αζώτου και βενζόλιο) φθάνουν σε μέσες τιμές υψηλότερες από το άνω όριο 
εκτίμησης αλλά ακόμη και από τις μελλοντικές οριακές τιμές  ποιότητας αέρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση:  

• Τμήματα πόλεων με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, όπως η Λεωφόρος 
Μακαρίου στη Λευκωσία.  

• Περιοχές πόλεων με χαμηλό ρυθμό φυσικής ανανέωσης του αέρα, 
(περιοχές αστικού υποβάθρου και εμπορικών δραστηριοτήτων, όπως η 
Δημοτική Αγορά της Λάρνακας).  

• Συνδυασμός των παραπάνω, δηλαδή περιοχές με υψηλή κυκλοφοριακή 
φόρτιση και χαμηλό ρυθμό φυσικής ανανέωσης του αέρα. 

Όπως και στην περίπτωση του διοξειδίου του αζώτου, οι υψηλότερες τιμές 
βενζολίου αναμένονται στις αστικές περιοχές, όπου βρίσκονται και οι μείζονες 
πηγές ρύπανσης όπως η κυκλοφορία οχημάτων. Η σημαντικότερη πηγή διοξειδίου 
του θείου είναι το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Κερύνειας στη βόρεια 
ακτή, και του Βασιλικού, της Μονής και της Δεκέλειας στην νότια ακτή. Αθροιστικά 
οι τιμές συγκεντρώσεων φτάνουν από 8 έως 12 μg/m³ στις γύρω από αυτά τα 
εργοστάσια περιοχές, (στην εικόνα 6-6 με κίτρινο χρώμα), ενώ μπορούν να 
φτάσουν και τιμές της τάξης των 20 μg/m³ (στην εικόνα 6-6 με πορτοκαλί) στην 
περίπτωση των μονάδων Μονής και Βασιλικού. 

Επίσης σημαντικό πρόβλημα στην Κύπρο παρουσιάζει το όζον στην κατώτερη 
ατμόσφαιρα, ειδικά στις περιοχές που έχουν ψηλό υψόμετρο. Αντιθέτως, εντός του 
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αστικού ιστού το όζον στην Κύπρο εμφανίζει γενικά χαμηλές τιμές, εξαιτίας της 
καταστροφής του κατά την χημική αντίδρασή του με πρωτογενείς ρύπους που 
προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία. Παραδόξως το όζον είναι ρύπος που 
απαντάται συχνότερα σε αγροτικές περιοχές με υψηλό υψόμετρο, παρά σε αστικές 
περιοχές.  

 

Πηγή: Στοιχεία δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας της Κύπρου 
 
Εικόνα 6-6, 6-7: Μέσες Θερινές συγκεντρώσεις SO2 (Αριστερά) και Οζοντος (Δεξιά) στην 
Κύπρο 

Η Κύπρος, όπως και πολλές άλλες χώρες της Μεσογείου, επηρεάζεται από σύννεφα 
σκόνης που δημιουργούνται στην έρημο της Σαχάρας και μετακινούνται εξαιτίας 
της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Το ξηρό κλίμα της Κύπρου συνεισφέρει στην 
επαναιώρηση των σωματιδίων σκόνης επιτείνοντας το πρόβλημα. 

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (κλάδος Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα) στο 
είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων των 
ατμοσφαιρικών ρύπων. Σήμερα το δίκτυο μέτρησης της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας και των συγκεντρώσεων διάφορων αέριων ρυπαντών στην Κύπρο 
περιλαμβάνει εννέα ειδικά εξοπλισμένους σταθμούς.  

6.1.3 Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελληνική Περιοχή 
Συνεργασίας 

Για την Ελληνική περιοχή συνεργασίας τα σχετικά με την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας στοιχεία είναι περιορισμένα και αναφέρονται κυρίως σε επίπεδο 
χώρας.  

Για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 
της χώρας έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ η μελέτη «Εκτίμηση και χαρτογραφική 
απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο». Στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού η χώρα έχει χωριστεί σε δύο ζώνες (Νότια και Βόρεια 
Ελλάδα) και δύο οικισμούς (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και έχει γίνει εκτίμηση της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 
δικτύου σταθμών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
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(ΕΔΠΑΡ), μετρήσεων που έγιναν στα πλαίσια της προαναφερόμενης μελέτης και 
εκτιμήσεων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων προσομοίωσης. 

Με βάση την προαναφερόμενη μελέτη, όπως φαίνεται και στις Εικόνες 6-8, 6-9 και 
6-10 τα σοβαρότερα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντοπίζονται στα 
μεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, 
κλπ) καθώς και στις περιοχές παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη (περιοχή Κοζάνης, 
Πτολεμαϊδας, Μεγαλόπολης). Επίσης, προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
εμφανίζονται και σε ορισμένες βιομηχανικές περιοχές (π.χ. Οινοφύτων – 
Σχηματαρίου) καθώς σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας της χώρας 
(Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλο, Πάτρα, Ιωάννινα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6-8: Εκτίμηση και Χαρτογραφική Απεικόνιση ΝΟx 
 
Εικόνα 6-9: Εκτίμηση και Χαρτογραφική Απεικόνιση O3 

 
Εικόνα 6-10: Εκτίμηση και Χαρτογραφική Απεικόνιση PM10 

Για το όζον, το 2005 παρουσιάστηκαν υπερβάσεις στους περιφερειακούς σταθμούς 
μέτρησης. Οι υπερβάσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική θέση της 
χώρας, τη μεγάλη ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες (συνθήκες που 
ευνοούν το σχηματισμό του όζοντος) και παρουσιάζονται σε όλες τις νότιες χώρες 
της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχει γενικώς μια τάση σταθεροποίησης των τιμών. Σύμφωνα 

Εικόνα 6-9 

Εικόνα 6-10 

Εικόνα 6-8 
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με την Έκθεση του 2006 του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης και την ετήσια έκθεση της ΕΑΡΘ για το 2005, για το μονοξείδιο του 
άνθρακα παρουσιάζεται γενικά τάση μείωσης, με σταθεροποίηση των τιμών τα 
τελευταία χρόνια. Για το διοξείδιο του θείου υπάρχει σημαντική τάση μείωσης των 
τιμών. Ο ρύπος αυτός, ο οποίος παλαιότερα αποτελούσε πρόβλημα, έχει 
καταπολεμηθεί και δεν ξεπερνάει τα όρια σε κανένα σταθμό μέτρησης. Η βελτίωση 
αυτή συνδέεται με τις μειώσεις της περιεκτικότητας του θείου τόσο στο πετρέλαιο 
κίνησης και θέρμανσης όσο και στην αμόλυβδη βενζίνη. Για τον καπνό, επίσης 
παρατηρείται τάση μείωσης των τιμών. Για το μονοξείδιο του αζώτου υπάρχει τάση 
σταθεροποίησης ή μικρής μείωσης των τιμών. Για το διοξείδιο του αζώτου υπάρχει 
επίσης τάση μικρής μείωσης των τιμών τα τελευταία χρόνια. Το υφιστάμενο δίκτυο 
μετρήσεων της ΕΑΡΘ μετρά τα αιωρούμενα σωματίδια μεγάλης διαμέτρου (ΑΣ10). 
Παρόλο που η χρονική διάρκεια των μετρήσεων είναι μικρή, γενικά παρατηρείται 
σταθερότητα στις τιμές ρύπανσης από το ρύπο αυτό στους περισσότερους 
σταθμούς. Στο ελληνικό τμήμα της περιοχής συνεργασίας τα υψηλότερα επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης καταγράφονται συστηματικά στο αστικό συγκρότημα του 
Ηρακλείου της Κρήτης. 

Παρά τη μερική αποσύνδεση των ατμοσφαιρικών ρύπων από την οικονομική 
ανάπτυξη που καταγράφηκε τα τελευταία λίγα χρόνια, σε εξέλιξη βρίσκονται 
σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί μόνιμη πτωτική πορεία και να 
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στα πλαίσια της ΕΕ, ιδίως για τις εκπομπές 
NOX και NMVOC. Μεταξύ 1990 και 2002, οι εκπομπές αυξήθηκαν και ήταν πάνω 
από τα επίπεδα που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι NECD 2010. Οι 
δράσεις αυτές επικεντρώνονται στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος ευθύνεται για το 
μεγαλύτερο μέρος της ποιοτικής υποβάθμισης του αέρα. 

Στο μέλλον σε Κοινοτικό επίπεδο θα ισχύει νέα νομοθεσία που προβλέπει πολύ 
αυστηρότερα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας, τα οποία θα εφαρμόζονται σταδιακά 
μέχρι το 2010, και αφετέρου προβλέπονται και όρια για ρύπους για τους οποίους η 
μέτρηση μέχρι σήμερα δε ήταν υποχρεωτική (π.χ. βενζόλιο, βαρέα μέταλλα, PM 
2.5). Συνολικά απαιτείται επικέντρωση της προσπάθειας στους πιο επικίνδυνους 
ρύπους (αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, PM10, βενζόλιο, λοιποί υδρογονάνθρακες) 
καθώς και η ένταση των ενεργειών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στην πολιτική κυρίως των μεταφορών και της βιομηχανίας, με 
ενθάρρυνση της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και αποθάρρυνσης 
χρήσης Ι.Χ. 

6.1.4 Διείσδυση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μίγμα της περιοχής Συνεργασίας  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ουσιαστικό μερίδιο ευθύνης για την παραγωγή 
αερίων ρύπων φέρουν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μονάδες 
αυτές αξιοποιώντας την καύση ορυκτών καυσίμων απελευθερώνουν μεγάλες 
ποσότητες CO2, αέριο που περιλαμβάνεται στη λίστα των σημαντικότερων αερίων 
του θερμοκηπίου. Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί 
την αλλαγή στον τρόπο παραγωγής ενέργειας με αντικατάσταση των ορυκτών 
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καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι τέτοιο άλλωστε επιβάλλεται και 
από τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι δύο χώρες στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά και 
από τις κατευθύνσεις και τους στόχους της Κοινοτικής και Εθνικής στρατηγικής 
στον τομέα αυτό. 

Η παραγωγή ισχύος από μονάδες αξιοποίησης ΑΠΕ στο ελληνικό τμήμα της 
περιοχής συνεργασίας φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 6-1 . 

Πίνακας 6-1: Κατανομή ισχύος Μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στο ελληνικό τμήμα 
της ΠΠΣ  
Λ: Ισχύς (MW) μονάδων σε λειτουργία 
ΑΕ: Ισχύς(MW)  μονάδων με άδεια εγκατάστασης 
ΑΠ: Ισχύς (MW) μονάδων με άδεια παραγωγής 

Μονάδες Αιολικής 
Ενέργειας Μονάδες Βιομάζας 

Φωτοβολταϊκά 
Συστήματα Γεωθερμία 

Νομός Λ ΑΕ ΑΠ Λ ΑΕ ΑΠ Λ ΑΕ ΑΠ ΑΠ 
Ν. Δωδεκανήσου 9,35 26,55 38,33 0 0 0 0 0 0 0 
Ν. Λέσβου 9,83 2,70 4,40 0 0 0 0 0 0,008 8 
Ν. Σάμου 3,55 0 3,94 0 0 0 0 0 0 0 
Ν. Χίου 3,05 0 2,96 0 0 0 0 0 0 0 
Ν.Ηρακλείου 0 0 0,190 0,305 0,190 0,063 0 
Ν Λασιθίου 

79,30 33,20 26,50 
0 0 0 0,172 0 0 0 

Ν. Χανίων 0,166 0 0 0,060 0,297 0 0 
Ν. Ρεθύμνης 

0,00 20,20 45,45 
0 0 0 0 0 0 0 

Πηγή :«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Ν. 2742/1999), ΥΠΕΧΩΔΕ, 1.2007 

Στην Κύπρο τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση ΑΠΕ για 
ηλεκτροπαραγωγή περιορίζεται προς το παρόν σε ελάχιστες, μη διασυνδεδεμένες 
με το δίκτυο, μικρές εγκαταστάσεις. Εθνικό στόχο αποτελεί η κάλυψη του 6% των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας από την αξιοποίησης ΑΠΕ μέχρι το 2010. Πρέπει 
να σημειωθεί ακόμη ότι η Κύπρος είναι από τις πρωτοπόρες χώρες στην 
εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για σκοπούς θέρμανσης νερού (ηλιακοί 
θερμοσίφωνες). Το 90% των σπιτιών, το 80% των διαμερισμάτων και το 50% των 
ξενοδοχειακών μονάδων έχει εγκατεστημένους ηλιακούς συλλέκτες. 

Στο σχήμα 3 του Παραρτήματος IV της παρούσας μελέτης παρουσιάζεται η 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην περιοχή προγραμματισμού συνεργασίας. 

6.1.5 Βιομηχανική ρύπανση στην ΠΠΣ 

Το μέγεθος των βιομηχανιών στην Κύπρο, σύμφωνα με τον ρυθμό παραγωγής 
τους και το ρυθμό ροής των υγρών αποβλήτων, είναι μικρό έως μέτριο. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος, η βιομηχανία τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των 
γαλακτοκομικών, επεξεργασίας ιχθύων, αναψυκτικών κλπ) αντιστοιχεί στο περίπου 
57% της βιομηχανικής δραστηριότητας  στην Κύπρο, ενώ παράλληλα υπάρχει ένας 
σημαντικός αριθμός χημικών βιομηχανιών (χρώματα, βαφές, καλλυντικά) που 
αντιστοιχεί στο 14% περίπου του συνολικού αριθμού. Ένας άλλος σημαντικός 
κλάδος είναι στην Κύπρο τα σφαγεία (13%). Υπάρχουν επίσης 19 βιομηχανίες 
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στον τομέα της επιμετάλλωσης ή επεξεργασίας των μετάλλων και δύο 
βυρσοδεψεία που αντιστοιχούν στο 9% των βιομηχανιών.  

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Κύπρου που υπάγονται στην Οδηγία 96/61/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC), όπως 
φαίνεται και στο σχήμα 5 του παραρτήματος IV της παρούσας μελέτης, είναι 114 οι 
περισσότερες εκ των οποίων αποτελούν κτηνοτροφικές μονάδες (86) και οι 
υπόλοιπες εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών (9), χώροι ταφής 
απορριμμάτων (5), εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου (2), εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας ζωικών υπολειμμάτων ορυκτελαίων και επικίνδυνων αποβλήτων (6), 
ενώ καταγράφονται τρείς εγκαταστάσεις καύσης και ακόμα ένα χυτήριο, μία 
μονάδα παραγωγής ακατέργαστων μετάλλων και μία μονάδα παραγωγής 
ασβέστου. 

Η κύρια βιομηχανική δραστηριότητα εντοπίζεται στην περιοχή της Λευκωσίας (41% 
του συνολικού αριθμού εργοστασίων), της Λάρνακας (20% του συνολικού αριθμού 
εργοστασίων) και της Λεμεσού (11% του συνολικού αριθμού εργοστασίων). Ένας 
μεγάλος αριθμός βιομηχανιών έχει εγκατασταθεί εντός καθορισμένων 
βιομηχανικών περιοχών. Παρόλα αυτά πολλές μικρές κυρίως βιομηχανίες 
εγκαθίστανται εκτός οριοθετημένων βιομηχανικών περιοχών. Οι περιοχές αυτές 
αποτελούν δυνητικές πηγές σημειακής και διάχυτης ρύπανσης για το υδατικό και 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Η διάθεση υγρών αποβλήτων από τις βιομηχανίες αυτές 
δημιουργεί σημειακές πηγές ρύπανσης για τα γειτονικά υδατικά σώματα.  

Στην ελληνική περιοχή προγραμματισμού ο βιομηχανικός τομέας είναι επίσης 
μικρός. Στην περιοχή, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5 του παραρτήματος IV της 
παρούσας μελέτης, υπάρχουν 26 σημαντικές εγκατεστημένες βιομηχανικές 
μονάδες εκ των οποίων οι 13 υπάγονται στην Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC). Από αυτές οι 
περισσότερες και μεγαλύτερες από πλευράς δυναμικότητας αλλά και εκπομπών 
ρύπων εντοπίζονται στην Κρήτη (17, 7 IPPC) και κυρίως στις Βιομηχανικές 
Περιοχές των Χανίων και Ηρακλείου και ακολουθούν η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
(5, 4 IPPC) και τα Δωδεκάνησα (4, 2 IPPC). Όσον αφορά τον τομέα 
δραστηριότητας οι 10 από αυτές αποτελούν μονάδες συλλογής και επεξεργασίας ή 
ταφής (ΧΥΤΑ) αποβλήτων, οι 8 είναι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
οι υπόλοιπες αποτελούν μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες (5) και βιομηχανίες 
παραγωγής οικοδομικών υλικών (3), ενώ στο Ν. Χανίων λειτουργεί και μία μονάδα 
παραγωγής χημικών απορρυπαντικών. 

 

6.2 Υδατικοί πόροι 

6.2.1 Εσωτερικά ύδατα 

Το σύνολο σχεδόν της ΠΠΣ χαρακτηρίζεται από πενία πόρων γλυκού νερού. Η 
έλλειψη είναι εντονότερη στα μικρού μεγέθους νησιά του Αν. Αιγαίου 
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περιορίζοντας τις δυνατότητες γεωργικής εκμετάλλευσης των εδαφών, αλλά και 
την γενική παραγωγικότητα του χερσαίου οικοσυστήματος. Στα μεγαλύτερα νησιά 
όπως η Κύπρος, η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των 
επιφανειακών αλλά και υπόγειων υδατικών πόρων αποτελεί μονόδρομο στο 
πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής. 

Οι κυριότεροι παράγοντες υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών 
πόρων είναι: 

Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών και βιομηχανικών λυμάτων σε 
επιφανειακούς και υπόγειους αποδέκτες. Οι μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων της περιοχής που λειτουργούν ή βρίσκονται σε φάση κατασκευής 
καλύπτουν της απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων και της ανάγκες των μεγαλύτερων οικιστικών συνόλων της 
ΠΠΣ. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υφίσταται έλλειμμα σε υποδομές του 
δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 15.000 
κατοίκων τόσο στην Κρήτη και στα νησιά του Αν. Αιγαίου όσο και στην Κύπρο. 
Το έλλειμμα αυτό αναμένεται να καλυφθεί στο πλαίσιο των Εθνικών 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Σε ότι αφορά τις 
«ευαίσθητες» περιοχές στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 91/271/ΕΚ, 
σημειώνεται ότι στις περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και 
στην Κρήτη δεν έχουν καθοριστεί περιοχές ευαίσθητες στα αστικά λύματα. 
Στην Κύπρο έχουν καθοριστεί δύο: α) η παράκτια περιοχή του νότιο-
ανατολικού τμήματος της Κύπρου και β) η περιοχή βορείως της Λεμεσού. 

Η έκπλυση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων από τις εντατικές 
γεωργικές καλλιέργειες που δημιουργούν φαινόμενα ευτροφισμού. Η επίδραση 
αυτή της εντατικής γεωργίας στο περιβάλλον αποτελεί το πεδίο ενδιαφέροντος 
της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης. Πιο έντονο φαίνεται να είναι το πρόβλημα στην Κύπρο 
όπου έχουν οριστεί πέντε «ευπρόσβλητες» περιοχές για τα υπόγεια νερά και 
μία για τα επιφανειακά, κυρίως στην κεντρική και ανατολική πλευρά του 
νησιού. Αυτές είναι οι εξής: α) Πόλις Χρυσοχούς, β) Καργότης (επιφανειακά), 
γ) Κοκκινοχώρι, δ) Κίτι, ε) Πέγεια και στ) Ακρωτήρι. Σε ότι αφορά τις 
«ευπρόσβλητες» ζώνες λόγω νιτρορύπανσης (οδηγία 91/676/ΕΚ) στο Ελληνικό 
τμήμα της περιοχής συνεργασίας σημειώνεται ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα 
καθοριστεί τέτοιες.  

Στο χάρτη που ακολουθεί (Εικόνα 6-11) σημειώνονται οι ευαίσθητες περιοχές, οι 
ευπρόσβλητες ζώνες καθώς και οι σταθμοί δειγματοληψίας στο πλαίσιο εφαρμογής 
της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ για τα νερά κολύμβησης στην Κύπρο. 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
6-11 

 

Εικόνα 6-11: Σταθμοί δειγματοληψιών για ύδατα κολύμβησης και περιοχές ευαίσθητες σε 
θρεπτικά 

Η επίτευξη καλής κατάστασης στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδατικών σωμάτων μέχρι το 2015 
αποτελεί δέσμευση των Κρατών Μελών της Κοινότητας στο πλαίσιο εφαρμογής της 
Οδηγίας –πλαίσιο 2000/60/EC για τα νερά (Water Framework Directive-WFD).  

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά. Κομβικό σημείο 
είναι στο πλαίσιο αυτό η εκπόνηση και ολοκλήρωση μέχρι το 2009 σχεδίων 
διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού.  

Στο ελληνικό τμήμα της περιοχής συνεργασίας εντάσσονται δύο περιοχές λεκάνης 
απορροής ποταμού: τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Η Κύπρος αποτελεί μια 
ενιαία περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. 

6.2.2 Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον 

Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος καλύπτει το ανατολικό τμήμα της 
Μεσογείου. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της είναι τα ακόλουθα: 

• Υψηλές θερμοκρασίες: Η ελάχιστη ετήσια θερμοκρασία είναι12οC που 
φτάνει μέχρι και 25οC την καλοκαιρινή περίοδο. Οι υψηλές θερμοκρασίες 
οφείλονται τόσο στο γεωγραφικό της μήκος όσο και στο μικρό μέσο βάθος 
της και επάγουν υψηλούς μεταβολικούς ρυθμούς στους οργανισμούς του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

• Υψηλή αλατότητα: Η Μεσόγειος είναι η πιο αλμυρή από τις θάλασσες της 
Ευρώπης καθώς η εξάτμιση είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα του γλυκού 
νερού που προστίθεται σε αυτήν από την βροχή και τις εκροές των 
εσωτερικών υδάτων. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ετήσιο έλλειμμα 
γλυκού νερού περίπου 2.500 Km3 (EEA, 1999). 
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• Μικρής έκτασης παλιρροιακά φαινόμενα: Η τυπική διακύμανση της 
στάθμης λόγω παλιρροιακών φαινομένων είναι μικρότερη από 50 cm, 
μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα γρήγορης αραίωσης και 
διασποράς αποβλήτων. 

• Ολιγοτροφικός χαρακτήρας: Η Μεσόγειος εμφανίζεται γενικά φτωχή σε 
θρεπτικά συστατικά (κύρια ενώσεις του αζώτου και του φωσφόρου και 
δευτερευόντως του πυριτίου), γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή 
πρωτογενή παραγωγή και φυτοπλαγκτονική βιομάζα. Ο ολιγοτροφικός 
χαρακτήρας της Μεσογείου γενικά, αυξάνει από τη Δύση προς την Ανατολή. 
Αντίθετα από άλλες θάλασσες παγκοσμίως θεωρείται ότι ο περιοριστικός 
παράγοντας ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής είναι η ανεπάρκεια 
της θάλασσας σε φώσφορο και όχι σε άζωτο.  

• Μεγάλη βιοποικιλότητα: Η χλωρίδα και η πανίδα είναι από τις πλέον 
πλούσιες σε αριθμό ειδών ειδικά στην παράκτια ζώνη. Τα είδη της 
Μεσογείου εμφανίζουν υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και ενδημισμού. 
Συστήνουν με αυτό τον τρόπο βιοκοινωνίες που απαντούν μόνο στο 
περιβάλλον αυτό. 

• Υψηλός αριθμός ξενικών ειδών:  Ένας μεγάλος αριθμός ειδών έχει 
μεταναστεύσει στην Μεσόγειο δια μέσου της διώρυγας του Σουέζ 
(Λεσεπσιανά είδη) ή έχουν μεταφερθεί από άλλες περιοχές του πλανήτη με 
την βοήθεια ποντοπόρων πλοίων (Μελέτη Priority issues in the 
Mediterranean environment, ΕΕΑ 4/2006). Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα 
έντονο στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας και 
αποτελεί σημαντική πίεσης για τους άγριους πληθυσμούς λόγω ανάπτυξης 
ανταγωνιστικών σχέσεων. 

Η θάλασσα είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην περιοχή που αποτελεί το πεδίο 
εφαρμογής του προγράμματος. Οι μεγαλύτερες πόλεις της ΠΠΣ (με εξαίρεση την 
Λευκωσία) βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές.  

Η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ΠΠΣ διατηρεί υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης των νερών 
κολύμβησης στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. Τοπικού 
επιπέδου προβλήματα παρουσιάζονται σε περιοχές με έντονη αστική και 
βιομηχανική ανάπτυξη (παράκτια περιοχή της Λεμεσού και του Ηρακλείου, κόλπος 
της Σούδας) καθώς και στις παράκτιες περιοχές των μεγάλων λιμανιών (Ηράκλειο, 
Σούδα, Λεμεσός, Λάρνακα, Ρόδος, Χίος, Μυτιλήνη).  

Η θάλασσα και οι παράκτιες περιοχές ως τελικός υδάτινος αποδέκτης είναι 
ευάλωτες στην ρύπανση από αστικά, βιομηχανικά και γεωργικά λύματα. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Greenpeace, η ρύπανση από χερσαίες πηγές υπολογίζεται πως 
ευθύνεται για το 44% περίπου των αποβλήτων που καταλήγουν στη θάλασσα. Από 
τις θαλάσσιες μεταφορές προέρχεται το 12% των αποβλήτων.  Επιπλέον πιέσεις 
που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον οφείλονται στην αλιεία και την 
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υδατοκαλλιέργεια και την θερινή κυρίως περίοδο στην έντονη τουριστική 
εκμετάλλευση των ακτών.  

Ρύπανση από τις θαλάσσιες μεταφορές 

Όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα, η βασική περιβαλλοντική απειλή σχετίζεται 
τόσο με πλοία που διασχίζουν την περιοχή του ελληνικού τμήματος της ΠΠΣ 
(μεγάλος αριθμός πλοίων και έντονη κίνηση επιβατηγών –οχηματαγωγών από τις 
ακτές της Ηπειρωτικής Ελλάδας στα νησιά) και την Κύπρο όσο και με αυτά που 
κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από τα τελευταία  
200-300 είναι τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και παράγωγα προϊόντα 
πετρελαίου στην Ευρώπη από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Βορείου 
Αφρικής. Σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 
(UNEP) το 2002, υπολογίζεται πως τα τελευταία 15 χρόνια διέρρευσαν στη 
Μεσόγειο περίπου 55.000 τόνοι πετρελαίου εξαιτίας ατυχημάτων. Οι απορρίψεις 
χημικών και κατάλοιπων πετρελαίου από τα πλοία από το ξέπλυμα αντλιών και 
δεξαμενών, γνωστή και ως "λειτουργική ρύπανση", αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό 
παράγοντα της θαλάσσιας ρύπανσης. Σύμφωνα με την UNEP, υπολογίζεται ότι 
κάθε χρόνο καταλήγουν με αυτόν τον τρόπο περίπου 250.000 τόνοι πετρελαίου 
στη θάλασσα της Μεσογείου. Ακόμα σημαντική είναι επίπτωση της ποντοπόρου 
ναυσιπλοΐας αφορά στην εισαγωγή ξένων ειδών στην Μεσόγειο θάλασσα. Οι 
οργανισμοί μεταφέρονται είτε προσκολλημένοι στα ύφαλα των πλοίων είτε μαζί με 
το έρμα των πετρελαιοφόρων. Σε πολλές περιπτώσεις τα είδη αυτά εξαπλώνονται 
στην Μεσόγειο αντικαθιστώντας τα ενδημικά είδη της Μεσογείου και 
διαταράσσοντας την ισορροπία στους Μεσογειακούς οικοτόπους. 

Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα 

Σήμερα στη περιοχή ενδιαφέροντος του παρόντος προγράμματος 
δραστηριοποιούνται 5.404 Ελληνικά και Κυπριακά αλιευτικά σκάφη (4.528 στο 
ελληνικό τμήμα και 876 στην Κύπρο), ενώ έντονη είναι και η παρουσία αλιευτικών 
σκαφών τρίτων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα. Τα πρώτα στην 
πλειοψηφία τους αποτελούν σκάφη της μικρής παράκτιας αλιείας (μήκος<12μ) με 
πλήρωμα συνήθως ένα ή δύο άτομα, που χρησιμοποιούν κυρίως δίχτυα και 
παραγάδια και αλιεύουν κοντά στην ακτή. Η μέση αλιεία που αποτελείται από 
τράτες και γρι-γρι αντιπροσωπεύεται κυρίως από ελληνικά σκάφη, λιγότερα σε 
αριθμό αλλά με μεγαλύτερο μέγεθος, χωρητικότητα και ισχύ μηχανών. Τα 
τελευταία αλιεύουν σε πιο βαθιά και απομακρυσμένα από τις ακτές νερά. 

Η απασχόληση στην θαλάσσια συλλεκτική αλιεία φτάνει το 8,5% του ενεργού 
απασχολούμενου δυναμικού στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 5,1% στην 
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενισχύοντας την σημασία της οικονομικής αυτής 
δραστηριότητας για τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι μικρότερα για την Κρήτη (λιγότερο από 2%) και την Κύπρο (περίπου 0,1%).  

Το 2004 η αλιευτική παραγωγή από ελληνικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στα 
αλιευτικά πεδία της ελληνικής περιοχής προγραμματισμού ανήλθε σε 10.618,8 
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τόνους αλιευμάτων αντιστοιχώντας στο 11,65% της συνολικής ελληνικής 
παραγωγής. Αντίστοιχα και για το ίδιο έτος η Κυπριακή αλιευτική παραγωγή 
έφτασε τους 1.883,72 τόνους. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι τα Μεσογειακά αλιευτικά πεδία και τα 
κυριότερα αλιευτικά αποθέματα βρίσκονται σε κατάσταση υπερεκμετάλλευσης. 
Αυτό ισχύει τόσο για τους πληθυσμούς των μικρών πελαγικών ψαριών (με πιθανή 
εξαίρεση την σαρδέλα) όσο και για τα κυριότερα εμπορικά είδη των βενθικών 
αλιευμάτων, αλλά και για τα αποθέματα των μεγάλων πελαγικών μεταναστευτικών 
ειδών σύμφωνα με έρευνες για τα είδη αυτά σε όλη την Μεσόγειο θάλασσα. 

Η ανεξέλεγκτη αλιεία σε πρώτο επίπεδο έχει επίπτωση στην αφθονία και την 
σύσταση των πληθυσμών των εμπορικών ειδών. Δευτερογενώς οι συνέπειες της 
αλιείας επεκτείνονται επίσης σε οργανισμούς  με τροφική εξάρτηση από τα είδη 
αυτά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ένα σύνολο οργανισμών κατά μήκος της τροφικής 
αλυσίδας, προκαλώντας αποσταθεροποίηση του οικοσυστήματος. Επίσης αρνητικές 
επιπτώσεις παρουσιάζονται σε είδη που δεν αποτελούν στόχο αλιείας αλλά 
συλλαμβάνονται ακούσια από τα αλιευτικά εργαλεία (π.χ. δελφίνια και φώκιες).  

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιεία τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) δεσμεύονται σε 
δράσεις μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας στο επίπεδο διατήρησης της αφθονίας 
των αλιευτικών αποθεμάτων και επίτευξης της αειφορικής εκμετάλλευσης των 
αλιευτικών πόρων. Τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο από την Κύπρο όσο και από 
την Ελλάδα στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την Αλιεία τη νέα 
προγραμματική περίοδο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά κίνητρα για 
την απόσυρση αλιευτικών σκαφών και την τεχνική βελτίωση της επιλεκτικότητας 
των αλιευτικών εργαλείων. 

Υδατοκαλλιέργεια 

Την τελευταία δεκαετία σημαντικός αριθμός ερευνητικών εργασιών 
χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των χωρών της 
Μεσογείου έχει επικεντρωθεί στην μελέτη των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας 
στο θαλάσσιο περιβάλλον εξετάζοντας πλήθος παραμέτρων από διάφορες οπτικές 
γωνίες. Τα κύρια συμπεράσματα των ερευνών αυτών μπορούν να συνοψιστούν 
παρακάτω: 

1. Τα παραπροϊόντα της διαδικασίας εκτροφής (Διαφυγούσα τροφή, 
περιττώματα των ψαριών) δεν μεταβάλουν σημαντικά τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά της στήλης του νερού, ενώ οι παρατηρούμενη 
περιορισμένη χρονικά και χωρικά αύξηση στις συγκεντρώσεις θρεπτικών 
στοιχείων (κυρίως Αμμωνιακά και φωσφορικά ιόντα) δεν είναι μεγαλύτερη 
από αυτήν που προκαλείται από άλλες πηγές των ουσιών αυτών και δεν 
επηρεάζει σημαντικά την συγκέντρωση της χλωροφύλλης α (Chl a) και του 
συνολικού διαλυμένου άνθρακα στο νερό (TOC) που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ευτροφισμό.  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
6-15 

2. Οι σωματιδιακές εκπομπές των παραπροϊόντων φαίνεται να έχουν 
επίδραση στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του ιζήματος κάτω από τους 
κλωβούς. Η επίδραση αυτή περιορίζεται σε μερικές δεκάδες μέτρα γύρω 
από τους κλωβούς και χρονικά τους θερμούς μήνες όπου  τα 
καλλιεργούμενα ψάρια εμφανίζουν εντονότερο μεταβολισμό. 

3. Δεν παρουσιάζεται σημαντική διαφοροποίηση της σύνθεσης του 
φυτοπλαγκτού σε περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας.  

4. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της βενθικής 
βιοποικιλότητας στις περιοχές κάτω από τους ιχθυοκλωβούς. Τα πορίσματα 
μελετών σε ευρύτερες περιοχές έδειξαν ότι η αλλοίωση στην σύνθεση και 
τα χαρακτηριστικά των μακροβενθικών οργανισμών είναι περιορισμένες αν 
και μια αύξηση της συνολικής βιομάζας των μεγάλων βενθικών 
οργανισμών σε αποστάσεις 1-10Km θα μπορούσε να συσχετιστεί με την 
παρουσία μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 

5. Αύξηση της αφθονίας, και της συνολικής βιομάζας πληθυσμών άγριων 
ψαριών αλλά και μεγαλύτερη ποικιλία ειδών αυτής της κατηγορίας 
οργανισμών παρατηρήθηκε σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώνες 
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. 

6. Ανησυχίες έχουν εκφραστεί από πολλούς ερευνητές για τις επιπτώσεις 
στην γενετική σύσταση των άγριων πληθυσμών από τα δραπετεύοντα 
ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών. 

Στην περιοχή συνεργασίας, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4 του παραρτήματος IV 
της παρούσας μελέτης, λειτουργούν 66 μονάδες πάχυνσης ευρύαλων μεσογειακών 
ειδών (59 στην ελληνική περιοχή συνεργασίας και 7 στην Κύπρο) παράγοντας 
περίπου 11.645 τόνους νωπού προϊόντος ετησίως, αξίας περίπου 45 εκ. Ευρώ. 
Ακόμη στην περιοχή λειτουργούν 10 ιχθυογεννητικοί σταθμοί (4 στην Κυπριακή 
και 6 στην ελληνική περιοχή) που παράγουν γόνο για τις μονάδες πάχυνσης.  

Επίσης λειτουργούν 12 μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων στις οποίες 
περιλαμβάνονται 6 μικρά ιχθυοτροφεία πέστροφας και 2 μονάδες παραγωγής 
διακοσμητικών ψαριών (ornamentals) στην Κύπρο και 4 μονάδες πέστροφας στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. 

 

6.3 Εδαφικοί πόροι  

Το έδαφος είναι ένας σημαντικός φυσικός πόρος καθώς αποτελεί πηγή παραγωγής 
τροφίμων και άλλης βιομάζας, αποτελεί μέσο αποθήκευσης, διήθησης και 
μετατροπής ανόργανων και οργανικών συστατικών, νερού, ενέργειας καθώς και 
διάφορες χημικές ουσίες. Επίσης αποτελεί το οικολογικό ενδιαίτημα για 
πολυποίκιλους οργανισμούς που διαβιούν στο εσωτερικό ή την επιφάνειά και 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για την ανθρωπότητα. Το έδαφος αποτελεί το 
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υπόστρωμα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα είναι στοιχείο του 
τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Οι βασικοί κίνδυνοι για τους εδαφικούς πόρους της ΠΠΣ είναι: 

Η ανεπάρκεια σχεδίων και υποδομών διάθεσης των στερεών αστικών 
απορριμμάτων: Σύμφωνα με την τελική έκθεση Ομάδας εργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ  
«Προώθηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων-
Απρίλιος 2005) στις Περιφέρειες του ελληνικού τμήματος της περιοχής 
συνεργασίας λειτουργούν 17 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων  6 στη 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 11 στη Κρήτη και κανένας στην Περιφέρεια Β.Αιγαίου, ενώ 
σε φάση κατασκευής βρίσκονται άλλοι 4, 9 και 8 αντίστοιχα. Στην περιοχή ακόμη 
εντοπίζονται 164 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ): 81 (50 
ενεργοί) στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 70 (53 ενεργοί) στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και 125 (76 ενεργοί) στην Κρήτη, το κόστος αποκατάστασης των 
οποίων σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση ανέρχεται σε 58 εκ € περίπου.  

Στην Κύπρο λειτουργούν 5 χώροι διάθεσης απορριμμάτων, ένας σε κάθε επαρχία, 
όπου γίνεται η τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων. Σε αυτούς περιλαμβάνεται 
ο ΧΥΤΑ Πάφου, ενώ οι υπόλοιποι χώροι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ΧΥΤΑ. 
Συγκεκριμένα οι χώροι ταφής στην επαρχία Λευκωσίας και Λεμεσού λειτουργούν 
με ελεγχόμενη απόθεση, ενώ οι άλλοι τρεις χώροι λειτουργούν υπό συνθήκες 
ημιελεγχόμενης απόθεσης. Επίσης, στην Κύπρο υφίσταται σημαντικός αριθμός 
χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης οικιακών και άλλων στερεών αποβλήτων, οι 
οποίοι είναι μικρής έκτασης αλλά προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Για την 
λύση του προβλήματος προωθείται η κατασκευή ΧΥΤΑ στην περιοχή Λυμπιών για 
τις ανάγκες των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου και οι ΧΥΤΑ για τις ανάγκες 
της Λευκωσίας και της Λεμεσού αντίστοιχα. 

Η διάβρωση των εδαφών - Απερήμωση: Το φαινόμενο της διάβρωσης των 
εδαφών αποτελεί παράγοντα μείωσης των εδαφικών πόρων από τις παράκτιες 
περιοχές και οφείλεται στην έκπλυση του εδάφους. Η κατάσταση αυτή προκαλείται 
από τις κλιματικές συνθήκες (ξηρασία, λειψυδρία, άτακτες και έντονες 
βροχοπτώσεις) και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (αποδάσωση, 
υπερβόσκηση, υποβάθμιση της δομής του εδάφους). Το φαινόμενο είναι 
εντονότερο σε περιοχές με χαμηλή φυτοκάλυψη όπου οι ρίζες των φυτών δεν 
μπορούν να συγκρατήσουν ικανοποιητικά το έδαφος. Οι εκτάσεις που θίγονται δεν 
είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξουν τη βλάστηση. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Άτλαντα της Απερήμωσης (UNEP, 1992 και EΚ 1994) μεταξύ των περιοχών που 
απειλούνται από την απερήμωση συμπεριλαμβάνονται εκτεταμένες περιοχές του 
Ανατολικού Αιγαίου, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο.  

Η διάβρωση των ακτών: Η φυσική ανεπάρκεια υδατικών πόρων και η 
εκμετάλλευση των επιφανειακών υδάτων για σκοπούς άρδευσης των καλλιεργειών 
έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της ροής των ποταμών και αντίστοιχα του 
φυσικού εφοδιασμού των παράκτιων περιοχών με άμμο και άλλα φερτά υλικά. 
Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης είναι η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ τη 
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δημιουργίας ακτών και της διάβρωσής τους από την θάλασσα. Με τον τρόπο αυτό 
όλο και περισσότερη παράκτια έκταση υφίσταται χωρική μείωση (Living With 
Coastal Erosion In Europe - Sediment And Space For Sustainability, EC 2004). H 
ακτογραμμή της Κύπρου έχει επηρεαστεί κατά 37,8% από τη διάβρωση, ενώ για 
την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 28,6%. Το φαινόμενο αυτό σε 
συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας των κλιματικών 
αλλαγών, αποτελεί μακροπρόθεσμα σημαντική απειλή για τη νησιωτική περιοχή 
της ΠΠΣ. 

Σύμφωνα με πολύ πρόσφατες μελέτες και σχετικές έρευνες του Τομέας 
Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό 
την επίβλεψη του Καθηγητή Κ. Κοσμά, ο ελλαδικός χώρος εμφανίζεται 
υποβαθμισμένος με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης. Οι 
περιοχές υψηλού κινδύνου ερημοποίησης είναι η δυτική Στερεά Ελλάδα, το 
μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, η ορεινή ζώνη των Ιονίων νήσων, η Κρήτη, 
τα νησιά του Αιγαίο, η Εύβοια και μέρος της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Θράκης. 
Όπως προκύπτει από πρόσφατες μελέτες, το 35% του ελλαδικού χώρου βρίσκεται 
σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης ή έχει ήδη ερημοποιηθεί, ενώ το 49% θεωρείται 
ότι βρίσκεται σε μέτριο κίνδυνο ερημοποίησης (Εικόνα 6-12). 

N
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Εικόνα 6-12: Χάρτης δυνητικού κινδύνου ερημοποίησης της Ελλάδας (Εθνική Επιτροπή κατά 
της Ερημοποίησης) 
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6.4 Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα και πανίδα 

Η πολυδιάσπαση του χερσαίου χώρου και η γεωγραφική απομόνωση νησιών της 
ΠΠΣ οδήγησαν σε διαφοροποίηση πολλά είδη με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
πολλών ενδημικών ειδών χλωρίδας πανίδας. 

Τόσο στην ελληνικό τμήμα της περιοχής προγραμματισμού όσο και στο κυπριακό 
απαντώνται πολυάριθμοι οικότοποι που φιλοξενούν σπάνια και προστατευόμενα 
είδη και στηρίζουν οικοσυστήματα με ιδιαίτερη οικολογική σημασία. 
Περιλαμβάνονται 137 περιοχές (98 στο ελληνικό τμήμα από τις 359 του συνόλου 
της χώρας και 39 στη Κύπρο) υποψήφιες προς ένταξη στο πανευρωπαϊκό δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, όπως ορίζονται από τις οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ. Ως σημαντικοί οικότοποι αναφέρονται ενδεικτικά, 
εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδωνίες), Λιμνοθάλασσες, 
Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto-Verbascion), Δασώδεις φυτοκοινότητες με 
Juniperus foetidissima κ.α. Στις πιο σημαντικές περιοχές του Κυπριακού καταλόγου 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ανήκουν η περιοχή των Αλυκών 
Λάρνακας, το Βουνί Παναγιάς στη ανατολική Πάφο, το Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους στο κέντρο του Τροόδους όρους, η περιοχή Κάβο Γκρέκο που 
περιλαμβάνει το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Κάβο Γκρέκο και η κοιλάδα Διαρίζου στα 
δυτικά – βορειοδυτικά του όρους Τροόδους. Επίσης πολύ σημαντικά σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι είδη πανίδας όπως οι θαλάσσιες χελώνες Caretta sp και η πράσινη 
χελώνα, η Μεσογειακή φώκια καθώς και αρκετά είδη κητωδών και ορνιθοπανίδας. 

Η έκταση σε εκτάρια των περιοχών Natura στην περιοχή προγραμματισμού 
συνεργασίας αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 6-2. 

Πίνακας 6-2: Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΈΚΤΑΣΗ (HA) 

Ν. Λέσβου 82.978,71 

Ν. Σάμου 36.776,31 

Ν. Χίου 34.864,95 

Ν. Δωδεκανήσου 139.090,6 

Ν.Ηρακλείου 64.541,42 

Ν. Λασιθίου 83.414,59 

Ν. Ρεθύμνου 88.884,89 

Ν. Χανίων 141.104,81 

Κύπρος 16.7562,00 

Σύνολο 839.218,3 

Αναλυτικά στοιχεία για τις περιοχές του παραπάνω πίνακα αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙ και στο σχήμα 1 του Παραρτήματος IV της παρούσας μελέτης. 

Οι σημαντικότερες απειλές για την βιοποικιλότητα της ΠΠΣ είναι: 
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• Η ρύπανση του εδάφους και των νερών από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες. 

• Η υπέρμετρη αύξηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παράκτια 
περιοχή και οι τουριστικές δραστηριότητες κυρίως στην παράκτια ζώνη. 

• Φυσικές ή ανθρωπογενούς προέλευσης καταστροφές των οικοτόπων 
(πυρκαγιές, πετρελαιοκηλίδες). 

• Η  εντατική γεωργία  

• Η εντατική αλιεία 

• Η εισαγωγή ξενικών ειδών στα οικοσυστήματα.  

 

6.5 Τοπίο 

Το φυσικό κοινό χαρακτηριστικό της περιοχής προγραμματισμού είναι ο νησιωτικός 
της χαρακτήρας. Σε αυτή περιλαμβάνονται πάνω από 100 μικρότερα και 
μεγαλύτερα νησιά και πολυάριθμες βραχονησίδες.  

Τα νησιά εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία  παράκτιων οικοτόπων όπως βραχώδεις 
ακτές λιγότερο ή περισσότερο απότομης κλίσης, αμμώδεις παραλίες με μεγάλη ή 
μικρή οριζόντια ή κάθετη έκταση, ανοιχτοί και κλειστοί κόλποι, οξύληκτα ή 
στρογγυλεμένα ακρωτήρια κτλ, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερο και σημαντικής 
αισθητικής αξίας τοπίο. Στα μεγάλα νησιά όπως η Κύπρος, η Κρήτη, η Μυτιλήνη, η 
Χίος κτλ το χέρσο κομμάτι εμφανίζει ποικιλομορφία ανάλογη με τα 
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, την έκταση, το ύψος και την κλίση των ορεινών 
και πεδινών περιοχών. Σε αυτά περιλαμβάνονται ψηλά βουνά (π.χ. ο Ψηλορείτης 
στην Κρήτη και το Τρόοδος στην Κύπρο), κάμποι (π.χ. Κάμπος του Ρεθύμνου και 
Ηρακλείου στην Κρήτη, πεδιάδα της Μεσαορίας στην Κύπρο), οροπέδια, χείμαρροι, 
ποτάμια και πηγές με λεκάνες απορροής που σχηματίζουν απότομα φαράγγια (π.χ. 
Φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη) και φυσικές ή τεχνητές λίμνες. 

Αποτέλεσμα της μακρόχρονης συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό νησιωτικό 
περιβάλλον είναι η αμφίδρομη διαμόρφωση των δύο. Τα παραδείγματα αυτής της 
συνδιαμόρφωσης αυτής είναι πολλά: Οι ξερολιθιές που χαρακτηρίζουν το τοπίο 
πολλών νησιών και την προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργήσει καλλιεργήσιμη 
γη, οι ελαιώνες και αμπελώνες που καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις σε πολλές 
περιοχές και αντίστοιχα η επιρροή της θάλασσας στην ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας 
και της αλιείας από τους νησιωτικούς πολιτισμούς όπως και η ιδιαίτερη νησιωτική 
αρχιτεκτονική παράδοση, οι διατροφικές συνήθειες των κατοίκων και τα ιδιαίτερα 
τοπικά προϊόντα του κάθε νησιού. 
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Σήμερα ο φυσικός πλούτος, το ιδιαίτερο τοπίο και το σημαντικό πολιτισμικό 
απόθεμα του νησιωτικού χώρου αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε 
χρόνο και την σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους κατοίκους τους.  

 

6.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Το ανθρωπογενές περιβάλλον της ΠΠΣ περιγράφεται αναλυτικά στα αντίστοιχα 
κεφάλαια της υφιστάμενης κατάστασης του προγράμματος (Κεφάλαιο 3) τα οποία 
αποτελούν τη βασική εισροή για την ανάπτυξη του παρόντος υποκεφαλαίου. 

6.6.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός στην περιοχή συνεργασίας ανέρχεται στους 1.700.852 
(997.323+703.529=1.700.852) κατοίκους, εκ των οποίων οι 997.323 βρίσκονται 
στην επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας (9,1% του πληθυσμού της Ελλάδας) και 
703.529 στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής το 2001. 

Όσον αφορά το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, αυτή ανήλθε σε 12,1% (1991 – 
2001). Στην αύξηση του πληθυσμού θα πρέπει να υπολογιστεί και η αύξηση της 
καθαρής μετανάστευσης. Τα ποσοστά των αλλοδαπών εμφανίζονται ιδιαίτερα 
αυξημένα στα Δωδεκάνησα και την Κύπρο (9,9% και 9,4% αντίστοιχα). 
Σημειώνεται ότι τόσο η Κύπρος, όσο και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν εντονότατα 
φαινόμενα εισροής και διέλευσης οικονομικών μεταναστών, γεγονός που 
δημιουργεί ανάγκες ομαλής ενσωμάτωσής τους στην τοπική οικονομία και 
κοινωνία προς αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Αναφορικά με την αναλογία των ηλικιωμένων ως προς το συνολικό πληθυσμού, 
στην επιλέξιμη περιοχή, όπως και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
παρατηρείται το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης που μεταβάλλει σταδιακά 
τη δομή της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού.  

Πίνακας 6-1: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Δείκτες / Περιοχές 
Βόρειο 
Αιγαίο 

Δωδεκάνησα Κρήτη Ελλάδα Κύπρος 
Σύνολο 
ΠΠ 

Πληθυσμός - Απογραφή 
1991 

199.231 163.476 540.054 10.259.900 615.013* 1.517.774 

Πληθυσμός - Απογραφή 
2001 

206.121 190.071 601.131 10.964.020 703.529 1.700.852 

% της χώρας 1,9% 1,7% 5,5% 100 - - 

Κάτοικοι ανά km2 55,3 70,0 72,1 83,1 76 68,4 
% Μεταβολή 
πληθυσμού 1991-2001 

3,5 16,3 11,3 6,9 14,4 12,1 

% αλλοδαποί 5,1% 9,9% 7,6% 7,3% 9,4% 8,0% 

% ηλικιωμένων (>65 
ετών) 

21,0% 11,6% 16,3% 16,7% 11,7% 15,2% 

*1992 

Πηγή :ΕΣΥΕ, Eurostat, 2006 

Συμπερασματικά στην περιοχή συνεργασίας: 
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• Παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις του πληθυσμού, με βασική αιτία την 
εισροή οικονομικών μεταναστών. 

• Παρατηρείται μετακίνηση πληθυσμού από τις περιοχές της υπαίθρου στα 
αστικά κέντρα. 

• Σημαντική αύξηση καταγράφεται στην δημογραφική γήρανση. 

Στο σχήμα 2 του παραρτήματος IV της παρούσας μελέτης παρουσιάζεται η 
πυκνότητα του πληθυσμού στην περιοχή προγραμματισμού συνεργασίας. 

6.6.2 Πολιτιστική κληρονομιά 

Η ανθρώπινη παρουσία σε κάποια από τα νησιά της περιοχής σύμφωνα με 
ανασκαφικά ευρήματα (Χαροκοιτία Κύπρου, Λέσβος) χρονολογείται από την 
παλαιολιθική και νεολιθική εποχή, ενώ σε πολλά από αυτά αναπτύχθηκαν και 
ήκμασαν σημαντικοί πολιτισμοί τα ιστορικά χρόνια αφήνοντας πίσω τους 
σημαντικά ιστορικά μνημεία. Η ιστορία και ο πολιτισμός των νησιών της 
Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο πλούσια όσο και ιδιαίτερη. 

Η επιλέξιμη περιοχή στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πλούσιου 
πολιτιστικού περιβάλλοντος με μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία. Τα μνημεία που έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO ως 
μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στην ελληνική περιοχή είναι το 
Πυθαγόρειο και το Ηραίο στη Σάμο, το ιστορικό κέντρο (Χώρα) και το Μοναστήρι 
του Αγ. Ιωάννη στην Πάτμο, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και η Νέα Μονή στη 
Χίο, ενώ έχει προταθεί η εγγραφή της Κνωσού (Κρήτη) στα μνημεία της 
Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς. Αντίστοιχα, στην Κύπρο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, οι αρχαιότητες της Πάφου, η νεολιθική Χοιροκιτία και οι δέκα Βυζαντινές 
εκκλησίες του Τροόδους. 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα ιστορικά κέντρα πόλεων αποτελούν επίσης βασικά 
στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Αναφορικά με τις υποδομές σύγχρονου πολιτισμού, υπάρχει σημαντικός αριθμός 
από θεματικά μουσεία που εστιάζουν στην ιδιαίτερη παράδοση κάθε νησιού. 
Επιπλέον, σε μικρότερο αριθμό υπάρχουν υποδομές που υποστηρίζουν μεγάλα 
γεγονότα σύγχρονου πολιτισμού (χορός, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική κλπ). 

6.6.3 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως.  

Αναλυτικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν πέντε σχολές:  

1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με 4 τμήματα  

2. H Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών με 5 τμήματα  
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3. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης με 2 τμήματα, την 
Ερευνητική Μονάδα Οικονομικών Ερευνών και την Ερευνητική Μονάδα 
Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών  

4. Η Πολυτεχνική Σχολή με 4 τμήματα  

5. Η Φιλοσοφική Σχολή με 3 τμήματα και την Ερευνητική Μονάδα 
Αρχαιολογίας  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει συνολικά στο παρόν στάδιο, 27 προπτυχιακά 
και 30 μεταπτυχιακά προγράμματα. Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004 στο 
Πανεπιστήμιο φοιτούσαν 4.000 φοιτητές περίπου, 3300 προπτυχιακοί και 700 
μεταπτυχιακοί. Μια σειρά ιδιωτικών σχολών αναγνωρισμένων από το Κυπριακό 
Κράτος ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα λειτουργεί στην Κύπρο παρέχοντας 
προγράμματα σπουδών σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. 

Στο ελληνικό τμήμα της ΠΠΣ έχουν έδρα τα ακόλουθα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα 

5. Πανεπιστήμιο Κρήτης 

6. Πολυτεχνείο Κρήτης 

7. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

8. ΤΕΙ Κρήτης 

Τα τρία πρώτα είναι ΑΕΙ και διαθέτουν συνολικά 37 τμήματα σε 8 πόλεις. Στοιχεία 
σχετικά με τον αριθμό των τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων για το έτος 
2002 παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-3 που ακολουθεί.  

Πίνακας 6-3: ΑΕΙ Στο ελληνικό τμήμα της ΠΠΣ 

Ίδρυμα Πόλη Αριθμός Τμημάτων 
Αριθμός εισακτέων 

2002 
Ρέθυμνο 9 1.295 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Ηράκλειο 8 

17 
745 

2.040 

Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 4 4 390 390 
Μυτιλήνη 6 695 
Χίος 3 300 

Καρλόβασι 3 315 
Ερμούπολη 1 65 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ρόδος 3 

16 

505 

1.880 

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

6.6.4 Ανθρώπινη υγεία  

Στην περιοχή προγραμματισμού αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 458 κλίνες, 319 
ιατροί και 378 νοσηλευτές ανά 100.000 κάτοικους. Λόγω του νησιωτικού 
χαρακτήρα της περιοχής προγραμματισμού υπάρχει ελλιπής κάλυψη 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας. 
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Στο Βόρειο Αιγαίο οι δείκτες που αφορούν στην αναλογία κλινών, ιατρών και 
νοσηλευτικού προσωπικού βρίσκονται χαμηλότερα από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο 
όρο. Στο Νότιο Αιγαίο η αναλογία νοσοκομειακών κλινών θεωρείται επαρκής, 
καθώς βρίσκεται πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, ο βαθμός όμως της παρεχόμενης 
κάλυψης και των υπηρεσιών περίθαλψης παραμένει χαμηλός, κυρίως λόγω των 
ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό (ιατροί, ειδικότητες, νοσηλευτικό προσωπικό). 

Η Κρήτη έχει να επιδείξει ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες σε ότι αφορά τις 
υποδομές υγείας και υπερβαίνει τους αντίστοιχους δείκτες σε επίπεδο χώρας 
(αναλογία κλινών, ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού). Η εμβέλεια των ήδη 
αναπτυγμένων υπηρεσιών και υποδομών υγείας στην Κρήτη ξεπερνά τα όρια της 
Περιφέρειας και μπορεί να υποστηρίξει την ευρύτερη περιοχή του νησιώτικου 
χώρου του Αιγαίου, αποτελώντας ένα πεδίο διαπεριφερειακής συνεργασίας, με 
κατάλληλη υλική και άυλη δικτύωση. 

Στην Κύπρο οι δείκτες που αφορούν την αναλογία κλινών και ιατρών βρίσκονται 
σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την Ελλάδα, και ιδιαίτερα στις περιοχές της 
υπαίθρου παρατηρούνται προβλήματα προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας. 

6.6.5 Οικονομικές Επιδόσεις 

Αναφορικά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως δείκτη αναπτυξιακού και βιοτικού 
επιπέδου, η επιλέξιμη περιοχή παρουσιάζει κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2003) το οποίο 
αντιστοιχεί στο 69,8% της ΕΕ-25. Ειδικότερα το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη έχουν 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 65% της ΕΕ-25 ενώ τα 
Δωδεκάνησα και η Κύπρος παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 72,4% και 74,2% 
αντίστοιχα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους ΜΑΔ στις επιλέξιμες περιοχές, 
κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90% του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ-25. 

Το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη εντάσσονται στο Στόχο 1 «Σύγκλιση» κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ την τριετία 
2000-2 δεν ξεπερνά το 75% το μέσου όρου της ΕΕ-25. Από την άλλη μεριά, το Ν. 
Αιγαίο/Δωδεκάνησα και η Κύπρος υπερβαίνουν το όριο και θεωρούνται επιλέξιμες 
περιοχές για το Στόχο 2 «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» σε 
μεταβατική και ειδική βάση «σταδιακής εισόδου».  

Το σύνολο της επιλέξιμης περιοχής παρουσιάζει ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης 
4,6% κατά μέσο όρο, την τριετία 2000-2002. Συγκεκριμένα, οι περιφέρειες του 
Στόχου 1, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, 5,6% και 4,8% αντίστοιχα, ενώ στο Ν. Αιγαίο και την Κύπρο που 
εντάσσονται στο Στόχο 2, o ρυθμός ανάπτυξης κυμαίνεται περίπου στο 3% και 
υπερβαίνει κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ-
15 (2,1%).  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι θετικές επιδόσεις που παρουσιάζουν τα 
Δωδεκάνησα οφείλονται στα ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα νησιά (Κως, Ρόδος) λόγω των 
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εσόδων από τον τουρισμό και πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις ακόμη και γειτονικών νησιών. 

Πίνακας 6-2: Περιφερειακή κατανομή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 2003 

Δείκτες / Περιοχές 
Βόρειο 
Αιγαίο 

Δωδεκά-
νησα 

Κρήτη Κύπρος ΠΠ  ΕΕ – 25 

ΑΕΠ σε εκατ. Ευρώ 2.875,3 3.011,4 8.495,0 11.754,5 26.049,1 9.953.329,3 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 
ευρώ   

14.120,8 15.731,3 14.172,2 16.300 15.169,5 21.740,6 

ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25  65,0 72,4 65,2 74,2 69,8 100,0 

ΑΕΠ σε ΜΑΔ 3.593,4 3.763,5 10.616,6 13.415 30.533,7 9.953.329,3 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 
ΜΑΔ  

17.647,5 19.660,2 17.711,7 18.600 17.781,1 21.740,6 

ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25  81,2 90,4 81,5 79,9 81,8 100,0 

Μέσος ετήσιος ρυθμός 
ανάπτυξης ΑΕΠ Περιόδου 
2000-2003 

5,6 3,0 * 4,8 3,3 4,6 2,1 (ΕΕ-15) 

* Αναφορά  στο σύνολο του Ν. Αιγαίου. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα Δωδεκάνησα. 
Πηγή: Eurostat, 2006 

6.6.6 Οικονομικά στοιχεία κατά τομέα παραγωγής 

Η κατανομή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στους τρεις 
παραγωγικούς τομείς στην επιλέξιμη περιοχή καταδεικνύει τα εξής: 

• ο πρωτογενής τομέας υπολείπεται σε ποσοστό συμμετοχής έναντι των 
άλλων δύο τομέων, αλλά έχει σημαντική παρουσία στις περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, 

• ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει με μεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική 
ΑΠΑ σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, 

• ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον κυρίαρχο παραγωγικό τομέα στην 
επιλέξιμη περιοχή με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στο Νότιο 
Αιγαίο/Δωδεκάνησα ,την Κρήτη και την Κύπρο, κυρίως λόγω του 
ανεπτυγμένου τουριστικού κλάδου. 

Γενικότερα, η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή επικεντρώνεται στον 
τουρισμό. Η υπέρμετρη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα 
την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων συνδεδεμένων με την παραγωγή και την 
μεταποίηση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ΑΠΑ ανά 
παραγωγικό τομέα. 

Πίνακας 6-3: Κατανομή Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας κατά τομέα παραγωγής, 2003 

Δείκτες/Περιοχές 
Βόρειο 
Αιγαίο 

Δωδεκάνησα Κρήτη Κύπρος ΠΠ 

Συνολική ΑΠΑ 2.520,2 2.639,6 7.446,0 11.026,4 23.632,2 
Πρωτογενής τομέας 
(% συμμετοχή στην ΑΠΑ της κάθε περιοχής) 

11,0% 6,4% 10,1% 3,7% 6,7% 

Δευτερογενής τομέας 
(% συμμετοχή στην ΑΠΑ της κάθε περιοχής) 

26,3% 7,6% 12,7% 
 
19.1% 

17,0% 

Τριτογενής τομέας 62,7% 85,9% 77,2% 77.2% 76,3% 
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Δείκτες/Περιοχές 
Βόρειο 
Αιγαίο 

Δωδεκάνησα Κρήτη Κύπρος ΠΠ 

(% συμμετοχή στην ΑΠΑ της κάθε περιοχής) 

- Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
(% συμμετοχή στην ΑΠΑ της κάθε περιοχής) 

3,5% 21,3% * 15,0% 8,0% 12,5% 

* Αναφορά στο σύνολο του Ν. Αιγαίου. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για  τα Δωδεκάνησα. 
Πηγή: Eurostat, 2006 

Πρωτογενής τομέας 

Στην Περιοχή Προγραμματισμού ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει διαχρονικά 
καθοδική πορεία και παράγει το 6,7% της συνολικής ΑΠΑ της περιοχής σε τιμές 
του 2003. Όσον αφορά τη συμμετοχή του τομέα στην ΑΠΑ κάθε περιοχής, η 
Κύπρος παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό με 3,7% ενώ μεγαλύτερη συμμετοχή 
παρατηρείται στην ελληνική πλευρά με 6,4% στα Δωδεκάνησα, 10,1% στην Κρήτη 
και 11% στο Β. Αιγαίο. Στη διάρθρωση της παραγωγής επικρατούν η 
ελαιοκαλλιέργεια, η αμπελοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια, η αλιεία ανοικτής 
θαλάσσης, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία. Επιπλέον, στην Κρήτη υπάρχει 
αξιόλογη παραγωγή κηπευτικών και συγκέντρωση μεγάλου αριθμού θερμοκηπίων, 
ενώ στην Κύπρο υπάρχει σημαντική παραγωγή σε πατάτες, σιτηρά, λαχανικά και 
εσπεριδοειδή. 

Οι παράγοντες που λειτουργούν κατασταλτικά στην ανάπτυξη του πρωτογενούς 
τομέα είναι ο μικρός αγροτικός κλήρος, οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, η γήρανση 
και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού καθώς και η 
μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής 
και μεταφοράς. 

Επισημαίνεται ότι αρκετά γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην επιλέξιμη 
περιοχή (ελαιόλαδα, βρώσιμες ελιές, τυριά κλπ.), έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕ 
ως Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντα 
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα 
Εγγυημένων (ΕΠΠΕ) κλπ. ενώ υπάρχουν πολλά ακόμη ποιοτικά προϊόντα με 
δυνατότητα πιστοποίησης.  

Δευτερογενής τομέας 

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής έχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε σύγκριση με 
τον πρωτογενή τομέα, 17% στη συνολική ΑΠΑ της Περιοχής Προγραμματισμού. Το 
Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενούς 
τομέα, 26,3% στη συνολική ΑΠΑ της περιφέρειας, σε σχέση με τις άλλες περιοχές, 
ποσοστό το οποίο οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον κλάδο των κατασκευών 
(87% συμμετοχή στη συνολική ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα της περιφέρειας). Στο 
Νότιο Αιγαίο ο δευτερογενής τομέας παράγει το 7,6% της συνολικής ΑΠΑ της 
περιφέρειας και αφορά κυρίως βιοτεχνικές μονάδες μικρού μεγέθους. Στην Κρήτη 
ο δευτερογενής τομέας έχει σχετικά έντονη παρουσία, με την συμμετοχή του να 
ανέρχεται στο 12,7% της συνολικής ΑΠΑ της περιφέρειας και η παραγωγή του 
σχετίζεται κυρίως με την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενούς (κυρίως 
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προϊόντα ελιάς - αμπέλου), αλλά και με τους κλάδους των δομικών υλικών και των 
πλαστικών. Στην Κύπρο ο τομέας της μεταποίησης, παρουσιάζει πτωτική τάση και 
ποσοστό 19,1% το 2003 και επικεντρώνεται στον κλάδο των τροφίμων - ποτών 
και καπνού, ενώ σημαντική συμμετοχή έχουν και οι κλάδοι των χημικών-
πλαστικών και πετρελαιοειδών, των προϊόντων μετάλλου και μηχανημάτων, της 
ένδυσης-υπόδησης, των μη μεταλλικών ορυκτών, των ειδών από ξύλο και των 
επίπλων. 

Τα βασικά προβλήματα του τομέα, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά εμπόδια στην 
αναπτυξιακή του πορεία, είναι το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων με 
εξειδίκευση σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, οι χαμηλές 
επενδύσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στην έρευνα, η έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού, το δυσανάλογα μεγάλο κόστος των μεταφορών και η 
μη επαρκής έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

Τριτογενής τομέας 

Στην Περιοχή Προγραμματισμού κυριαρχεί ο τριτογενής τομέας και ιδιαίτερα ο 
τουριστικός κλάδος, με συμμετοχή 76,3% και 12,5% αντίστοιχα στην ΑΠΑ της 
περιοχής. Ο τουρισμός αποτελεί τον δυναμικότερο κλάδο της οικονομίας της 
περιοχής προγραμματισμού, καθώς αποτελεί τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, που 
τροφοδοτεί και άλλες δραστηριότητες, ενώ παρουσιάζει διαχρονική δυναμική. 

Τα κυριότερα προβλήματα του τουρισμού που αντιμετωπίζει η επιλέξιμη περιοχή 
εστιάζονται στη μονοδιάστατη ανάπτυξη σύμφωνα με τα πρότυπα του μαζικού 
τουρισμού, στη μικρής διάρκειας τουριστική περίοδο (Απρίλιος-Σεπτέμβριος για την 
ελληνική πλευρά και Απρίλιος – Οκτώβριος για την Κύπρο), στη χωρική 
συγκέντρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές και στην 
ανάγκη βελτίωσης των έργων υποδομής (θαλάσσιες μεταφορές και οδικό δίκτυο). 
Οι αδυναμίες αυτές επιδεινώνονται από τον εντονότερο και αυξημένο ανταγωνισμό 
τόσο από νέες χώρες, όσο και από παραδοσιακούς προορισμούς, ενώ διαφαίνεται η 
δυνατότητα ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, 
αγροτουρισμός, συνεδριακός, θρησκευτικός, τρίτης ηλικίας, αθλητικός, εκτός 
περιόδων αιχμής κλπ.) 

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του εμπορίου, με την επισήμανση ότι η δυναμική του 
κλάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της τουριστικής κίνησης. 

Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής προγραμματισμού ο τουρισμός 
αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο του τριτογενή τομέα. Στην περιοχή 
δραστηριοποιούνται συνολικά 3.677 ξενοδοχεία και λοιπά ομοειδή καταλύματα, με 
μέσο όρο 101 κλίνες ανά μονάδα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν 25 κάμπινγκ, με 
δυναμικότητα 6.500 κλινών. Για κάθε ένα ημεδαπό και αλλοδαπό τουρίστα 
αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 6,9 ημέρες διανυκτέρευσης, αναλογία που παραμένει 
διαχρονικά σταθερή (η τυπική απόκλιση για τα έτη 2000-2005 είναι 0,16). Για το 
2005 η περιφέρεια προγραμματισμού δέχτηκε περίπου 6 εκ. ημεδαπούς και 
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αλλοδαπούς τουρίστες (79% αλλοδαποί) , ενώ οι συνολικές διανυκτερεύσεις ήταν 
περίπου 41,7 εκ. Σε σχέση με το 2001, η περιοχή προγραμματισμού για το 2005 
είχε μείωση των αφίξεων κατά 9,1% και μείωση των διανυκτερεύσεων κατά 
13,7%. Εξαίρεση στην πτωτική πορεία των αφίξεων και διανυκτερεύσεων κατά τα 
τελευταία χρόνια αποτέλεσε η περίοδος 2003-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6-2: Ρυθμός Μεταβολής αφίξεων και διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών σε 
ξενοδοχειακά καταλύματα. 

 

Πίνακας 6-4:Αριθμός Καταλυμάτων, δωματίων και κλινών ξενοδοχείων και τουριστικών 
κάμπινγκ. 

Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα Τουριστικά κάμπινγκ Σύνολο 
Γεωγραφική 
Ενότητα Αριθμός 

καταλυμάτων 
Αριθμός 
δωματίων 

Αριθμός 
Κλινών 

Αριθμός 
καταλυμάτων 

Αριθμός 
Κλινών 

Αριθμός 
καταλυμάτων 

% 
Αριθμός 
Κλινών 

% 

Λέσβος 136 4.362 8.483 1 285 137 3,7 8.768 2,3 

Σάμος 214 5.664 10.801 0 0 214 5,8 10.801 2,8 

Χίος 48 1.377 2.459 0 0 48 1,3 2.459 0,6 

Δωδεκάνησα 988 60.714 115.471 4 612 992 26,8 116.083 30,6 

Κρήτη 1.506 76.286 143.480 16 2795 1.522 41,1 146.275 38,5 

Κύπρος 928 45.209 92.840 4 2808 937 21,3 95.648 25.2 

Περιοχή 
Προγρ/σμού 

3.677 193.612 371.958 25 6500 3.702 100,0 380.034 100,0 

Πηγή: Eurostat, 2005. 

Συμπερασματικά αναφορικά με τον οικονομικό τομέα καταγράφονται τα ακόλουθα: 

• ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης. 

• κυριαρχεί ο τριτογενής τομέας με ιδιαίτερη βαρύτητα να κατέχει ο 
τουριστικός κλάδος, 

• ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζουν διαχρονικά 
πτωτικές τάσεις, λόγω της υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης, 

• ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει σημαντική παρουσία στις Περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, 
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• ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει σημαντική παρουσία στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου και την Κύπρο, 

• σε μικρό βαθμό παρουσιάζεται διασύνδεση του πρωτογενή με τον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα, 

• στην περιοχή υφίσταται μεγάλος αριθμός ΜΜΕ και ΠΜΕ οικογενειακού 
κυρίως χαρακτήρα, με βασικά στοιχεία την εσωστρέφεια, την περιορισμένη 
χρήση των ΤΠΕ, καθώς και την αδυναμία παραγωγής ανταγωνιστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στη βάση των ως άνω βασική πρόκληση για την περιοχή συνεργασίας αποτελεί η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, κυρίως στην κατεύθυνση βελτίωσης της 
εξωστρέφειας, της διαφοροποίησης των προϊόντων (τουριστικό ή άλλα τοπικά), 
αλλά και την ενίσχυση της δράσης προς τις χώρες της Β. Αφρικής. 

6.6.7 Αγορά εργασίας  

Στην Περιοχή Προγραμματισμού ο συνολικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
ανέρχεται σε 801,8 χιλ. άτομα, με το 45,8% του ενεργού πληθυσμού να είναι 
συγκεντρωμένο στην Κύπρο (Eurostat 2005). Η Περιοχή Προγραμματισμού 
χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικές επιδόσεις για τον τομέα της απασχόλησης σε 
σχέση με την ΕΕ των 25. Ειδικότερα, το μέσο ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 
15-64 ετών εκτιμήθηκε στο 62,8% και είναι οριακά χαμηλότερο σε σχέση με τον 
μέσο ευρωπαϊκό όρο (ΕΕ - 25), με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο στις 
γυναίκες. Οι επιδόσεις της περιοχής προγραμματισμού ως προς τα ποσοστά 
ανεργίας είναι αξιόλογες, με το ποσοστό ανεργίας να κυμαίνεται σε χαμηλά 
επίπεδα (8% έναντι του 9% στην ΕΕ-25). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις 
αυτές επηρεάζονται από τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης και τα χαμηλά ποσοστά 
ανεργίας στην Κύπρο με αποτέλεσμα η συνολική επίδοση να υπερεκτιμάται. Αυτό 
σημαίνει ότι μεταξύ των επιλέξιμων περιοχών της περιοχής προγραμματισμού 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις επιδόσεις στην αγορά εργασίας.  

Συνολικά, η εικόνα που εμφανίζει η Κύπρος στην αγορά εργασίας είναι 
ευνοϊκότερη από την αντίστοιχη κατάσταση στην επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας, 
συγκρίνεται θετικά με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
βρίσκεται κοντά στο στόχο που έχει θέσει η ΕΈ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, για πλήρη απασχόληση που περιλαμβάνει την επίτευξη έως το 2010 
ενός συνολικού ποσοστού απασχόλησης 70%, ποσοστό απασχόλησης των 
γυναικών 60%, ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωμένων εργαζομένων (55 έως 64 
ετών) 50% και μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας. 

Πίνακας 6-5: Δείκτες απασχόλησης & ανεργίας, 2005 

Δείκτες / Περιοχές 
Βόρειο  
Αιγαίο 

Δωδεκάνησα Κρήτη Κύπρος ΠΠ ΕΕ-25 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
15 ετών και άνω (χιλιάδες) 

77,5 80,1 276,7 367,5 801,8 217648,3 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
15-64 ετών (χιλιάδες) 

76,1 130,9* 267,2 357,5 831,7 214.679,9 
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Δείκτες / Περιοχές 
Βόρειο  
Αιγαίο 

Δωδεκάνησα Κρήτη Κύπρος ΠΠ ΕΕ-25 

Απασχόληση             % 
απασχόλησης 15-64 ετών 

56,8 61,0* 64,9 68,5 62,8 63,7 

% απασχόλησης γυναικών 15-64 38,5 41,0* 53,6 58,4 47,9 56,2 

% απασχόλησης ηλικιωμένων 55-
64 

41,6 46,6* 53 50,6 48,0 42,5 

Ανεργία % 10,2 9,3* 7,1 5,2 8,0 9,0 

% μακροχρόνιας ανεργίας (επί 
των ανέργων) 

59,7 27,4* 37,5 23,2 37,0 45,5 

* Αναφορά Ν.Αιγαίο 
Πηγή: Eurostat, 2006 

Αναφορικά με την απασχόληση των γυναικών, επισημαίνεται το χαμηλό ποσοστό 
απασχόλησης, με το μεγαλύτερο τμήμα των εργαζομένων να απασχολείται σε 
επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και ειδικότερα του τουριστικού κλάδου 
(ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες εστίασης, κλπ), υπό καθεστώς εποχιακής 
απασχόλησης.  

Βασική πρόκληση για την νέα προγραμματική περίοδο αποτελεί η ενίσχυση της 
απασχόλησης, κυρίως των γυναικών, σε συνδυασμό με την υλοποίηση δράσεων 
απορρόφησης του αγροτικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η 
ενίσχυση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας της περιοχής, κυρίως με ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

6.6.8 Χωρική διάσταση – Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών 
ανισοτήτων  

Οι ανισότητες μεταξύ των νησιών του Νοτίου και Ανατολικού Αιγαίου εντοπίζονται 
στη διαφοροποίηση της έντασης των παρακάτω προβλημάτων:  

• Προβλήματα προσβασιμότητας όσον αφορά τη σύνδεσή τους με τα 
οικονομικά και αστικά κέντρα και άλλα νησιά. 

• Το παραγωγικό πρότυπο προσανατολίζεται στην τουριστική ανάπτυξη η 
οποία σε πολλά νησιά, μεσαίου και μικρού μεγέθους, εξελίσσεται σε 
μονοκαλλιέργεια και ως προς τη σχέση τους με την οικονομία του νησιού 
και ως προς το είδος του τουρισμού (τουρισμός θερινών διακοπών με 
σχετικά περιορισμένη τουριστική περίοδο).  

• Εποχικότητα. Επικοινωνίες, οικονομικές δραστηριότητες αλλά και πρότυπο 
κατοίκησης συνεχίζουν να παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονη εποχικότητα στα 
νησιά, με προφανείς συνέπειες στο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον.  

• Τόποι συγκέντρωσης δεύτερης και παραθεριστικής κατοικίας. Η έντονη, 
κατά τα τελευταία χρόνια, οικιστική δραστηριότητα, αποτελεί σε πολλά 
νησιά το μόνο συντελεστή ανάπτυξής τους, όμως, ταυτόχρονα, οδηγεί σε 
πιέσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον λόγω της υπερσυγκέντρωσης 
δραστηριοτήτων και εποχικού πληθυσμού. 
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• Παράλληλα, στην Κύπρο οι περιοχές της υπαίθρου και ιδιαίτερα οι ορεινές 
περιοχές είναι αραιοκατοικημένες, ενώ παρουσιάζουν έντονες τάσεις 
υστέρησης, γήρανσης του πληθυσμού και διαρροής προς τα αστικά κέντρα. 
Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην εξάρτηση ως πηγή κύριας απασχόλησης 
από τη γεωργία, τομέας ο οποίος παρουσιάζει σαφείς πτωτικές τάσεις. Η 
ραγδαία τουριστική ανάπτυξη σε πολλές παράκτιες περιοχές έχει οδηγήσει 
τοπικά σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΠ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 
2007-2013 

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι 
ενδεχόμενες επιπτώσεις της στρατηγικής και των προτεινόμενων Μέτρων του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας στο περιβάλλον. Η διερεύνηση γίνεται 
με σκοπό τον ποιοτικό, ποσοτικό, χωρικό και χρονικό προσδιορισμό των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων. Συγκεκριμένα αναλύονται οι αναμενόμενες 
πρωτογενείς, δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βράχυ-, μέσο- και  
μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις πάνω στους καθορισμένους περιβαλλοντικούς τομείς που σχετίζονται με 
τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος όπως αυτά περιγράφηκαν στα Κεφάλαια 3 
και 4 της παρούσας. Ακόμη προτείνονται Μέτρα και κατευθύνσεις και γίνονται 
προτάσεις στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των κυριότερων επιπτώσεων κάθε 
Άξονα προτεραιότητας. Τέλος προτείνεται ένα σύστημα για την παρακολούθηση 
του προγράμματος και την βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής του απόδοσης. 

 

7.1 Μεθοδολογία διερεύνησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων 
του προγράμματος στο περιβάλλον 

Για την αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος στο 
περιβάλλον σε πρώτη φάση προσδιορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι ανά 
περιβαλλοντικό μέσο και τα παράγωγα μεθοδολογικά ερωτήματα ως προς την 
συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη των τεθέντων στόχων (Πίνακας 2.3-
1).Οι στόχοι αυτοί λαμβάνουν εισροές από τους Εθνικούς , Κοινοτικούς και 
Διεθνείς στόχους περιβαλλοντικής προστασίας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 
της ΣΜΠΕ. 

Πίνακας 7-1 Περιβαλλοντικοί στόχοι της ΣΜΠΕ για το ΔΠ Ελλάδα-Κύπρος και παράγωγα 
μεθοδολογικά ερωτήματα 

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Ατμόσφαιρα - Κλίμα  

Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Θα οδηγήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-
Κύπρος σε μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου; 

Ενίσχυση των Α.Π.Ε. 

Η εφαρμογή του  ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος αναμένεται 
να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό 
μίγμα της περιοχής συνεργασίας; 

Έδαφος 

Μείωση της ρύπανσης του εδάφους από αστικά 
στερεά απόβλητα και γεωργικά κατάλοιπα. 

Θα οδηγήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-
Κύπρος σε μείωση της ρύπανσης του εδάφους από 
αστικά στερεά απόβλητα και γεωργικά κατάλοιπα;  

Μείωση της απώλειας εδαφικών πόρων από το 
φαινόμενο της διάβρωσης και της ερημοποίησης. 

Θα επηρεάσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-
Κύπρος την απώλεια εδαφικών πόρων από το 
φαινόμενο της διάβρωσης των εδαφών και της 
ερημοποίησης; 

Νερό 
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ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και 
βελτίωση της διαθεσιμότητας γλυκού νερού στις 
νησιωτικές περιοχές. 

Θα βοηθήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-
Κύπρος στην Ορθολογική διαχείριση των 
υδατικών πόρων και στην βελτίωση της 
διαθεσιμότητας  γλυκού νερού στις νησιωτικές 
περιοχές; 

Επίτευξη καλής κατάστασης στα υδατικά σώματα 
της περιοχής συνεργασίας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ΟΠ 2000/60. 

Προωθεί το ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2000/60 και τον στόχο της επίτευξης 
καλής κατάστασης στα υδατικά σώματα της 
περιοχής συνεργασίας; 

Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα – Πανίδα 

Προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας 
βιοποικιλότητας στην νησιωτική περιοχή. 

Προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσεις για την 
προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας 
βιοποικιλότητας στην περιοχή; 

Αποτελεσματική διαχείριση των σημαντικών 
οικοτόπων και των προστατευόμενων περιοχών 
(ειδικά των περιοχών που αποτελούν τμήμα των 
εθνικών καταλόγων προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 των δύο χωρών) 

Η εφαρμογή του προγράμματος θα συμβάλλει 
στην προστασία των ευαίσθητων και οικολογικά 
σημαντικών οικοτόπων ;  

Προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων. 
Περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσεις που 
συμβάλλουν στην προστασία και ορθολογική 
διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων; 

Διαφύλαξη των σπάνιων, ενδημικών  και 
προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας και 
πανίδας. 

Προβλέπονται στο ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος δράσεις 
που θα ενισχύσουν την προστασία της σπάνιας, 
ενδημικής και απειλούμενης χλωρίδας και 
πανίδας; 

Πληθυσμός-Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Ενίσχυση των δημογραφικών συντελεστών της 
περιοχής συνεργασίας. 

Θα ενισχυθεί μέσω της εφαρμογής του 
προγράμματος η δημογραφική κατάσταση των 
νησιών της περιοχής συνεργασίας; 

Βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των 
κατοίκων της περιοχής. 

Συμβάλλει το πρόγραμμα στην βελτίωση των 
συνθηκών ζωής και εργασίας των κατοίκων της 
περιοχής συνεργασίας; 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων της περιοχής συνεργασίας και 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

Συμβάλλει το πρόγραμμα στην οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην 
περιοχή συνεργασίας; 

Βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής. 
Βελτιώνει η εφαρμογή του προγράμματος την 
προσβασιμότητα της περιοχής;  

Ανθρώπινη υγεία 
Ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών 
(Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, συντήρηση και 
βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, 
ΧΥΤΑ). 

Μπορεί το πρόγραμμα να συμβάλλει στην 
ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών; 

Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. 
Βελτιώνεται μέσω του προγράμματος η πρόσβαση 
των κατοίκων σε υπηρεσίες υγείας; 

Πολιτιστική κληρονομιά  

Διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς και των 
στοιχείων της λαϊκής παράδοσης. 

Κινείται το ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος σε κατεύθυνση 
διαφύλαξης της ιστορικής κληρονομιάς και των 
παραδοσιακών στοιχείων της περιοχής;  

Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού 
πλούτου της περιοχής. 

Προωθείται η προστασία και ανάδειξη του 
αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής 
προγραμματισμού μέσω του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος; 

Ανάπτυξη πολιτιστικών δεσμών και ανταλλαγή 
πολιτιστικού προϊόντος μεταξύ των χωρών στην 
περιοχή συνεργασίας. 

Ενισχύεται η ανάπτυξη πολιτισμικών δεσμών και η 
ανταλλαγή πολιτισμικού προϊόντος μεταξύ των 
χωρών της περιοχής συνεργασίας από τις δράσεις 
του προγράμματος; 

Τοπίο 

Προστασία και ανάδειξη του γραφικού και 
παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής και της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

Θα συμβάλλει η υλοποίηση του ΠΔΣ Ελλάδα-
Κύπρος στην προστασία και ανάδειξη του 
γραφικού και παραδοσιακού χαρακτήρα της 
περιοχής και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής; 

Προστασία του φυσικού τοπίου των νησιών, των 
δασών και της άγριας φύσης. 

Θα βοηθήσει το πρόγραμμα στην προστασία του 
φυσικού τοπίου των νησιών, των δασών και της 
άγριας φύσης ; 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
7-3 

Ο κάθε τομέας ενδιαφέροντος των Αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος 
αξιολογείται ως προς την συμβολή του στην επίτευξη των παραπάνω 
περιβαλλοντικών στόχων. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής αποτυπώνεται 
και σχολιάζεται στους ακόλουθους πίνακες. Οι απαντήσεις στα αξιολογητικά 
ερωτήματα που πηγάζουν από τους τεθέντες στόχους τροφοδοτούν την 
αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων καθώς και τις προτάσεις τα μέτρα 
και τις κατευθύνσεις της ΣΜΠΕ για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
του προγράμματος. Η αξιολόγηση της επίδρασης των δράσεων που προβλέπονται 
σε κάθε τομέα παρέμβασης πάνω στους περιβαλλοντικούς στόχους παρουσιάζεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ. 

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα δεν οριοθετεί συγκεκριμένες  κατηγορίες έργων που 
θεωρούνται επιλέξιμες, η αξιολόγηση περιορίζεται σε περισσότερο ποιοτική παρά 
ποσοτική διερεύνηση των αναμενόμενων επιπτώσεων. Βασικές εισροές για την 
αξιολόγηση αποτελούν: 

• Ο στρατηγικός προσανατολισμός του προγράμματος και η ανάλυση των 
πεδίων παρέμβασής του. 

• Τα ενδεικτικά έργα που αναφέρονται για κάθε πεδίο παρέμβασης 

• Τα αποτελέσματα υλοποίησης και οι πράξεις που εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα Interreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος της περιόδου 2000-2006. 

Οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στους παρακάτω πίνακες αντιστοιχούν στον 
είδος της επίπτωσης που αναμένεται να έχουν οι δράσεις του ΔΠΣ Ελλάδα – 
Κύπρος σε κάθε πεδίο παρέμβασης και συγκεκριμένα: 

- Αρνητική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον εξεταζόμενο  
περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 

(-) Έμμεση ή δευτερογενώς αρνητική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον 
εξεταζόμενο περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 

Ο Ουδέτερη σχέση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον εξεταζόμενο  
περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 

(+) Έμμεση ή δευτερογενώς θετική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον 
εξεταζόμενο  περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 

+ 
Θετική επίπτωση των δράσεων του πεδίου παρέμβασης στον εξεταζόμενο  
περιβαλλοντικό μέσο – τομέα. 
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7.2 Άξονας προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα 

 

Πίνακας 7-2 Αξιολόγηση και σχολιασμός των επιπτώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 στους 
προς εξέταση περιβαλλοντικούς τομείς 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πεδίο παρέμβασης: Επιχειρηματικότητα 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 

Ε.Σ 1: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Δράσεις βελτίωσης εξωστρέφειας επιχειρήσεων και 

επιχειρηματικών φορέων (προβολή, δικτύωση, 
προώθηση). 

2. Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 
3. Δράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης 

τοπικών προϊόντων 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  + Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 

Ο στόχοι που θέτει το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα δεν περιλαμβάνουν δράσεις που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Δεν προβλέπεται η υλοποίηση κατασκευών και έργων μεγάλης κλίμακας που ενδεχόμενα θα είχαν σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στα βιοτικά αβιοτικά και ανθρωπογενή περιβαλλοντικά στοιχεία.  
Η ενίσχυση που παρέχει το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αναμένεται ότι θα 
προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής συνεργασίας. Η επίδραση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία 
δεδομένης της γεωγραφικής απομόνωσης της περιοχής και του συγκριτικού μειονεκτήματος που παρουσιάζει 
ως προς την πρόσβαση από και προς τις κεντρικές ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα η ενίσχυση στον 
δευτερογενή αλλά κυρίως τον τριτογενή τομέα και συγκεκριμένα στον τουριστικό κλάδο αναμένεται να 
συμβάλλει αφενός στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος σε πιο ήπιας μορφής, συμβατές με το 
περιβάλλον, αλλά και αυξημένης προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και αφετέρου στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας των νησιών. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αναμένεται να ενισχύσει την απασχόληση 
δημιουργώντας κάποιες νέες θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας στην 
περιοχή προγραμματισμού. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση των όρων ζωής και εργασίας των κατοίκων της περιοχής 
διασφαλίζοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η επίδραση αναμένεται να είναι μικρής κλίμακας κυρίως λόγω 
των περιορισμένων πόρων που διατίθενται. 

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που υιοθετούν μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το 
περιβάλλον (π.χ. προώθηση προϊόντων βιολογικής-οργανικής γεωργίας),η συνεργασία επιχειρήσεων σε 
τομείς υιοθέτησης νέων τεχνολογιών (εγκαταστάσεις αντιρύπανσης σε βιοτεχνίες) και βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής τους επίδοσης  θα μπορούσαν να αποτελέσουν προτεραιότητα κατά την επιλογή των 
προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.  
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων θα μπορούσαν να προβλεφθούν 
δράσεις ενίσχυσης για την εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και 
Ελέγχου (EMAS) ή την υιοθέτηση πιστοποιήσεων (ISO) που προβλέπουν την βελτίωση των περιβαλλοντικών 
τους επιδόσεων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την εικόνα τους στην αγορά. 

Πεδίο παρέμβασης: Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 

Ε.Σ 2: Ενίσχυση Έρευνας – Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας 

Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων και 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  + Νερό  + Έδαφος  + Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα + 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  + Τοπίο  + Πολιτιστική 
κληρονομιά + 
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Σχολιασμός επιπτώσεων 
Η ενίσχυση της έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η προώθηση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας 
των ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων των δύο χωρών αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση του 
ρόλου τους στην περιοχή συνεργασίας. Οι δράσεις που προτείνονται από το πρόγραμμα έχουν την 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της 
περιοχής σε κατεύθυνση παραγωγής.  
Τα οφέλη που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από την συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα αυτόν, είναι 
πολλά και σημαντικά και αφορούν δυνητικά όλους τους τομείς του περιβάλλοντος που ενδεχόμενα θα 
αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων που θα ενταχθούν στο 
πρόγραμμα. Αναμενόμενο αποτέλεσμα τέτοιων ερευνητικών προγραμμάτων είναι η παραγωγή η διεύρυνση 
των γνώσεων για την περιοχή συνεργασίας και η βελτιστοποίηση των μεθόδων αειφόρου διαχείρισης των 
φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και προϊόντων με βελτιωμένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και η βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής στην κατεύθυνση προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Προτείνεται η ενσωμάτωση στις προτεραιότητες των δράσεων στο παρόν πεδίο ενδιαφέροντος σε κατεύθυνση  
διασύνδεσης της ερευνητικής εργασίας με την παραγωγική βάση μέσω της έρευνας σε πεδία βελτίωσης των 
υφιστάμενων παραγωγικών μεθόδων και πρακτικών σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. 
αξιοποίηση υπολειμμάτων ελαιοτριβείων για την παραγωγή βιοαερίου ή έρευνα στο πεδίο των αλιευτικών 
αποθεμάτων της περιοχής με σκοπό την ορθολογική διαχείρισή τους). Κάτι τέτοιο μεγιστοποιεί το εν δυνάμει 
όφελος της έρευνας τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τους παραγωγούς. 

Πεδίο παρέμβασης: Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 

Ε.Σ 3:Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα. 
2. Συνεργασίες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (κοινά 

μεταπτυχιακά προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών). 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος οι δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν 
συμπληρωματικές δράσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
λειτουργούν υποστηρικτικά στις άλλες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας.  
Δεν θεωρείται ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να μεταβάλλουν πρωτογενώς την κατάσταση των υπό εξέταση 
περιβαλλοντικών μέσων. Παρόλα αυτά η απόκτηση επιπλέον γνώσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης 
συμβάλει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων του πληθυσμού της περιοχής συνεργασίας . 
Οι δράσεις συνεργασίας των πανεπιστημίων των δύο χωρών μέσω ανταλλαγών φοιτητών ή διοργάνωσης 
κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων προωθούν την διάχυση της γνώσης  

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Δεδομένου ότι οι δράσεις κατάρτισης στελεχών αποτελούν δράσεις συμπληρωματικές στις υπόλοιπες δράσεις 
του προγράμματος οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στα πεδία ενδιαφέροντος Επιχειρηματικότητα και Έρευνα 
– Τεχνολογία – Καινοτομία ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση. 
Στην περιοχή συνεργασίας λειτουργούν πανεπιστημιακά τμήματα με αντικείμενο το περιβάλλον. Η διενέργεια 
περιβαλλοντικών δράσεων συνεργασίας μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων αυτών θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει 
τα περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή.  

Όπως σχολιάζεται στους παραπάνω πίνακες η εφαρμογή του Άξονα 
προτεραιότητας 1 δεν αναμένεται να επηρεάσει πρωτογενώς τα στοιχεία του 
φυσικού περιβάλλοντος. Τα όποια αποτελέσματα των προτάσεων που θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν πρωτογενώς τα κοινωνικοοικονομικά, κυρίως, 
χαρακτηριστικά της περιοχής συνεργασίας. Σε αυτόν τον τομέα η συνολική 
επίπτωση του Άξονα προτεραιότητας εκτιμάται αρχικά ως θετική.  

Αν και η κλίμακα της επίπτωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια εκ των 
προτέρων, καθώς εξαρτάται από την φύση των προτάσεων που θα επιλεγούν, 
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εκτιμάται ότι η σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων περιορίζει 
αντίστοιχα τα περιθώρια δράσης στα συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης.  

Ακόμη, ο άξονας προτεραιότητας 1, περιλαμβάνοντας δράσεις για την ενίσχυση 
της διασυνοριακής συνεργασίας των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
θα μπορούσε να έχει δευτερογενείς θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον στο βαθμό 
που η συνεργασία εστιαστεί σε αντίστοιχη κατεύθυνση.  

Η χρονική κλίμακα των αναμενόμενων επιπτώσεων είναι επίσης δύσκολο να 
προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι ο Άξονας 
προτεραιότητας 1, περιλαμβάνοντας δράσεις κυρίως υποστηρικτικές και 
συμπληρωματικές ως προς τις τομεακές στρατηγικές των δύο χωρών και με 
κυρίαρχο στοιχείο τον διασυνοριακό χαρακτήρα, θα μπορούσε εν δυνάμει να 
ενισχύσει την πρωτογενή βάση για την μακροπρόθεσμη αειφορική ανάπτυξη της 
ΠΠΣ.  
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7.3 Άξονας προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

Πίνακας 7-3 Αξιολόγηση και σχολιασμός των επιπτώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 στους 
προς εξέταση περιβαλλοντικούς τομείς 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πεδίο παρέμβασης: Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 
Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών 

και πολιτιστικών πόρων. 
Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση 

τόπων φυσικών πόρων & ευαίσθητων περιοχών. 
2. Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 

προβολής, δικτύωσης. 
3. Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, 
πυρκαγιές, σεισμούς, κλπ) 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  + Νερό  + Έδαφος  + Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα + 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  (+) Τοπίο  (+) Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
Η θετική επίπτωση των δράσεων του παρόντος πεδίου παρέμβασης στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον είναι 
προφανής. Ο βαθμός στον οποίο θα ωφεληθεί ο καθένας από τους περιβαλλοντικούς τομείς εξαρτάται από το 
είδος και την σημασία των δράσεων που θα προταθούν και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.  
Η προστασία από φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή παρέμβασης 
του προγράμματος δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της ως απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή, περιοχή με 
έντονη μεταφορική ναυτιλιακή κίνηση και σπάνιους αλλά και πολύτιμους φυσικούς πόρους που αποτελούν 
την βασική πηγή εσόδων της. Με αυτόν τον τρόπο η ενίσχυση της προστασίας από φυσικούς και 
τεχνολογικούς κινδύνους εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις τόσο στο βιοτικό και αβιοτικό 
περιβάλλον όσο και στην διασφάλιση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της.    

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Η εστίαση στην προστασία και αναβάθμιση των κοινών περιβαλλοντικών πόρων με αυξημένη σημασία για την 
περιοχή όπως τα επιφανειακά νερά, η θάλασσα, η ενεργειακή κάλυψη των περιοχών, η μάχη ενάντια στην 
διάβρωση και την απερήμωση, η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων ή των προστατευόμενων περιοχών 
εκτιμάται ότι θα βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα του προγράμματος και θα συμβάλει αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των στόχων του.  

Πεδίο παρέμβασης: Πολιτισμός 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 
 

Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων. 

Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος 

της Περιοχής Συνεργασίας και βελτίωση των 
πολιτιστικών υπηρεσιών. 

2. Δράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου 
πολιτισμού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας. 

3. Συνδυασμένη προβολή και δικτύωση, διασφάλιση 
συνθηκών εύκολης πρόσβασης και επισκεψιμότητας 
και οργάνωση θεματικών διαδρομών, με σκοπό την 
αξιοποίησή της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς  

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  + Πολιτιστική 
κληρονομιά + 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
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Η αξιοποίηση του πλούσιου πολιτισμικού αποθέματος και της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής αναμένεται 
να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής προσφέροντάς τους εναλλακτικές διεξόδους 
ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας και να συσφίξει τους κοινούς πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ των 
δύο κρατών. 
Παράλληλα η ανάδειξη και αξιοποίηση  του πόρου αυτού εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίπτωση στην τόνωση 
των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών μέσω της αύξησης της τουριστικής κίνησης. 
Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αναμένεται να συμβάλλει στην διατήρηση του παραδοσιακού 
χαρακτήρα των νησιών και την διατήρηση του υψηλής αισθητικής αξίας του τοπίου τους 

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα έργα που πιθανώς θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανάδειξης της 
πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η παρατήρηση αυτή αφορά στην πιθανότητα δράσεων 
ανακατασκευής κτίριων και ανάπτυξης υποδομών  ώστε αυτά να ενσωματώνονται στο τοπίο των περιοχών 
και η κατασκευή τους να μην έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή οι 
προτάσεις των υποψήφιων προς ένταξη έργων θα πρέπει να συνοδεύονται από ειδικές για κάθε περίπτωση 
μελέτες, οι οποίες θα αξιολογούνται τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών για την λήψη των 
απαραίτητων αδειών όσο και από τις αρχές του προγράμματος για την ένταξή τους. 
Επίσης με σκοπό την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων στο πεδίο του πολιτισμού θα 
μπορούσε  να επιδιωχθεί η αξιοποίηση των προτάσεων των τοπικών φορέων περιοχών που παρουσιάζουν 
υστέρηση στον συγκεκριμένο τομέα (μικρότερα νησιά).  

Πεδίο παρέμβασης: Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 
Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων. 
Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος οι δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν 
συμπληρωματικές δράσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και 
λειτουργούν υποστηρικτικά στις άλλες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας.  
Δεν θεωρείται ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να μεταβάλλουν πρωτογενώς την κατάσταση των υπό εξέταση 
περιβαλλοντικών μέσων. Παρόλα αυτά η απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
κατάρτισης συμβάλλει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων του πληθυσμού της περιοχής συνεργασίας και με 
αυτήν την έννοια μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει θετική επίπτωση σε αυτόν. 
 

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Στις δράσεις του προγράμματος στον συγκεκριμένο πεδίο θα μπορούσαν να προστεθούν δράσεις ενημέρωσης 
των κατοίκων των περιοχών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων προστασίας από φυσικούς και 
τεχνολογικούς κινδύνους. Οι δράσεις αυτές θα μπορούσε ενδεχόμενα να αφορούν καμπάνιες ενημέρωσης 
των χρηστών των περιβαλλοντικών μέσων για την συμβολή τους στην αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στο 
περιβάλλον ή για την βελτίωση της επαγρύπνησης των κατοίκων περιοχών στην αντίληψη και πρώτη 
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. καμπάνιες ενημέρωσης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών, 
ενημέρωση αλιέων για την συμβολή τους στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης κτλ)   

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί άμεσο στόχο του Άξονα προτεραιότητας 
2. Η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα αυτόν μπορεί να πολλαπλασιάσει το 
αποτέλεσμα των προβλεπόμενων δράσεων. Το πρόγραμμα έτσι έχει την 
δυνατότητα να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους ώστε να υποστηρίξει τις 
περιβαλλοντικές πολιτικές των δύο χωρών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί εν δυνάμει 
να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση των κοινών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και να προωθήσει την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής 
προστασίας που τίθενται στο πλαίσιο του κοινοτικού θεσμικού πλαίσιου και των 
διεθνών συμβάσεων. Η περιοχή άλλωστε έχοντας πολλά κοινά περιβαλλοντικά 
γνωρίσματα που προκύπτουν από τον κοινό νησιωτικό χαρακτήρα και την 
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κυριαρχία του θαλάσσιου στοιχείου αλλά αντιμετωπίζει και κοινές περιβαλλοντικές 
προκλήσεις όπως π.χ. η η απώλεια εδαφικών πόρων από την διάβρωση και την 
απερήμωση, η μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων, οι περιορισμένοι υδατικοί 
πόροι και η ανάγκη αυτόνομης κάλυψης μεγαλύτερου ποσοστού των ενεργειακών 
αναγκών. 

Η κλίμακα των επιπτώσεων και στην περίπτωση αυτή εξαρτάται από τις προτάσεις 
που θα επιλεγούν για την αξιοποίηση της ενίσχυσης που παρέχεται μέσω του 
Άξονα προτεραιότητας 2. 
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7.4 Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα και Ασφάλεια 
Περιοχής 

 

Πίνακας 7-4 Αξιολόγηση και σχολιασμός των επιπτώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 στους 
προς εξέταση περιβαλλοντικούς τομείς 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Πεδίο παρέμβασης: Ασφάλεια Περιοχής 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 

Ε.Σ 6: Ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης θαλάσσιου και 

εναέριου χώρου. 
2. Δράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις πύλες εισόδου 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  0 Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 

Η δράση του ΠΔΣ στον τομέα της ασφάλειας δεν αναμένεται να επηρεάσει την κατάσταση του περιβάλλοντος της 
περιοχής. 

Πεδίο παρέμβασης: Μεταφορές και Επικοινωνίες 

Ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι: 
Ε.Σ 7: Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και 

επικοινωνιών. 
Ε.Σ 8: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα 

πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Χρήση ΤΠΕ σε θέματα μεταφορών. 
2. Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών πρόσβασης 

σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνιών στην 
κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  + Ανθρώπινη υγεία  + Τοπίο  0 Πολιτιστική 

κληρονομιά 0 
Σχολιασμός επιπτώσεων 

Η βελτίωση των επικοινωνιών και των μεταφορών που προωθείται από τις δράσεις στο συγκεκριμένο πεδίο 
παρέμβασης αποτελεί κομβικής σημασίας θέμα στην κατεύθυνση άρσης της απομόνωσης των πληθυσμών του 
νησιωτικού χώρου.  
Οι δράσεις βελτίωσης των μεταφορών αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στον εφοδιασμό των νησιών με 
προϊόντα και αγαθά, στην τόνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση των εμπορικών δεσμών 
των δύο κρατών. 
 Η ενίσχυση της πρόσβασης των κατοίκων σε πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης μέσω της χρήσης των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία θα έχει σημαντική θετική επίπτωση στην βελτίωση της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής. 
Η ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας με την χρήση ΤΠΕ (e-healthing) έχει την δυνατότητα να 
συμβάλει θετικά στην εξασφάλιση της ανθρώπινης υγείας στην περιοχή. 

Προτάσεις μέτρα και κατευθύνσεις βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος 
Με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων της περιοχής 
προγραμματισμού και την εξομάλυνση των αναπτυξιακών ανισοτήτων που παρατηρούνται μεταξύ των 
μεγαλύτερων και μικρότερων νησιών, προτεραιότητα θα μπορούσε να δοθεί σε δράσεις που στοχεύουν την 
ενίσχυση της προσβασιμότητας των μειονεκτικότερων περιοχών της ΠΠΣ όπως τα μικρού μεγέθους νησιά. 
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση που οι 
προτεινόμενες δράσεις προβλέπουν την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων (π.χ. λιμενοβραχίονες, προβλήτες). 
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων και μέσω της εκπόνησης ειδικών σε κάθε 
περίπτωση μελετών (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες ακτομηχανικής, κυκλοφοριακού φόρτου 
κλπ) η συμβατότητα των έργων με το περιβάλλον. 

Πεδίο παρέμβασης: Ανθρώπινο Δυναμικό 

Ειδικός αναπτυξιακός στόχος: 
 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
1. Δράσεις κατάρτισης Στελεχών Δημόσιου και Ιδιωτικού 
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Ε.Σ 6: Ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής. 
Ε.Σ 7: Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών 

και επικοινωνιών. 
Ε.Σ 8: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα 

πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Τομέα. 

Επιπτώσεις δράσεων του πεδίου παρέμβασης στους περιβαλλοντικούς τομείς 

Βιοποικιλότητα 
Χλωρίδα–Πανίδα  0 Νερό  0 Έδαφος  0 Ατμόσφαιρα - 

Κλίμα 0 
Πληθυσμός-Υλικά  
περιουσιακά στοιχεία  (+) Ανθρώπινη 

υγεία  0 Τοπίο  0 Πολιτιστική 
κληρονομιά 0 

Σχολιασμός επιπτώσεων 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος οι δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν 
συμπληρωματικές δράσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και λειτουργούν 
υποστηρικτικά στις άλλες παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας. 

Όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες ο Άξονας προτεραιότητας 3 δεν εκτιμάται 
ότι θα έχει πρωτογενώς οποιοδήποτε αρνητική ή θετική επίπτωση στο φυσικό 
(βιοτικό και αβιοτικό) περιβάλλον. Η ενδεχόμενη επίπτωση του εστιάζεται στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον και ειδικότερα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και 
εργασίας των κατοίκων της ΠΠΣ αλλά και της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. Σημαντική στην κατεύθυνση αυτή είναι η εστίαση του 
προγράμματος στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η 
τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην «γεφύρωση» των 
αποστάσεων που χωρίζουν τα νησιά. Οι δυνατότητες αυτές εκτιμάται ότι έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή καθώς μπορούν να δώσουν λύση σε 
προβλήματα που οφείλονται στην φυσική γεωγραφική απομόνωση των 
πληθυσμών της ΠΠΣ. 

 

7.5 Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη 

Ο Άξονας προτεραιότητας 4 αποτελεί ένα εργαλείο για την ενίσχυση της 
διαχείρισης και των δομών λειτουργίας του προγράμματος. Έτσι η εφαρμογή του 
άξονα προτεραιότητας 4 δεν αναμένεται να έχει οποιαδήποτε άμεση επίπτωση στο 
εξωτερικό του προγράμματος περιβάλλον. Η σωστή διαχείριση του προγράμματος 
είναι φυσικό να διευκολύνει την ροή των πράξεων και την ταχύτερη ολοκλήρωση 
των ενταγμένων έργων σε όλους τους άξονες προτεραιότητας αυτού. Με την 
έννοια αυτή ο άξονας προτεραιότητας μπορεί να θεωρηθεί οριζόντιας δράσης με 
ενισχυτική δράση στα όποια αποτελέσματα του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος. Με αυτήν την 
έννοια οι όποιες επιπτώσεις του στο περιβάλλον μπορούν να αναζητηθούν στις 
επιπτώσεις των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο των άλλων αξόνων 
προτεραιότητας του προγράμματος. 

 

7.6 Συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του προγράμματος 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συνολικά οι εκτιμώμενες επιπτώσεις του 
προγράμματος στους εξεταζόμενους περιβαλλοντικούς τομείς. Ο Πίνακας 
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προκύπτει από την παραπάνω αξιολόγηση αθροίζοντας την επίπτωση των δράσεων 
σε κάθε περιβαλλοντικό τομέα. Για το σκοπό αυτό οι ουδέτερες επιπτώσεις 
βαθμολογούνται με 0, οι έμμεσες επιπτώσεις (+) με +1, και κάθε άμεση + με +2. 
Τα αθροίσματα τις τελευταίας στήλης του Πίνακα είναι ενδεικτικά της συνολικής 
εκτιμώμενης δυνητικής επίπτωσης του προγράμματος στο κάθε περιβαλλοντικό 
μέσο. Αντίστοιχα τα αθροίσματα τις τελευταίας σειράς είναι ενδεικτικά της 
συνολικής επίδρασης κάθε άξονα προτεραιότητας στα υπό εξέταση περιβαλλοντικά 
μέσα.  

Πίνακας 7-5 Συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του προγράμματος 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 Σύνολο 
Βιοποικιλότητα Χλωρίδα–Πανίδα 1 2 0 3 
Νερό 1 2 0 3 
Έδαφος 1 2 0 3 
Ατμόσφαιρα - Κλίμα 1 2 0 3 
Πληθυσμός-Υλικά περιουσιακά 
στοιχεία 5 3 3 11 

Ανθρώπινη υγεία 1 1 2 4 
Τοπίο 1 3 0 4 
Πολιτιστική κληρονομιά 1 2 0 3 

Σύνολο 12 17 5 34  

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση μπορούν να 
συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

• Το ΔΠ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 έχει συνολικά θετική συμβολή στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που τέθηκαν. 

• Η συνολική περιβαλλοντική επίδοση του προγράμματος είναι ικανοποιητική. 

• Επιπλέον, καμία σημαντική αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον δεν 
αναμένεται από την εφαρμογή του.  

• Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε στοιχεία του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και αναμένεται να συμβάλλει κυρίως στην βελτίωση των 
όρων ζωής των κατοίκων διασφαλίζοντας τις κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες στην περιοχή. Στον τομέα αυτό πιο σημαντικό ρόλο 
μπορούν να διαδραματίσουν ο Άξονας προτεραιότητας 1 και ο Άξονας 
προτεραιότητας 3. 

• Ο Άξονας προτεραιότητας 2 αναμένεται να έχει συνολικά τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά στην επίτευξη των τεθέντων περιβαλλοντικών στόχων. Η 
συμβολή του εντοπίζεται κυρίως στην προστασία των τομέων που 
συνιστούν το φυσικό περιβάλλον. 
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7.7 Μέτρα κατευθύνσεις προτάσεις της ΣΜΠΕ για την εφαρμογή 
του Προγράμματος 

Από την διαδικασία διερεύνησης των επιπτώσεων του προγράμματος δεν 
διαπιστώθηκε κάποια σημαντική δυσμενής επίπτωση από την εφαρμογή του στα 
στοιχεία του περιβάλλοντος της ΠΠΣ. Για το λόγο αυτό οι προτάσεις που 
ακολουθούν αφορούν σημεία που εκτιμάται ότι χρήζουν προσοχής προκειμένου να 
ενισχυθεί η περιβαλλοντική του επίδοση και να επιτευχθούν τα μέγιστα 
αποτελέσματα. Λαμβάνεται υπόψη η φύση του προγράμματος όπως καθορίζεται 
από τον διασυνοριακό του χαρακτήρα και ο τρόπος που εντάσσεται στην 
αναπτυξιακή στρατηγική των δύο χωρών καθώς και η σχετικά περιορισμένη 
διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων ώστε αυτοί να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.  

Επιδίωξη της μέγιστης συνεργασίας. Κομβικό σημείο για την αξιοποίηση της 
οικονομικής ενίσχυσης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που παρέχει το 
πρόγραμμα αποτελεί η εκμετάλλευση του διασυνοριακού του χαρακτήρα. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που εμπεριέχουν το 
στοιχείο της συνεργασίας φορέων της περιοχής και από τις δύο χώρες ή δράσεις τα 
αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν αντιμετωπίζοντας κοινά 
προβλήματα. Ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντος αυτό σημαίνει την 
υλοποίηση σχεδίων που αφορούν είτε τον κοινό θαλάσσιο χώρο είτε κοινά 
περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Επιδίωξη της μέγιστης συνέργειας με τις τομεακές στρατηγικές και τα 
τομεακά και περιφερειακά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Τόσο οι περιορισμένοι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι του προγράμματος όσο και ο 
διασυνοριακός του χαρακτήρας επιβάλλουν τη συμπληρωματική δράση του ως 
προς τις τομεακές και περιφερειακές πολιτικές στρατηγικές. Στο πλαίσιο αυτό και 
ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντος θα πρέπει να αναζητηθεί η μέγιστη δυνατή 
συνέργεια με τα επιχειρησιακά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 
τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει 
στην ενίσχυση των τομεακών δράσεων.  

Εστίαση στις ιδιαίτερων περιβαλλοντικών αναγκών της περιοχής 
συνεργασίας. Ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντος είναι σημαντικό να 
προηγηθεί ιεράρχηση των τομέων παρέμβασης του προγράμματος 
προσανατολίζοντας τη δράση του σε τομείς με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή 
συνεργασίας. Ως τέτοιοι τομείς μπορούν να αναγνωριστούν ενδεικτικά οι 
ακόλουθοι: 

• Ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων. 

• Διαχείριση στερεών απορριμμάτων και ανακύκλωση. 

• Ενεργειακή αυτονομία του νησιωτικού χώρου και εξάπλωση των ΑΠΕ. 

• Διαχείριση υδατικών πόρων και βελτίωση της διαθεσιμότητας νερού στα 
νησιά. 
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Αξιολόγηση των χωρικών ανισοτήτων που εντοπίζονται στην περιοχή κατά 
την επιλογή των προς ένταξη έργων. Η πρόταση αυτή αναφέρεται στην 
επιδίωξη υλοποίησης δράσεων στην κατεύθυνση ανάπτυξης των πλέον 
υπολειπόμενων αναπτυξιακά τμημάτων της περιοχής συνεργασίας όπως είναι τα 
μικρότερα νησιά του ελληνικού τμήματος της ΠΠΣ. Κάτι τέτοιο αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία για τον προσανατολισμό της οικονομικής ενίσχυσης στους τομείς του 
πολιτισμού και του τουρισμού με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών 
ζωής των κατοίκων των περιοχών. 

Επιδίωξη του μέγιστου αποτελέσματος μέσω της αξιολόγησης του κόστους 
και του οφέλους των προτεινόμενων έργων. Η επισήμανση δεν αφορά 
λογιστικό υπολογισμό του οφέλους που θα προκύψει από τις προτάσεις αλλά στη 
συνεκτίμηση όσο είναι δυνατόν περισσότερων παραμέτρων κατά την επιλογή των 
προτάσεων ώστε να προτιμηθούν οι παρεμβάσεις που αξιοποιούν με το βέλτιστο 
τρόπο την οικονομική ενίσχυση. 

Επιδίωξη της αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής συνεργασίας. Η περιοχή συνεργασίας 
αλλά και συνολικά οι δύο χώρες περιλαμβάνουν έναν ικανό αριθμό Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και αντίστοιχα υψηλά καταρτισμένου 
επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. Η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού 
αλλά και της υφιστάμενης υποδομής αποτελεί ζήτημα κεντρικής σημασίας για την 
παραγωγή υψηλού επιπέδου αποτελεσμάτων στους τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται το πρόγραμμα. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και η 
συνεργασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο 
χωρών εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος σε 
τομείς όπως το περιβάλλον. 

Επιδίωξη της ανταλλαγής βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών. Η 
διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη νέων 
τομέων επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας 
της περιοχής διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξή της και της θέσεις εργασίας 
σε αυτήν. Η μεταφορά βέλτιστων μεθόδων παραγωγής και τεχνογνωσίας αποκτά 
ουσιαστική σημασία σε τομείς όπου η μία χώρα εμφανίζει μεγαλύτερη ανάπτυξη 
(π.χ. η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και η εφαρμογή 
διαχειριστικών σχεδίων υδατικών πόρων στην Κύπρο). 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης που θα ακολουθήσει με αντικείμενο τη 
ΣΜΠΕ είναι πιθανό, αλλά και επιθυμητό οι κατευθύνσεις που δόθηκαν ανωτέρω για 
τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος να εξειδικευθούν μέσω της διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων 
για περιβαλλοντικές ή φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Ο ρόλος των φορέων που θα 
λάβουν μέρος στη διαβούλευση είναι πολύ σημαντικός από αυτήν την άποψη. 
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Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα που προτείνονται από τη ΣΜΠΕ για τη διατύπωση 
προτάσεων είναι τα εξής: 

• Θαλάσσιο περιβάλλον και Κοινή Αλιευτική Πολιτική: 

− Αύξηση ιχθυοαποθεμάτων. 

− Βελτίωση επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων. 

− Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. 

 

• Θαλάσσιο περιβάλλον και μεταφορές: 

− Πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

− Μέθοδοι-τεχνικές αντιρρύπανσης. 

• Προστατευόμενες περιοχές και είδη: 

− Διατήρηση-αύξηση βιοποικιλότητας. 

− Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και ειδών κοινού 
ενδιαφέροντος. 

− Προγράμματα παρακολούθησης ειδών στόχων (π.χ. θαλάσσιες 
χελώνες). 

− Πόντιση τεχνητών υφάλων. 

• Ακτές και παράκτιες περιοχές: 

− Βελτίωση ποιότητας ακτών κολύμβησης. 

− Βιώσιμος-εναλλακτικός τουρισμός. 

− Μέθοδοι-τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης. 

− Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης-
πιστοποίησης σε τουριστικές υποδομές (π.χ. EMAS). 

• Υδατικοί πόροι: 

− Τεχνολογία και εμπειρία εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 
(2000/60/ΕΚ), με έμφαση στα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία. 

− Βιώσιμη διαχείριση υδάτων, ποιοτική και ποσοτική. 
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− Διασφάλιση καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας πόσιμου 
νερού. 

− Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης. 

− Εξοικονόμηση-ανακύκλωση νερού. 

• Έδαφος: 

− Προστασία από διάβρωση και απερήμωση 

− Ενίσχυση διαρθρωτικών αλλαγών στη γεωργία και κτηνοτροφία για 
τη μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων και την προστασία από τη 
νιτρορύπανση 

− Δράσεις προστασίας από την απερήμωση. 

• Κλιματικές αλλαγές: 

− Ενίσχυση εξάπλωσης ΑΠΕ 

− Εξοικονόμηση ενέργειας 

• Σημειακές πηγές ρύπανσης: 

− Τεχνολογίες αντιρρύπανσης 

− Διαχείριση αποβλήτων 

• Ερευνητικά προγράμματα σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Τα προαναφερθέντα είναι σαφές ότι καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων, τα 
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δεξαμενή άντληση ιδεών. Επίσης 
υπάρχει επίγνωση ότι το μέγεθος του προγράμματος είναι περιορισμένο και μόνο 
ορισμένες σαφώς διατυπωμένες και ώριμες προτάσεις είναι σε θέση να αντλήσουν 
πόρους. Η πρόκληση για τις διαχειριστικές αρχές των δύο χωρών θα είναι να 
αξιολογήσουν και να επιλέξουν αυτές που ικανοποιούν τη διασυνοριακότητα και 
μπορούν να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Τέλος, αν και από το πρόγραμμα δεν προκύπτει ως άμεσο αποτέλεσμα η υλοποίηση 
τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας, σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ένταξη και υλοποίηση έργων είναι η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για την 
περιβαλλοντική αδειοδότησή τους (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ), όπως αυτές 
έχουν ενσωματωθεί στα αντίστοιχα εθνικά θεσμικά πλαίσια της Ελλάδας και της 
Κύπρου. 
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7.8 Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΔΠ 
Ελλάδα-Κύπρος  

Η παρακολούθηση εφαρμογής του ΔΠ Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση του, καθώς και για την λήψη 
διορθωτικών μέτρων, αν απαιτείται, κατά την διάρκεια εξέλιξής του. Επίσης η 
παρακολούθηση του προγράμματος συμβάλλει στην εκ των υστέρων διαπίστωση 
των τομέων στους οποίους η στρατηγική που ακολουθήθηκε είχε θετικά 
αποτελέσματα όσο και των τομέων στους οποίους τυχόν εμφανίζονται 
προβληματικά σημεία και που απαιτείται να επανεξεταστούν ως προς την 
αντιμετώπιση τους στο μέλλον. 

Η κατάλληλη επιλογή των δεικτών παρακολούθησης αποτελεί βασική προϋπόθεση 
επιτυχούς σύνταξης και έγκρισης του Προγράμματος. Ένας αριθμός δεικτών 
παρακολούθησης ενσωματώνεται ήδη στο πρόγραμμα από τα πρώτα στάδια 
συγκρότησής του. Οι δείκτες αυτοί επανεκτιμώνται στο επίπεδο της ex-ante 
αξιολόγησης του προγράμματος, διαδικασία κατά την οποία είναι πιθανό να 
προκύψουν διορθωτικές κινήσεις στο επίπεδο παρακολούθησης και τροποποίηση 
των αρχικά προταθέντων δεικτών 

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), σύμφωνα με τη 
σχετική ΚΥΑ εναρμόνισης της στο Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, προβλέπει τη 
διατύπωση στη ΣΜΠΕ προτάσεων για την βελτιστοποίηση της παρακολούθησης επί 
μέρους σημαντικών περιβαλλοντικών στοιχείων και παραμέτρων κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του υπό εξέταση προγράμματος ή σχεδίου. Οι προτάσεις αυτές, όπου 
είναι δυνατό μπορεί να παίρνουν μορφή συγκεκριμένων δεικτών ώστε να 
διευκολύνεται η διαδικασία της επιτυχούς παρακολούθησης . Είναι επιθυμητό και 
ευκταίο οι δείκτες αυτοί να είναι εύχρηστοι και να έχουν κατά το πλείστον 
ποσοτικό χαρακτήρα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις, μπορούν 
να προταθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα παρακολουθούνται.  Οι 
σχετικές προτάσεις της ΣΜΠΕ επί της παρακολούθησης περιβαλλοντικών στοιχείων 
και παραμέτρων στη φάση εφαρμογής του προγράμματος είναι δυνατό να 
τροποποιηθούν και να οριστικοποιηθούν κατά τη φάση της διαβούλευσης της ΣΠΕ 
και τελικά να ενσωματωθούν στο ίδιο το πρόγραμμα. 

Οι προτεινόμενοι από την ΣΜΠΕ δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε κάθε 
πεδίο παρέμβασης του προγράμματος αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 7-6. 

Πίνακας 7-6: Προτεινόμενοι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Α.Π 1/ 
Επιχειρηματικότητα 

Επιχειρήσεις που βελτιώνουν τα 
περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά  

Αριθμός επιχειρήσεων 

Αριθμός σχετικών δράσεων που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα 

Α.Π 1/ 
Έρευνα – Τεχνολογία – 
Καινοτομία 

Έρευνα στην κατεύθυνση προστασίας του 
περιβάλλοντος Αριθμός ερευνητών-

επιστημόνων που εμπλέκονται 

Α.Π. 1/ 
Ανθρώπινο Δυναμικό 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
με περιβαλλοντικό αντικείμενο (ανταλλαγές 
φοιτητών, κοινά μεταπτυχιακά) 

Αριθμός συμμετεχόντων 
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ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Α.Π. 2/ Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Διαχείριση υδατικών πόρων 
Αριθμός σχετικών σχεδίων 
διαχείρισης 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Έκταση που αφορά  σχέδια προστασίας των 
εδαφικών πόρων  Km2 ή Κm ακτογραμμής 

Ποσότητα ετήσιων εκπομπών 
Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Μείωση της εκπομπής ατμοσφαιρικών 
ρυπαντών και αερίων του θερμοκηπίου 

Αριθμός σχεδίων για ΑΠΕ 

Α.Π. 2/  
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των αλιευτικών αποθεμάτων 

Αριθμός σχετικών σχεδίων 

Αριθμός ή έκταση 
προστατευόμενων περιοχών 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

- Προστασία και διαχείριση περιοχών 
Natura  
- Προστασία σημαντικών ειδών χλωρίδας 
και πανίδας Αριθμός ειδών 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων Αριθμός σχετικών σχεδίων 

ΑΠ 2/ Πολιτισμός 
Πολιτιστικά προγράμματα που 
υλοποιήθηκαν 

Αριθμός σχετικών σχεδίων 

ΑΠ3/  
Μεταφορές και 
Επικοινωνίες 

Πληθυσμός που απέκτησε πρόσβαση σε 
δίκτυα ενημέρωσης –πληροφόρησης  

Αριθμός ευρυζωνικών 
συνδέσεων 

Ανθρώπινο δυναμικό 
(οριζόντιο) 

Αύξηση απασχόλησης  Αριθμός νέων θέσεων εργασίας 

Ώρες εκπαίδευσης  Ανθρώπινο δυναμικό 
(οριζόντιο) 

Δράσεις κατάρτισης σε θέματα 
περιβάλλοντος Αριθμός συμμετεχόντων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αποτελεί διαδικασία εκ των προτέρων 
εκτίμησης και αξιολόγησης των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων 
και προγραμμάτων, η οποία απορρέει από την πολύ πρόσφατη εναρμόνιση της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ στα εθνικά θεσμικά πλαίσια της Ελλάδας και της Κύπρου και 
η οποία ουσιαστικά εφαρμόζεται ευρέως για πρώτη φορά στα Αναπτυξιακά 
προγράμματα της περιόδου 2007-2013.   

Η απουσία ικανής προγενέστερης εμπειρίας εφαρμογής της ΣΠΕ τόσο στις δύο 
χώρες του προγράμματος συνεργασίας όσο και στην Ευρώπη γενικότερα αποτελεί 
πιθανό παράγοντα αβεβαιότητας στη διαμόρφωση δοκιμασμένης μεθοδολογίας 
ανάλυσης όχι τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο σε εφαρμοσμένο.  Εκτιμάται ότι θα 
πρέπει να παρέλθει διάστημα κάποιων ετών ώστε η ΣΠΕ να ωριμάσει ως 
περιεχόμενο και διαδικασία και να μπορεί να κωδικοποιήσει με ακρίβεια τα θέματα 
τα οποία καλείται να πραγματευθεί. 

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα ΣΜΠΕ καλύπτει το κύριο αντικείμενο εκτίμησης και 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος βασιζόμενη 
στον καλά επεξεργασμένο στρατηγικό σχεδιασμό του προγράμματος.  Τα έργο 
αυτό διευκολύνθηκε από τον φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα του προγράμματος . 

Τέλος, η φύση, το μέγεθος και η προσέγγιση σχεδιασμού του προγράμματος, όπως 
εκπορεύεται από τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν δίνουν 
σημαντικά περιθώρια για τη μορφοποίηση ουσιαστικών εναλλακτικών 
προσεγγίσεων στο πρόγραμμα, ειδικά αφού αυτό εκτιμάται και αξιολογείται στη 
βάση των αξόνων (υψηλό επίπεδο σχεδιασμού).  Η διαφαινόμενη ευελιξία στην 
υλοποίησή του δίνει, όμως, τη δυνατότητα στους διαχειριστές του προγράμματος 
να επιλέξουν κατάλληλες δράσεις ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το θετικό 
περιβαλλοντικό ισοζύγιό του.  Σχετικές κατευθύνσεις στον τομέα αυτό παρέχονται 
στο προηγούμενο κεφάλαιο και εκτιμάται ότι στη φάση διαβούλευσης επί της 
ΣΜΠΕ, η οποία θα ακολουθήσει, είναι δυνατό αυτές να εξειδικευθούν περισσότερο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. Περιγραφή προγράμματος 

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 αποτελεί 
το προγραμματικό έγγραφο με βάση το οποίο θα εφαρμοστούν δράσεις 
συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 

Το αναπτυξιακό του όραμα που καθορίζει την αναπτυξιακή στρατηγική του ΠΔΣ 
Ελλάδα- Κύπρος είναι : 

Η ανάδειξη της περιοχής ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
της. 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:  

ΣΣ1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιοχή Συνεργασίας. 

ΣΣ2: Προστασία Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων. 

ΣΣ3: Ενίσχυση της Ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και 
υπηρεσίες.  

Η επιχειρησιακή διάρθρωση του Προγράμματος, αναλύεται σε Άξονες 
Προτεραιότητας καθώς και σε Ειδικούς Στόχους ανά Άξονα Προτεραιότητας. Στο 
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος περιλαμβάνονται 4 Άξονες 
Προτεραιότητας: 

Άξονας προτεραιότητας 1: «Ανταγωνιστικότητα» 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας εστιάζει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής συνεργασίας, στην κατεύθυνση κυρίως 
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. 

Ειδικοί στόχοι του Αξονα προτεραιότητας 1 αποτελούν: 

Ε.Σ 1: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας. 

Ε.Σ 2:Ενίσχυση Έρευνας – Τεχνολογίας και Καινοτομίας. 

Ε.Σ 3:Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ο Άξονας προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει δράσεις στους ακόλουθους τομείς 
παρέμβασης: 

 Επιχειρηματικότητα  
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 Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία 

 Ανθρώπινο Δυναμικό  

Άξονας προτεραιότητας 2: «Φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον» 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αφορά την προστασία του 
περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πόρου για την τόνωση της διασυνοριακής 
ελκυστικότητας. 

Ο ειδικοί στόχοι του Άξονα προτεραιότητας 2 είναι: 

Ε.Σ 4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

Ε.Σ 5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. 

Ο Άξονας προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει δράσεις στους ακόλουθους τομείς 
παρέμβασης: 

 Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 

 Πολιτισμός. 

 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Άξονας προτεραιότητας 3: «Προσβασιμότητα και ασφάλεια περιοχής» 

Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 3 αφορά την βελτίωση της γενικής 
προσπελασιμότητας της επιλέξιμης περιοχής, καθώς και την προώθηση της τοπικής 
ανάπτυξης. 

Ο ειδικοί στόχοι του Άξονα προτεραιότητας 3 είναι: 

Ε.Σ 6: Ενίσχυση της Ασφάλειας της περιοχής. 

Ε.Σ 7: Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών. 

Ε.Σ 8: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Ο Άξονας προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει δράσεις στους ακόλουθους τομείς 
παρέμβασης: 

 Ασφάλεια Περιοχής 

 Μεταφορές και Επικοινωνίες 

 Ανθρώπινο Δυναμικό 
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Άξονας προτεραιότητας 4: «Τεχνική Υποστήριξη» 

Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη» είναι οι ακόλουθοι: 

 Ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, λειτουργίας, παρακολούθησης και 
ελέγχου των δράσεων του προγράμματος και επιτάχυνση της συνέπειας 
των χρηματοδοτήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
βέλτιστη αξιοποίηση τους. Ειδική αναφορά γίνεται για την στήριξη της 
Κοινής Τεχνικής Γραμματείας που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Διασφάλιση ευρείας δημοσιότητας και πληροφόρησης του προγράμματος, 
µε επιμέρους στόχους την εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς 
και τελικούς δικαιούχους και τις ενδιαφερόμενες ομάδες, την ενημέρωση 
της κοινής γνώμης και την προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Άρθρο 69, Κανονισμός 1083/2006).  

 

2. Περιβαλλοντικοί στόχοι 

Οι στρατηγικοί περιβαλλοντικοί στόχοι του  Προγράμματος, οι οποίοι κατά το 
δυνατόν θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο υλοποίησής του είναι οι εξής:  

α) Συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας. 

β) Προστασία και αναβάθμιση των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος 

Συγκεκριμένα για κάθε περιβαλλοντικό τομέα θα πρέπει να επιδιωχθεί η επίτευξη 
των ακόλουθων στόχων  

Ατμόσφαιρα - Κλίμα  

 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 

 Ενίσχυση των Α.Π.Ε. 

Έδαφος 

 Μείωση της ρύπανσης του εδάφους από αστικά στερεά απόβλητα και 
γεωργικά κατάλοιπα. 

 Μείωση της απώλειας εδαφικών πόρων από το φαινόμενο της διάβρωσης 
και της ερημοποίησης. 

Νερό 
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 Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και βελτίωση της 
διαθεσιμότητας γλυκού νερού στις νησιωτικές περιοχές. 

 Επίτευξη καλής κατάστασης στα υδατικά σώματα της περιοχής συνεργασίας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΟΠ 2000/60. 

Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα – Πανίδα 

 Προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας στην νησιωτική 
περιοχή. 

 Αποτελεσματική διαχείριση των σημαντικών οικοτόπων και των 
προστατευόμενων περιοχών (ειδικά των περιοχών που αποτελούν τμήμα 
των εθνικών καταλόγων προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 των δύο 
χωρών) 

 Προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων. 

 Διαφύλαξη των σπάνιων, ενδημικών  και προστατευόμενων ειδών της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας. 

Πληθυσμός-Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

 Ενίσχυση των δημογραφικών συντελεστών της περιοχής συνεργασίας. 

 Βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των κατοίκων της περιοχής. 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιοχής 
συνεργασίας και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

 Βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής. 

Ανθρώπινη υγεία 

 Ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών (Μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων, βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ΧΥΤΑ). 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. 

Πολιτιστική κληρονομιά  

 Διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς και των στοιχείων της λαϊκής 
παράδοσης. 

 Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής. 

 Ανάπτυξη πολιτιστικών δεσμών και ανταλλαγή πολιτιστικού προϊόντος 
μεταξύ των χωρών στην περιοχή συνεργασίας. 
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Τοπίο 

 Προστασία και ανάδειξη του γραφικού και παραδοσιακού χαρακτήρα της 
περιοχής και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

 Προστασία του φυσικού τοπίου των νησιών, των δασών και της άγριας 
φύσης. 

 

3. Πορίσματα διαβούλευσης 

Η παράγραφος αυτή θα συμπληρωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, τα πορίσματα της οποίας θα 
συμπεριληφθούν στην παρούσα μελέτη. 

 

4. Μέτρα προτάσεις κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική 
βελτιστοποίηση του ΔΠ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

Σημεία που χρήζουν προσοχής προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική του 
επίδοση και να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

 Επιδίωξη της μέγιστης συνεργασίας. Κομβικό σημείο για την αξιοποίηση 
της οικονομικής ενίσχυσης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που 
παρέχει το πρόγραμμα αποτελεί η εκμετάλλευση του διασυνοριακού του 
χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις 
που εμπεριέχουν το στοιχείο της συνεργασίας φορέων της περιοχής και από 
τις δύο χώρες ή δράσεις τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να 
αξιοποιηθούν αντιμετωπίζοντας κοινά προβλήματα. Ειδικά για τον τομέα 
του περιβάλλοντος αυτό σημαίνει την υλοποίηση σχεδίων που αφορούν είτε 
τον κοινό θαλάσσιο χώρο είτε κοινά περιβαλλοντικά ζητήματα 

 Επιδίωξη της μέγιστης συνέργειας με τις τομεακές στρατηγικές και 
τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Τόσο οι περιορισμένοι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι του 
προγράμματος όσο και ο διασυνοριακός του χαρακτήρας επιβάλουν τη 
συμπληρωματική δράση του ως προς τις τομεακές και περιφερειακές 
πολιτικές στρατηγικές. Στο πλαίσιο αυτό και ειδικά για τον τομέα του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να αναζητηθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου τόσο της 
Κύπρου όσο και της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση των τομεακών δράσεων.  

 Εστίαση στις ιδιαίτερων περιβαλλοντικών αναγκών της περιοχής 
συνεργασίας. Ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντος είναι σημαντικό να 
προηγηθεί μια ιεράρχηση των τομέων παρέμβασης του προγράμματος 
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προσανατολίζοντας τη δράση του σε τομείς με ιδιαίτερη σημασία για την 
περιοχή συνεργασίας. Ως τέτοιοι τομείς μπορούν να αναγνωριστούν 
ενδεικτικά οι ακόλουθοι: 

• Ορθολογική διαχείριση των Αλιευτών αποθεμάτων. 

• Διαχείριση στερεών απορριμμάτων και ανακύκλωση. 

• Ενεργειακή αυτονομία του νησιωτικού χώρου και εξάπλωση 
των ΑΠΕ. 

• Διαχείριση υδατικών πόρων και βελτίωση της διαθεσιμότητας 
νερού στα νησιά. 

 Αξιολόγηση των χωρικών ανισοτήτων που εντοπίζονται στην 
περιοχή κατά την επιλογή των προς ένταξη έργων. Η πρόταση αυτή 
αναφέρεται στην επιδίωξη υλοποίησης δράσεων στην κατεύθυνση 
ανάπτυξης των πλέον υπολειπόμενων αναπτυξιακά τμημάτων της περιοχής 
συνεργασίας όπως είναι τα μικρότερα νησιά του ελληνικού τμήματος της 
ΠΠΣ. Κάτι τέτοιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον προσανατολισμό της 
οικονομικής ενίσχυσης στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού με 
σκοπό την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων των 
περιοχών 

 Επιδίωξη του μέγιστου αποτελέσματος μέσω της αξιολόγησης του 
κόστους και του οφέλους των προτεινόμενων έργων. Η επισήμανση 
δεν αφορά λογιστικό υπολογισμό του οφέλους που θα προκύψει από τις 
προτάσεις αλλά στη συνεκτίμηση όσο είναι δυνατόν περισσότερων 
παραμέτρων κατά την επιλογή των προτάσεων ώστε να προτιμηθούν οι 
παρεμβάσεις που αξιοποιούν με το βέλτιστο τρόπο την οικονομική 
ενίσχυση. 

 Επιδίωξη της αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής συνεργασίας. Η περιοχή 
συνεργασίας αλλά και συνολικά οι δύο χώρες περιλαμβάνουν έναν ικανό 
αριθμό Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και 
αντίστοιχα υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού και ερευνητικού 
δυναμικού. Η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού αλλά και της υφιστάμενης 
υποδομής αποτελεί ζήτημα κεντρικής σημασίας για την παραγωγή υψηλού 
επιπέδου αποτελεσμάτων στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το 
πρόγραμμα. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και η συνεργασία 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο χωρών 
εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος σε 
τομείς όπως το περιβάλλον. 

 Επιδίωξη της ανταλλαγής βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών. Η 
διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
ανάπτυξη νέων τομέων επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της συνολικής 
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ανταγωνιστικότητας της περιοχής διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξή 
της και της θέσεις εργασίας σε αυτήν. Η μεταφορά βέλτιστων μεθόδων 
παραγωγής και τεχνογνωσίας αποκτά ουσιαστική σημασία σε τομείς όπου η 
μία χώρα εμφανίζει μεγαλύτερη ανάπτυξη (π.χ. η ανάπτυξη των 
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και η εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων 
υδατικών πόρων στην Κύπρο). 

 Πλήρης εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου 
σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση τυχόν έργων ή/και 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 

 

5. Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

Για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του προγράμματος 
προτείνεται η καταγραφή των τιμών και η αξιολόγηση της μεταβολής των δεικτών 
που περιλαμβάνονται στον πίνακα 7-6. 

Πίνακας 7-6: Προτεινόμενοι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Α.Π 1/ 
Επιχειρηματικότητα 

Επιχειρήσεις που βελτιώνουν τα 
περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά  

Αριθμός επιχειρήσεων 

Αριθμός σχετικών δράσεων που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα 

Α.Π 1/ 
Έρευνα – Τεχνολογία – 
Καινοτομία 

Έρευνα στην κατεύθυνση προστασίας του 
περιβάλλοντος Αριθμός ερευνητών-

επιστημόνων που εμπλέκονται 

Α.Π. 1/ 
Ανθρώπινο Δυναμικό 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
με περιβαλλοντικό αντικείμενο (ανταλλαγές 
φοιτητών, κοινά μεταπτυχιακά) 

Αριθμός συμμετεχόντων 

Α.Π. 2/ Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Διαχείριση υδατικών πόρων 
Αριθμός σχετικών σχεδίων 
διαχείρισης 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Έκταση που αφορά  σχέδια προστασίας των 
εδαφικών πόρων  Km2 ή Κm ακτογραμμής 

Ποσότητα ετήσιων εκπομπών 
Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Μείωση της εκπομπής ατμοσφαιρικών 
ρυπαντών και αερίων του θερμοκηπίου 

Αριθμός σχεδίων για ΑΠΕ 

Α.Π. 2/  
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και των αλιευτικών αποθεμάτων 

Αριθμός σχετικών σχεδίων 

Αριθμός ή έκταση 
προστατευόμενων περιοχών 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

- Προστασία και διαχείριση περιοχών 
Natura  
- Προστασία σημαντικών ειδών χλωρίδας 
και πανίδας Αριθμός ειδών 

Α.Π. 2/ 
Περιβαλλοντική 
προστασία και πρόληψη 
κινδύνων 

Πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων Αριθμός σχετικών σχεδίων 

ΑΠ 2/ Πολιτισμός 
Πολιτιστικά προγράμματα που 
υλοποιήθηκαν 

Αριθμός σχετικών σχεδίων 

ΑΠ3/  
Μεταφορές και 
Επικοινωνίες 

Πληθυσμός που απέκτησε πρόσβαση σε 
δίκτυα ενημέρωσης –πληροφόρησης  

Αριθμός ευρυζωνικών 
συνδέσεων 

Ανθρώπινο δυναμικό Αύξηση απασχόλησης  Αριθμός νέων θέσεων εργασίας 
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ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(οριζόντιο) 

Ώρες εκπαίδευσης  Ανθρώπινο δυναμικό 
(οριζόντιο) 

Δράσεις κατάρτισης σε θέματα 
περιβάλλοντος Αριθμός συμμετεχόντων 
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Παράρτημα I-1 

Βασικές  Βιβλιογραφικές  αναφορές  

 

 

1.  Βασικά  Προγραμματικά  Σχέδια  και  σχετικά  
έγγραφα  

 

Υπουργε ίο  Οικονομίας  Και  Οικονομικών ,  ΕΥΔ  ΠΚΠ  Interreg  
II  «Δ ιασυνορ ιακό  πρόγραμμα   ΕΛΛΑΔΑ  -  ΚΥΠΡΟΣ  2007  –  2013»  

Υπουργε ίο  Οικονομίας  Και  Οικονομικών  ΕΥΔ  ΠΚΠ  Interreg  
III  «Ex-Ante   Αξ ιολόγηση  Δ ιασυνορ ιακού  Προγράμματος  Ελλάδα  
-  Κύπρος  2007-2013»  

Υπουργε ίο  Οικονομίας  Και  Οικονομικών ,  ΕΥΔ  ΠΚΠ  Interreg  
II  «Αναθεωρημένο  Πρόγραμμα  Κο ινοτ ικής  Πρωτοβουλ ίας  
In te r reg  I i i -A /  Ελλάδα  –  Κύπρος -  Κο ινό  προγραμματ ικό  
έγγραφο ,  Θεσσαλον ίκη  2005  

 

2. Στρατηγικά  Εθνικά  κείμενα   

 

Δημοκρατ ία  της  Κύπρου ,  «Nat iona l  L i sbon  P rogramme o f  the  
repub l i c  o f  Cyprus»  

Δημοκρατ ία  της  Κύπρου ,  «Εθν ικό  Στρατηγ ικό  Πλα ίσ ιο  
Αναφοράς  γ ια  την  Πολ ι τ ική  Συνοχής  (ΕΣΠΑ ) ,  2007-2013»  

Ελληνική  Δημοκρατ ία ,  Υπουργε ίο  Οικονομίας  και  
οικονομικών  «  Εθν ικό  Στρατηγ ικό  Πλα ίσ ιο  Αναφοράς  2007-
2013»  

Ελληνική  Δημοκρατ ία  Υπουργε ίο  Οικονομίας  Και  
Οικονομικών  «Εθν ικό  Πρόγραμμα  Μεταρρυθμ ίσεων  γ ια  την  
Ανάπτυξη  κα ι  την  Απασχόληση  2005-2008»  (ΕΠΜ )  

Κυπριακή  Δημοκρατ ία ,  Υπουργε ίο  Γεωργίας ,  Φυσικών  
Πόρων  και  περιβάλλοντος ,  «EU Emiss ions  T rad ing  Scheme 
D i rec t i ve  2003/87/EC NATIONAL  ALLOCATION PLAN FOR 
CYPRUS» (REVISED F INAL  DRAFT)  2008  -  2012  For  Submiss ion  
to  the  European  Commiss ion  by  26 th  February  2007 ,   23  
February  2007  

Ελληνική  Δημοκρατ ία ,  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  
Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  «Επ ιχε ιρησ ιακό  Πρόγραμμα  
Περ ιβάλλον  –  Αε ιφόρος  Ανάπτυξη  2007-2013» CCI:  
2007GR161PO005 Αθήνα ,   Μάρτ ιος  2007  

 

2.  Στρατηγικά  Ευρωπαϊκά  κείμενα   

 

Συμβούλιο  Της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  «Ευρωπα ϊκό  Συμβούλ ιο  
των  Βρυξελλών  22  κα ι  23  Μαρτ ίου  2005  -  Συμπεράσματα  της  
Προεδρ ίας» (7619/1/05  REV 1)  
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Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  προς  το  Συμβούλ ιο ,  το  Ευρωπα ϊκό  
Κο ινοβούλ ιο ,  την  Οικονομ ική  κα ι  Κο ινων ική  Επ ι τροπή  κα ι  την  
Επ ι τροπή  των  Περ ιφερε ιών ,  σχετ ικά  με  το  έκτο  κο ινοτ ικό  
πρόγραμμα  δράσης  γ ια  το  περ ιβάλλον  «Περ ιβάλλον  2010  -  Το  
μέλλον  μας ,  η  επ ιλογή  μας» COM(2001)  31  τελ ικό ,  24  
Ιανουαρ ίου  2001  

 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  Ενημερωτ ικό  φυλλάδ ιο  :  «6ο  Πρόγραμμα  
Δράσης  γ ια  το  περ ιβάλλον  -Περ ιβάλλον  2010:  το  μέλλον  μας ,  η  
επ ιλογή  μας»  ISBN 92−894−0260−1  2001  

 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  Ανακο ίνωση  της  Επ ι τροπής  στο  
Συμβούλ ιο ,  στο  Ευρωπα ϊκό  Κο ινοβούλ ιο ,  στην  Ευρωπα ϊκή  
Οικονομ ική  κα ι  Κο ινων ική  Επ ι τροπή  κα ι  στην  Επ ι τροπή  
Περ ιφερε ιών  «Θεματ ική  στρατηγ ική  γ ια  την  αε ιφόρο  χρήση  των  
φυσ ικών  πόρων»  COM(2005)  670  τελ ικό ,  Βρυξέλλες ,  21 .12 .2005  

 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  Ανακο ίνωση  της  Επ ι τροπής  «Προς  μ ία  
θεματ ική  στρατηγ ική  γ ια  την  πρόληψη  κα ι  την  ανακύκλωση  των  
αποβλήτων» COM(2003)  301  τελ ικό ,  Βρυξέλλες ,  27 .5 .2003  

 

Οδηγία  2006/12/EK του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  κα ι  του  
Συμβουλ ίου ,  «περ ί  των  στερεών  αποβλήτων»,  5  Απρ ιλ ίου  2006  

 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Ανακοίνωση  της  Επιτροπής :  «Προς  μ ια  
θεματ ική  στρατηγ ική  γ ια  την  αε ιφόρο  χρήση  των  φυσ ικών  
πόρων»  COM(2003)  572 ,  1  Οκτωβρ ίου  2003  

 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  Ανακο ίνωση  της  Επ ι τροπής  προς  το  
Συμβούλ ιο  κα ι  το  Ευρωπα ϊκό  Κο ινοβούλ ιο :  «Θεματ ική  
στρατηγ ική  γ ια  την  προστασ ία  κα ι  τη  δ ιατήρηση  του  θαλάσσ ιου  
περ ιβάλλοντος» COM(2005)  504 ,  24  Οκτωβρ ίου  2005  

 

Συμβούλιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης ,   Απόφαση  «περ ί  
συνάψεως  συμβάσεως  γ ια  την  προστασ ία  της  Μεσογε ίου  
Θαλάσσης  από  τη  ρύπανση ,  καθώς  κα ι  του  πρωτοκόλλου  
σχετ ικού  με  την  πρόληψη  της  ρυπάνσεως  της  Μεσογε ίου  
Θαλάσσης  από  τ ι ς  βυθ ίσε ι ς  αποβλήτων  που  πραγματοπο ιούν  τα  
πλο ία  κα ι  τα  αεροσκάφη»,   585/77/EOK,    25ης  Ιουλ ίου  1977  

 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  Ανακο ίνωση  της  Επ ι τροπής  προς  το  
Συμβούλ ιο ,  το  Ευρωπα ϊκό  Κο ινοβούλ ιο ,  την  Οικονομ ική  κα ι  
Κο ινων ική  Επ ι τροπή  κα ι  την  Επ ι τροπή  των  Περ ιφερε ιών :  «Προς  
μ ια  θεματ ική  στρατηγ ική  γ ια  την  προστασ ία  του  εδάφους» ,  COM 
(2002)  179  τελ ικό ,16  Απρ ιλ ίου  2002  

Ανακο ίνωση  της  Επ ι τροπής  προς  το  Συμβούλ ιο  κα ι  το  Ευρωπα ϊκό  
Κο ινοβούλ ιο  με  τ ί τλο :  «Θεματ ική  στρατηγ ική  γ ια  την  
ατμοσφα ιρ ική  ρύπανση» COM(2005)  446  21 Σεπτεμβρ ίου  2005  
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Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  του  Συμβούλιο ,  «Πρόταση  
Οδηγ ίας  γ ια  την  πο ιό τητα  του  ατμοσφα ιρ ικού  αέρα  κα ι  
καθαρότερο  αέρα  γ ια  την  Ευρώπη»  (υποβληθε ίσα  από  την  
Επ ι τροπή ) ,  SEC(2005)  1133}  

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  Ανακο ίνωση  της  Επ ι τροπής  στο  
Συμβούλ ιο ,  στο  Ευρωπα ϊκό  Κο ινοβούλ ιο ,  στην  Ευρωπα ϊκή  
Οικονομ ική  κα ι  Κο ινων ική  Επ ι τροπή  κα ι  στην  Επ ι τροπή  
Περ ιφερε ιών  «Θεματ ική  στρατηγ ική  γ ια  την  αε ιφόρο  χρήση  των  
φυτοφαρμάκων» COM (2006)  372  τελ ικό ,  Βρυξέλλες ,  12 .7 .2006  

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ,  Ανακο ίνωση  της  Επ ι τροπής  σχετ ικά  με  
μ ια  θεματ ική  στρατηγ ική  γ ια  το  αστ ικό  περ ιβάλλον ,  COM(2005)  
718  τελ ικό ,  11  Ιανουαρ ίου  2006 ,  

 

3.  Καθοδηγητικά  κείμενα  και  άλλες  ΣΜΠΕ  

 

Greening Regional  Development  Programmes Network,  
«Handbook  on  SEA fo r  Cohes ion  Po l i cy  2007-2013»,  February  
2006  

The  Managing  Author i ty  o f  the  INTERREG IVC Programme,  
«St ra teg i c  Env i ronmenta l  Assessment  -  Env i ronmenta l  Repor t»  
ECOSYSTEMS LTD,  20  December  2006  

Austr ian Inst i tute  of  Eco logy  «St ra teg i c  Env i ronmenta l  
Assessment -  ENVIRONMENTAL  REPORT SOUTH EAST  EUROPE 
PROGRAMME 2007-2013»,  21  March  2007  

 

4.  Άλλες  Μελέτες   

 

Ελληνική  Δημοκρατ ία ,  ΥΠΕΧΩΔΕ ,  Repor t  o f  Greece  on  coas ta l  
zone  Management ,  Αθήνα  Μάιος  2006   

UNEP «synthes i s ,  G loba l  Env i ronment  Out look  (GEO-3)  Pas t ,  
p resen t  and  fu tu re  pe rspec t i ves» ,  2002  

Κυπριακή  Δημοκρατ ία ,  Υπουργε ίο  Γεωργίας ,  Φυσικών  
Πόρων  και  περιβάλλοντος ,  «Εφαρμογή  των  άρθρων  5  κα ι  6  
της  Οδηγ ίας -Πλα ίσ ιο  γ ια  τα  Νερά  2000/60/EK» Μάρτ ιος  2005  

Ελληνική  Δημοκρατ ία ,  ΥΠΕΧΩΔΕ ,  «Κατευθύνσε ι ς  
Περ ιβαλλοντ ικής  Προσαρμογής  κατά  Το  Σχεδ ιασμό  Έργων  
Υποδομής  -  Πρόγραμμα  Ac t i on  P lan»  ,  Ιανουάριος  2005 

 

Ελληνική  Δημοκρατ ία ,  ΥΠΕΧΩΔΕ  «ΤΕΛΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΥΠΕΧΩΔΕ  -  Προώθηση  έργων  αποκατάστασης  Χώρων  
Ανεξέλεγκτης  Δ ιάθεσης  Αποβλήτων  (ΧΑΔΑ )»  Απρ ίλ ιος   2005  

 

6.  Στατιστικά  στοιχεία  
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Πρεσβε ία  της  Ελλάδος  στην  Κύπρο  Γραφείο  Συμβούλου  
Οικονομικών  &  Εμπορικών  Υποθέσεων  «Ετήσ ια  έκθεση  2004»  
Λευκωσ ία ,  Μάιος  2004  

Στατ ιστ ική  Υπηρεσία  Κύπρου ,  Δημογραφ ική  Έκθεση  2004  

Στατ ιστ ική  Υπηρεσία  Ελλάδας  (ΕΣΥΕ)   www.stat is t ics .gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Θεσμικό Πλαίσιο προστασίας του Περιβάλλοντος 

 

1. Διεθνές και Κοινοτικό περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο  

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

• Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως ενδιαιτήματος για τα 
υδρόβια πουλιά (1971) – Διεθνής Σύμβαση Ramsar 

• Σύμβαση Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος της Ευρώπης 

• Σύμβαση Βόννης 

• Οδηγία 92/43/ΕΕ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας» 

• Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως της άγριας πτηνοπανίδας» 

Κλιματολογικές αλλαγές 

• Πρωτόκολλο του Κιότο 

• Οδηγία 2003/87/ΕΚ «Θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας» 

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

• Οδηγία 96/62/ΕΕ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 «οδηγία 
πλαίσιο για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα» 

• Οδηγία 1999/30/ΕΕ «σχετικά με τις οριακές τιμές  SO2, NO2, NOx, PM10 
και Pb στον αέρα του περιβάλλοντος» 

• Οδηγία 2000/69/ΕΕ «οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα 
στον αέρα του περιβάλλοντος» 

• Οδηγία 2002/3/ΕΕ «σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα» 

• Οδηγία 2004/107/ΕΚ «σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, 
το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα» 

• Οδηγία 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας- 
Τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ»   

• Οδηγία 2001/81/EC «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για 
ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους». Χαράζει τη βασική στρατηγική και 
τους στόχους της όσον αφορά την μείωση των αερίων εκπομπών για την 
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περίοδο 2000-2030. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τους αέριους ρύπους 
NΟx, NMVOCs, SO2, NH3, PM10 και PM2,5. 

Θόρυβος 

• Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Ιουνίου 2002 «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου» 

Έδαφος 

• Υπό έκδοση Οδηγία Πλαίσιο της ΕΕ για τα Εδάφη (COM(2002)179) 

• Οδηγία 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα»  

• Οδηγία 99/31/ΕΚ «για την υγειονομική ταφή» 

• Οδηγία 2006/12/ΕΚ «περί των στερεών αποβλήτων» 

Νερά 

 

• Οδηγία 2000/60 (L 327 της 22/12/2000) «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» 

• Οδηγία 2006/118/εκ L 372/19 «προστασία των υπόγειων υδάτων από τη 
ρύπανση και την υποβάθμιση» 

• Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (L35 της 30.5.1991) «Για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων» 

• Οδηγία 91/676/ΕΟΚ (L35 της 31.12.1991) «Προστασία υδάτων από 
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» 

• Οδηγία 90/415/ΕΟΚ (L219 της 14.8.1990) «Τροποποίηση του 
Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά με τις οριακές τιμές και 
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών 
που υπάγονται στον Κατάλογο Ι του Παραρτήματος της Οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ.» 

• Οδηγία 90/154/ΕΟΚ «Τροποποίηση της 76/464» 

• Οδηγία 88/347/ΕΟΚ (L 158 της 25.6.1988) «Τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά με τις οριακές τιμές και 
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
που υπάγονται στον Κατάλογο Ι του Παραρτήματος της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ.» 

• Οδηγία 88/347/ΕΟΚ (L 158 της 25.6.1988) «Τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά με τις οριακές τιμές και 
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ.» 
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• Οδηγία 86/280/ΕΟΚ (L 181 της 4.7.1986) «Σχετικά με τις οριακές τιμές και 
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της Οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ.» 

• Οδηγία 86/280/ΕΟΚ (L 181 της 4.7.1986) «Σχετικά με τις οριακές τιμές και 
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ» 

• Οδηγία 86/280/ΕΟΚ (L 181 της 4.7.1986) «Σχετικά με τις οριακές τιμές και 
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
που υπάγονται στον Κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ» 

• Οδηγία 80/778/ΕΟΚ (L 229 της 30.8.1980) «Οδηγία του Συμβουλίου της 
15.7.1980 περί της ποιότητας του πόσιμου νερού» 

• Οδηγία 78/659/ΕΟΚ (L 222 της 14.8.1978) «Περί της ποιότητας των 
γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη 
διατήρηση της ζωής των ιχθύων» 

• Οδηγία 76/464/ΕΟΚ (L 123 της 18.5.1976) «Περί ρυπάνσεως που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο 
περιβάλλον της Κοινότητας.» 

• Οδηγία 76/464/ΕΟΚ (L 123 της 18.5.1976) «Περί ρυπάνσεως που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο 
περιβάλλον της Κοινότητας» 

• Οδηγία 76/464/ΕΟΚ (L123 της 18.5.1976) «περί ρυπάνσεως που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο 
περιβάλλον της Κοινότητας» 

• Οδηγία 76/464/ΕΟΚ (L 123 της 18.5.1976) «Περί ρυπάνσεως που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο 
περιβάλλον της Κοινότητας» 

• Οδηγία 75/440/ΕΟΚ (L 194 της 25.5.1975) «Περί απαιτούμενης ποιότητας 
των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου 
ύδατος» 

Τοπίο 

• Οδηγία 92/43/ΕΕ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας» 

Ασφάλεια και Υγεία 

• Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 
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• 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 «περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία(0Hz-
300GHz)» 

 

2. Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας  

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

• Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»  

• Νόμος 102(Ι)2005 Περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από 
ορισμένα έργα. 

Κλιματολογικές αλλαγές 

• Νόμος 3017/2002 (Ελλάδα) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότου στη 
Σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος»  

• ΚΥΑ 54409/2632/27-12-2004 «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις» 

Θόρυβος 

• ΚΥΑ 37393/2028/29.9.2003»Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» 

Έδαφος 

• Εθνικό Πρόγραμμα δράσης κατά της ερημοποίησης  

• Νόμος 2468/1997 «σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση 
της Ερημοποίησης» 

• Εθνικό Πρόγραμμα  δράσης κατά της ερημοποίησης  

• ΚΥΑ 50910/2727/16-12-2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» 

• ΚΥΑ 37591/2031/17-9-2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών 
αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» 

• ΚΥΑ 29407/16-12-2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων» 

Νερά 

• Νόμος 3199/2003 «Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 
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• Υπουργική Απόφαση 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/1997) «Για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων» 

• Υπουργική Απόφαση 16190/1335 (ΦΕΚ 519Β/1997) «σχετικά με τον 
καθορισμό μέτρων και όρων για την προστασία των νερών από τη 
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» 

• Υπουργική Απόφαση 90461/2193 (ΦΕΚ 843Β/1994) «Συμπλήρωση του 
παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ' αρ. 55648/2210/ 1991 ΚΥΑ "Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 
απόβλητα"» 

• Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 255/13.7.1994 (ΦΕΚ 123Α/1994) 
«Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ' αρ. 
55648/2210/1991 ΚΥΑ "Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και 
επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα"» 

• Υπουργική Απόφαση 55648/2210/1991 (ΦΕΚ 323Β/1991) «Μέτρα και 
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα 
καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» 

• Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 73/1990 (ΦΕΚ 90Α/1990) «Καθορισμός 
των κατευθυντήριων και οριακών τιμών από απορρίψεις ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών...κλπ» 

• Υπ. Απόφαση Α5/288/23.1.1986 «περί της ποιότητας του πόσιμου νερού» 

• Υπουργική Απόφαση 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438Β/1986) 

• Υπουργική Απόφαση 90461/2193/ (ΦΕΚ 843Β/1994) «Συμπλήρωση του 
παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ' αριθ. 55648/2210/1991 ΚΥΑ "Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 
απόβλητα"» 

• Υπουργική Απόφαση 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126Β/1988) «Μέτρα και 
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα 
καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» 

• Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 144/2.11.1987 (ΦΕΚ 197Α/1987) 
«Προστασία υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από 
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον» 

• Υπουργική Απόφαση 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438Β/1986) 

Τοπίο 

• Νόμος 1465/1950  «Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους»  

• Νόμος 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 
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Πολιτιστική Κληρονομιά 

• Νόμος 3028/2002 «Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς» 

Ασφάλεια και Υγεία 

• Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 

 

3. Κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο σχετικό με το περιβάλλον 

Ενοποιημένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 

• Ο περί Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος Νόμος 
(Αρ.189(I)/2004) 

• Ο περί Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα  
Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμος (Αρ.122(Ι)/2004) 

• Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμος 
(Αρ.56(Ι)/2003) 

• Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος 
(Αρ.156(Ι)/2002) 

• Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμος (Αρ.68/1975) 

Προστασία από την ακτινοβολία 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Βασικές Αρχές) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.494/2002) 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Ενημέρωση του 
Πληθυσμού για Εφαρμοστέα Μέτρα σε περίπτωση Εκτακτης Ανάγκης) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.495/2002) 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Ελεχος 
των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί ( Κ.Δ.Π.496/2002) 

• Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Εκθεση για Ιατρικούς 
Σκοπούς) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.497/2002) 

• Ο περί Προστασίας από Iονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμος(Αρ.115(Ι)/2002) 

Προστασία των νερών 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νερά Κυπρινίδων και Νερά 
Σαλμονίδων)Διάταγμα (Κ.Δ.Π.83/2005) 

• Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης 
(Παρακολούθηση και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ.275(Ι)/2004) 
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• Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και 
Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων ) Νόμος (Αρ.131(Ι)/2004 

• Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Θάλασσας από Πλοία 
(Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 
46(ΙΙΙ)/2004 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καταλοίπων 
Αποτέφρωσης) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.535/2004) 

• Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
(Αρ.108(I)/2004) 

• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος (Αρ.13(I)/2004) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευπρόσβλητες Ζώνες λόγω 
Νιτρορύπανσης και Κατηγορίες Νερών που Υφίστανται ή Ενδέχεται να 
Υποστούν Νιτρορύπανση) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.42/2004) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόγραμμα Δράσης για την 
Προστασία των Ευπρόσβλητων Περιοχών Νερών λόγω Νιτρορύπανσης) 
Διάταγμα (Κ.Δ.Π.41/2004) 

• Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της 
Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων  
(Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ.38(III)/2003) 

• Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα 
Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.771/2003) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.772/2003) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Αίτηση για Αδεια Απόρριψης) 
Διάταγμα (Κ.Δ.Π.254/2003) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της 
Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.515/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών 
Νερών για Ψάρια) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.514/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.513/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Νερών 
για Οστρακοειδή) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.512/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών  (Απόρριψη Yδραργύρου από 
Τομείς Εκτός του Bιομηχανικού Tομέα της Hλεκτρόλυσης των Xλωριούχων 
Aλάτων Aλκαλίων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.511/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών  (Απόρριψη Yδραργύρου από τον  
Bιομηχανικό Tομέα της Hλεκτρόλυσης των Xλωριούχων Aλάτων Aλκαλίων) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.510/2002) 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
Παράρτημα I-8 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών  (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.509/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών  (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών 
σε Υπόγεια Νερά) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.508/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών  (Απόρριψη 
Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.507/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Δειγματοληψία και Ανταλλαγή 
Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.506/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόβλητα από τη Βιομηχανία 
Διοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.505/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών  (Απόρριψη Επικίνδυνων 
Ουσιών) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.504/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση Γεωργικής 
Προέλευσης) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.534/2002) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη 
Γεωργία) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.517/2002) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Κώδικας Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής) Διάταγμα (Αρ. Κ.Δ.Π.407/2002) 

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και των Εδαφών Νόμος 
(Aρ.106(Ι)/2002) 

• Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης 
(Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος (Αρ.87(Ι)/2001) 

• Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου για 
Συνεργασία στην Αντιμετώπιση Μεγάλων Περιστατικών Θαλάσσιας 
Ρύπανσης στη Μεσόγειο (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.21(ΙΙΙ)/2001) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Γλυκών 
Νερών για τη Διατήρηση της Ζωής των Ψαριών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.10/2001) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Νερών για 
Οστρακοειδή) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.9/2001) 

• To περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Νερών 
αναφορικά με Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.8/2001) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Νερών 
Κολύμβησης) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.99/2000) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέθοδοι Προσδιορισμού, 
Συχνότητα Δειγματοληψιών και Ανάλυση Επιφανειακών Νερών που 
Προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού) Διάταγμα 
(Κ.Δ.Π.98/2000) 
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• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Επιφανειακών 
Νερών που προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού) Διάταγμα 
(Κ.Δ.Π.97/2000) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Αρχείο) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.116/1998) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέτρα Προστασίας Υπόγειων 
Νερών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.45/1996) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Αίτηση για Αδεια Απόρριψης 
Αποβλήτων) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.297/1995) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απαγόρευση Απόρριψης) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.52/1993) 

• Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος (Αρ.1/1971) 

Διαχείριση απόβλητων 

• Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού  και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.668/2004) 

• Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2004 (Αρ.196(Ι)/2004) 

• Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονομικών 
Παραγόντων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.747/2003) 

• Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Εξουσίες και 
Καθήκοντα Επιθεωρητών) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.746/2003) 

• Ο περί των Οχημάτων στο τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμος (Αρ. 
157(I)/2003) 

• Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης (Τροποποιητικός) 
Νόμος (Αρ.146(I)/2003) 

• Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
(Αρ.133(I)/2003)  

• Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.562/2003) 

• Το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Αίτηση για Άδεια Διαχείρισης 
Αποβλήτων) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.160/2003) 

• Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Εντυπα Αναγνώρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.159/2003) 

• Το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Μητρώο Αποβλήτων) 
Διάταγμα (Κ.Δ.Π.158/2003) 

• Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) 
Διάταγμα (Κ.Δ.Π.157/2003) 
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• Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και  
Συσσωρευτές) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.82/2003) 

• Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση 
Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων)Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.637/2002) 

• Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και  
Πολυχλωροτριφαινύλια) (PCB/PCT) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.636/2002) 

• Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος (Αρ.215(Ι)/2002) 

• Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Παρεκκλίσεις από 
Επίπεδα Συγκέντρωσης Βαρέων Μετάλλων στις Συσκευασίες) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π. 183/2002) 

• Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος (Αρ.32(Ι)/2002) 

• Ο περί των Τροποποιήσεων της Σύμβασης για τον Ελεγχο της 
Διασυνοριακής Διακίνησης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κυρωτικός) Νόμος 
(Αρ.12(III)/2000) 

• Ο περί  Κοινοτήτων Νόμος  του 1999 (Aρ.86(Ι)/1999) έως 2001 
(Αρ.5(Ι)/2001) 

• Ο περί της Σύμβασης για τον Ελεγχο της Διασυνοριακής Διακίνησης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.29(ΙΙΙ)/1992) 

• Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων 
Νόμος  (Αρ.19(Ι)/1992) 

• Ο περί Δήμων Νόμος του 1985 (Αρ.111/1985) έως 1997 (Αρ.20(Ι)/ 1997)  

Προστασία της ατμόσφαιρας 

• Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους (Κυρωτικός ) Νόμος (Αρ. 42(ΙΙΙ)/2004)  

• Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή 
Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που αφορά τον Ελεγχο 
των Εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου ή των Διαμεθοριακών Ροών τους 
(Κυρωτικός) Νόμος (Αρ. 40(ΙΙΙ)/2004)  

• Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή 
Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους 
Εμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ. 39(ΙΙΙ)/2004) 

• Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή 
Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα 
(Κυρωτικός) Νόμος (Αρ. 38(ΙΙΙ)/2004) 

• Το περί Προδιαγραφών Βενζίνης, Ντίζελ και Βιοντίζελ, Διάταγμα του 2004 
(Κ.Δ.Π. 318/2004)  
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• Το περί Προδιαγραφών Βαρέως Μαζούτ, Ελαφριού Μαζούτ, Πετρελαίου 
Εσωτερικής Καύσης και Ντίζελ Πλοίων, Διάταγμα του 2004 
(Κ.Δ.Π.316/2004) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός  Εκπομπών 
Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.195/2004) 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός)(Αρ.2) 
Νόμος (Αρ.54(Ι)/2004) 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος 
(Αρ. 53(Ι)/2004) 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οζον στον Ατμοσφαιρικό 
Αέρα) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.194/2004) 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Ορια 
Εκπομπών για Ορισμένος Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.193/2004) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες 
Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.170/2004) 

• Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος 
(Αρ.148(I)/2003) 

• Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας 
Μολυβδούχας Βενζίνης) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 748/2003) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση Αποβλήτων) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.284/2003) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Ελεγχος των Εκπομπών 
Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη 
Διάθεσή της από Τερματικές Εγκαταστάσεις στους Σταθμούς Διανομής 
Καυσίμων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.76/2003) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις 
Καύσης Αστικών Αποβλήτων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.75/2003) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ουσιών από τη Χρήση Οργανικών 
Διαλυτών σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.73/2003) 

• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση Επικίνδυνων 
Αποβλήτων) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.638/2002) 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές SO2, NO2, 
NO, σωματιδίων και μολύβδου) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 574/2002) 

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμος (Αρ.187(Ι)/2002)  

• Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος (Αρ.188(Ι)/2002) 
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• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τρόποι Επιτήρησης και 
Ελέγχου των Χώρων οι οποίοι σχετίζονται με τα Απόβλητα της Βιομηχανίας 
Διοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.545/2002) 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
από το Οζον) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.530/2002) 

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καύση Χρησιμοποιημένων 
Ορυκτελαίων) Κανονισμοί  (Κ.Δ.Π.529/2002) 

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (πρόληψη και μείωση της 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.528/2002) 

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός και Ελεγχος 
της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης απο τα Απόβλητα της Βιομηχανίας Διοξειδίου 
του Τιτανίου) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.527/2002) 

• Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Βενζολίου 
και Μονοξειδίου του Ανθρακα στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.516/2002) 

• Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) (Εκπομπές Εξάτμισης 
Βενζίνας) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.319/2002) 

• Οι περί Εγκρισης Τύπου Οχημάτων (εκπομπή αερίων από οχήματα) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.129/2002, 130/2002, 131/2002) 

• Το περί Εμπορικών Επιγραφών (Ενεργειακός Οδηγός για τα Οχήματα) 
Διάταγμα (Κ.Δ.Π.92/2002) 

• Ο περί Εγκρισης Τύπου Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
(Αρ.18/(I)/2002) 

• Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.109/2001) 

• Ο περί Εγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος (Αρ.18/(I)/2000) 

• Η περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Καθορισμός Γενικών Ορων 
Λειτουργίας για Διεργασίες Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών- Πρατήρια 
λιανικής πώλησης) Γνωστοποίηση (Κ.Δ.Π.198/1999) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αίτηση για Εγγραφή 
Διεργασίας) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.296/1995) 

• Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αίτηση για Ανέγερση 
Καπνοδόχου) Διάταγμα (Κ.Δ.Π.287/1992) 

• Ο περί της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε 
Μεγάλη Απόσταση και του Πρωτοκόλλου (1984) της (Κυρωτικός) Νόμος 
(Αρ.184/1991) 

• Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμος 
(Αρ.86/1972) 
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• Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Κανονισμοί 
(Κ.Δ.Π.66/1984) 

• Ο περί Πετρελαιοειδών Νόμος (Κεφ.272, 64/1975 και Κ.Δ.Π.42/1965) 

Χημικές ουσίες, διαχείριση του κινδύνου και ΓΤΟ 

• Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 194(Ι)/2004) 

• Ο περί της Σύμβασης του Ελσίνκι σχετικά με τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις 
των Βιομηχανικών Ατυχημάτων (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ. 32(ΙΙΙ)/2004) 

• Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά 
από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα 
Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ. 
20(ΙΙΙ)/2004) 

• Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης και Αποζημίωσης για 
Ζημιά σε σχέση με την Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών 
Ουσιών του 1996 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος (Αρ. 
21(ΙΙΙ)/2004)  

• Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Οζοντος Νόμος 
(Αρ.158(Ι)/2004) 

• Ο περί του Πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ (Τροποποιητικός) Νόμος 
(Αρ.23(ΙΙΙ)/2004) 

• Ο περί Bιοκτόνων Νόμος (Αρ.72(I)/2004) 

• Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών (κατά την 
Περιορισμένη χρήση) Νόμος (Αρ.15(I)/2004) 

• Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο 
Περιβάλλον) Νόμος (Αρ. 160(Ι)/2003) 

• Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Σχετιζόμενα με 
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.759/2003) 

• Οι περί παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Δασικού Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 285/2003) 

• Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ.173(Ι)/2002)  

• Νόμος που τροποποιεί τον περί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα 
(Κυρωτικό) Νόμο του 1996 και κυρώνει το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης 
για τη Βιοασφάλεια (Αρ.7(ΙΙΙ)/2003) 

• Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση 
Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμοί  
(Κ.Δ.Π.292/2002) 

• Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ.81(Ι)/2002) 
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• Ο περί της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Πρωτοκόλλου του 
Μοντρεάλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του Οζοντος 
(Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.9(ΙΙΙ)/2001)  

• Ο περί του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
την Προστασία των Σπονδυλωτών που Χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς 
και άλλους Επιστημονικούς Σκοπούς (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.25 (III)/1999) 

• Ο περί Πολιτικής Αμυνας Νόμος (Αρ.117(Ι)/1996)   

• Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος (Αρ.89(Ι)/1996) 

• Ο περί Τροφίμων (Ελεγχος και Πώληση) Νόμος (Αρ.54/1996) 

• Ο περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Νόμος (Αρ.30(Ι)/1995) και 
Κ.Δ.Π.18/2000) 

• Ο περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόμος 
(Αρ.23(Ι)/1993) 

• Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Σπονδυλωτών 
που χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς και άλλους Επιστημονικούς 
Σκοπούς (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.9(ΙΙΙ)/1993) 

• Ο περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμος (Αρ.1/1993) 

• Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για την Προστασία της Στοιβάδας του 
Οζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που 
Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του Οζοντος (Κυρωτικός) Νόμος 
(Αρ.19(ΙΙΙ)/1992) 

• Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμος (Αρ.199/1991) 

Προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής 

• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Αγριας Ζωής Νόμος 
(Αρ.153(I)/2003) 

• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος 
(Αρ.152(I)/2003) 

• Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Αγριων Ζώων σε 
Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.81/2002) 

• Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος  
(Αρ.43(Ι)/2002) 

• Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη 
Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) 
Νόμος (Αρ.20(ΙΙΙ)/2001) 

• Ο περί της Σύμβασης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών που 
Ανήκουν στην Αγρια Πανίδα (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.17(ΙΙΙ)/2001) 

• Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας 
(Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.8(ΙΙΙ)/2001) 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

 

 
Παράρτημα I-15 

• Ο περί της Σύμβασης για την Ερημοποίηση  (Κυρωτικός) Νόμος 
(Αρ.23(III)/1999) 

• Ο περί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία ((Κυρωτικός) Νόμος 
(Αρ.4(ΙΙΙ)/1996) 

• Ο περί Υγείας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος (Αρ.46(Ι)/1994, 
Αρ.75(I)/2000)     

• Ο περί της Σύμβασης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Αγριας Ζωής και 
των Φυσικών Οικοτόπων (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.24/1988) 

• Ο περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμος 
(Αρ.39/1974 και Κ.Δ.Π.266/1996) 

• Ο περί της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Εξαφανιζομένων Ειδών Αγριας 
Πανίδας και Χλωρίδας (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.20/1974) 

• Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος (Αρ.90/1972, 
56/1982,7/1990,28/1991,91(1)/1992,55(1)/1993,72(1)/1998, 
59(1)/1999,142(1)/1999) 

• Ο περί του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές της 
Μεσογείου Θάλασσας (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.266/1987) 

• Ο περί Δασών Νόμος (Αρ.14/1967)  

• Ο περί Αλιείας Νόμος (Κεφ.135 και Κ.Δ.Π.273/1990,94/1994) 

• Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος (Κεφ.59) 

Προστασία από το θόρυβο 

• Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ.258(Ι)/2004) 

• Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμος 
(Αρ.224(Ι)/2004) 

• Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό 
προς χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.535/2003) 

• Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 29(Ι)/2003)  

• Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος (Αρ. 213(Ι)/2002 

• Ο περί των Οικιακών Συσκευών (Εκπομπές Αερόφερτου Θορύβου) Νόμος 
(Αρ.192(I)/2002) 

• Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες 
Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος (Αρ.30(Ι)/2002) 

• Οι περί Αεροπλοΐας (Θόρυβος Αεροσκαφών) Κανονισμοί (Αρ.105/1988) 
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• Ο περί Διασφαλίσεως και Προστασίας της Κοινής Ησυχίας Νόμος 
(Αρ.91/1968, 27/1974) 

Οριζόντια θέματα 

• Ο περί της Εμπορίας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος 
(Αρ.132(Ι)/2004) 

• Ο περί της Πρόσβασης στις Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το 
Περιβάλλον Νόμος (Αρ.119(Ι)/2004) 

• Ο περί της Σύμβασης του Ααρχους για την Πρόσβαση στις Πληροφορίες, τη 
Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη 
(Κυρωτικός) Νόμος (Αρ. 33(ΙΙΙ)/2003) 

• Ο περί του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Κυρωτικός) Νόμος 

• Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος (Αρ.160(Ι)/2001) 

• Οι περί Βιολογικής Παραγωγής (Σήμανση, Παραγωγή, Ελεγχος και Εμπορία) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.506/2001) 

• Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Εργα 
Νόμος (Αρ.57(Ι)/2001) 

• Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.5(ΙΙΙ)/2001) 

• Ο περί της Σύμβασης για τις Διασυνοριακές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις  
(Κυρωτικός) Νόμος (Αρ.24(III)/1999) 

• Ο περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος (Κεφ. 270)  

• Ο περί Αρχαιοτήτων Νόμος (Κεφ. 31) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura στην Περιοχή 
Προγραμματισμού Συνεργασίας 

 
 

Κύπρος 
 

Κωδικός Ονομασία Τύπος Έκταση [ha] 
CY2000001 ΜΑΡΜΑΡΙ-ΔΕΝΕΙΑ SCI 219 
CY2000002 ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ SCI 434 
CY2000003 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΤΣΕΡΟΥ SCI 982 
CY2000004 ΔΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ SCI 7797 
CY2000005 ΜΑΔΑΡΙ-ΠΑΠΟΥΤΣΑ SCI 6195 
CY2000006 ΔΑΣΟΣ ΠΑΦΟΥ SCI & SPA 63556 
CY3000005 ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ SCI 2003 
CY3000006 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΙΑ SCI 189 
CY3000007 ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΗΜΝΙΟΥ SCI 288 
CY4000001 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΙΣ-ΓΙΑΛΙΑ SCI 2773 
CY4000002 ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ SCI 3296 
CY4000003 ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΙΑΡΙΖΟΥ SCI 1724 
CY4000004 ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ SCI & SPA 1489 
CY4000005 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΩΡΟΥ ΝΕΡΟΥ SCI 914 
CY4000006 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΛΙΑ SCI 201 
CY4000007 ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ SCI & SPA 8815 
CY4000008 ΜΑΥΡΟΚΟΛΥΜΠΟΣ SCI 1344 
CY4000009 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΛΛΙ SCI 186 
CY4000010 ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΣ ΑΚΑΜΑ SCI & SPA 25541 
CY4000011 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΤΗΣ SCI & SPA 514 
CY5000001 ΔΑΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ SCI 5209 
CY5000002 ΑΛΥΚΗ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ- ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΦΑΣΟΥΡΙΟΥ SCI & SPA 12955 
CY5000003 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ SCI & SPA 1024 
CY5000004 ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ SCI & SPA 9033 
CY5000005 ΑΚΡΟΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟ SCI 2761 
CY5000006 ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΜΝΑΤΗ SCI 470 
CY5000007 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΓΑΤΑΣ SCI 428 
CY6000001 ΚΑΒΟ ΠΥΛΑ SCI 2769 
CY6000002 ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ SCI & SPA 1712 
CY6000003 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΜΠΙΟΝ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ SCI 518 
CY6000004 ΔΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ SCI 2375 
CY6000005 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΑΡΩΝ SCI 255 
CY6000006 ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΙΖΟΕΛΙΑΣ SCI 107 
Σύνολο 168.076 
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Ελλάδα 

 
Κωδικός Ονομασία Τύπος Έκταση [ha] 

Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

Ν. Λέσβου 

GR4110001 
ΛΗΜΝΟΣ: ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ- ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

SCI 18231,66 

GR4110002 
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 

SCI 6283,75 

GR4110003 
ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ- 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ 

SCI 20974,07 

GR4110004 
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 18297,82 

GR4110005 
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΡΙ & ΟΡΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΣ 

SCI 11200,41 

GR4110006 
YΓΡΟΤΟΠΟI ΧΟΡΤΑΡΟΛIΜΝΗ ΚΑI ΑΛYΚΗ 
ΛΗΜΝΟY 

SPA 1302 

GR4110007 ΠΑΡΑΚΤIΟI YΓΡΟΤΟΠΟI ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ SPA 6461 

GR4110008 

ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑI ΒΡΑΧΟΝΗΣIΔΕΣ ΛΗΜΝΟΥ: 
ΝHΣΟΣ ΣΕΡΓΚIΤΣI ΚΑI ΝIΣIΔΕΣ ΔIΑΒΑΤΕΣ, 
ΚΟΜΠIΟ, ΚΑΣΤΡIΑ, ΤΗΓΑΝI, ΚΑΡΒΑΛΑΣ, 
ΠΡΑΣΟΝΗΣI 

SPA 125 

GR4110009 
ΝΗΣIΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣYΜΠΛΕΓΜΑ 
ΤΟΜΑΡΟΝΗΣIΩΝ, ΚIΔΩΝΑΣ, ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, 
ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΚΛΠ.) 

SPA 103 

Ν. Σάμου 
GR4120001 ΣΑΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ SCI 301,34 

GR4120002 ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ (ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ) SCI 4850,14 

GR4120003 
ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ - ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΕΙΤΑΝΙ - ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΛΕΚΚΑΣ, ΑΚΡ. 
ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ 

SCI/SPA 6679,84 

GR4120004 ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ SCI 12908,99 

GR4120005 ΝΗΣΟΣ IΚΑΡIΑ (ΝΟΤIΟΔYΤIΚΟ ΤΜHΜΑ) SPA 7405 

GR4120006 

ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟI ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΘΥΜΑIΝΑ, 
ΑΛΑΤΣΟΝIΣI, ΘΥΜΑIΝΑΚI, ΣΤΡΟΓΓYΛΟ, 
ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΑΓIΟΣ ΜΗΝΑΣ 

SPA 4587 

GR4120007 ΣΑΜΟΣ: ΑΛΥΚΗ ΨIΛΗΣ ΑΜΜΟY SPA 44 

Ν. Χίου 

GR4130001 
ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ & ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 34409,95 

GR4130002 
ΝΗΣIΑ ΑΝΤIΨΑΡΑ & ΝΗΣIΔΕΣ ΔΑΣΚΑΛIΟ, 
ΜΑΤΡΟΓIΩΡΓΟ, ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΚΑΤΩΝΗΣI, 
ΜΕΣIΑΚΟ, ΚΟYΤΣΟYΛIΑ 

SPA 455 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ν. Δωδεκανήσου 

GR4210001 
ΚΑΣΟΣ & ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

SCI 13452,39 
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Παράρτημα II-3 

Κωδικός Ονομασία Τύπος Έκταση [ha] 

GR4210002 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ ΛΙΜΝΗ - 
ΛΑΣΘΟΣ - ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 9321,9 

GR4210003 
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI/SPA 11297,96 

GR4210004 
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΡΩ ΚΑΙ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 1769,68 

GR4210005 
ΡΟΔΟΣ: ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, ΑΡΜΕΝΗΣΤΗΣ, 
ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ 
- ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ) 

SCI 27514,59 

GR4210006 
ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ - 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 

SCI 11184,4 

GR4210007 
ΝΟΤΙΑ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 4055,74 

GR4210008 
ΚΩΣ: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΟΥΡΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΨΑΛΙΔΙ - 
ΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - ΑΛΥΚΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 10138,24 

GR4210009 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΟ 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΦΙΔΟΥΣΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 
(ΑΚΡ. ΛΑΝΤΡΑ - ΑΚΡ. ΒΡΥΣΗ) 

SCI 7027,21 

GR4210010 
ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ 
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ 

SCI 12407,03 

GR4210011 

ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, 
ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, 
ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ - 
ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 4568,46 

GR4210014 ΝΗΣIΔΕΣ ΠΑΤΜΟY: ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ, ΑΝYΔΡΟΣ SPA 62 

GR4210015 
ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣIΟΥ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΠIΤΤΑ, 
ΚΑΤΣΑΓΑΝI, ΝΕΡΟΝΗΣI, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ 

SPA 1419 

GR4210016 

ΝΗΣΟΣ ΛΕIΨΟI (ΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) & ΝΗΣIΔΕΣ: 
ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΠIΛΑΦI, ΚΑΠΠΑΡI, 
ΚΑΛΑΠΟΔIΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣI, ΜΑΚΡY 
ΑΣΠΟΝΗΣI, ΚΟYΛΟYΡΑ, ΝΟΤIΑ ΑΣΠΡΑ, 
ΣΑΡΑΚIΝΑ, ΠIΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, ΣΤΑΥΡI, ΛIΡΑ, 
ΑΡΕΘΟYΣΑ, ΜΑΝΩΛI 

SPA 876 

GR4210017 

ΒΟΡΕIΟΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚIΩΝ & ΝΗΣIΔΕΣ: 
ΑΓΡΕΛΟYΣΑ, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ, ΣΠΑΛΑΘI, ΣΜIΝΕΡΟ, 
ΤΣΟYΚΑ, ΤΣΟYΚΑΚI, ΨΑΘΟΝΗΣI, 
ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΑΒΑΠΤIΣΤΟΣ, 
ΚΟΜΑΡΟΣ 

SPA 502 

GR4210018 
ΝΗΣIΔΕΣ ΛΕΡΟΥ: ΠIΓΑΝΟΥΣΑ, ΜΕΓΑΛΟ 
ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΛΕΡIΚΟ 

SPA 62 

GR4210019 
ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΛYΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, ΝΕΡΑ, ΣΑΡI, 
ΤΕΛΕΝΔΟΣ 

SPA 528 

GR4210020 
ΝΗΣΟI ΚIΝΑΡΟΣ ΚΑI ΛΕΒIΘΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ 
ΛIΑΔΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΒΡIΑ 

SPA 1457 

GR4210021 

ΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤYΠΑΛΑIΑΣ ΚΑI 
ΝΗΣIΔΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΟI, ΦΤΕΝΟ, 
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜYΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓIΑ 
ΚYΡIΑΚΗ, ΤΗΓΑΝI, ΧΟΝΔΡΗ, ΛIΓΝΟ, 
ΦΩΚIΟΝΗΣIΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛI, ΠΟΝΤIΚΟΥΣΣΑ, 
ΟΦIΔΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝIΑ 

SPA 1459 

GR4210022 ΝΗΣΟΣ ΣYΡΝΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣ SPA 944 
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Παράρτημα II-4 

Κωδικός Ονομασία Τύπος Έκταση [ha] 
ΑΔΕΛΦΟΣ, ΜIΚΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, ΚΑΤΣIΚΑΣ, 
ΜΕΣΟΝΗΣI, ΠΛΑΚIΔΑ, ΣΤΕΦΑΝIΑ, ΝΑΥΑΓIΟ 

GR4210023 
ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΡΠΑΘIΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΟΦΡΑΝΟ, ΣΟΧΑΣ, ΜIΚΡΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΑΥΓΟ, 
ΔIΒΟΥΝIΑ, ΧΑΜΗΛΗ, ΑΣΤΑΚIΔΟΝΗΣIΑ 

SPA 356 

GR4210024 
ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΑΝΤIΤΗΛΟΣ, 
ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣI, ΓIΑΚΟΥΜI, 
ΑΓIΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣI 

SPA 6438 

GR4210025 

ΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣYΜΗΣ ΚΑI 
ΝΗΣIΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ, ΣΕΣΚΛI, 
ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣI, 
ΜΕΓΑΛΟΝΗΣI, ΓIΑΛΕΣIΝΟ, ΟΞΕIΑ, ΧΟΝΔΡΟΣ, 
ΠΛΑΤΥ, ΝIΜΟΣ 

SPA 2213 

GR4210026 

ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, 
ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ, 
ΑΓIΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣI, ΑΛIΜIΑ, 
ΚΡΕΒΑΤI, ΝΗΣΑΚI 

SPA 3623 

GR4210027 ΚΩΣ: ΛIΜΝΗ ΨΑΛIΔI - ΑΛYΚΗ SPA 435 

GR4210028 ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑI ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣIΩΝ SPA 5979 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ν. Ηρακλείου 

GR4310002 ΓΙΟΥΧΤΑΣ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ SCI 716,05 

GR4310003 ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ SCI/SPA 1337,16 

GR4310004 
ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ) 

SCI 2922,24 

GR4310005 ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ) SCI 16174,27 

GR4310006 ΔΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗ - ΟΜΑΛΟΣ) SCI 3939,7 

GR4310007 ΔYΤIΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣIΑ SPA 3403 

GR4310008 ΑΝΑΤΟΛIΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣIΑ SPA 25074 

GR4310009 ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ IΔΗΣ SPA 7876 

GR4310010 ΟΡΟΣ ΓIΟYΧΤΑΣ SPA 420 

GR4310011 ΚΟΡYΦΗ ΚΟYΠΑ (ΔYΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) SPA 1992 

GR4310012 ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ SPA 687 

Ν. Λασιθίου 

GR4320002 
ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, 
ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ 
ΚΟΡΥΦΗ 

SCI 34007,17 

GR4320003 ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ SCI 630,65 

GR4320004 
ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & ΓΥΡΩ 
ΠΕΡΙΟΧΗ) 

SCI 986,23 

GR4320005 ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ SCI 8587,66 
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Παράρτημα II-5 

Κωδικός Ονομασία Τύπος Έκταση [ha] 

GR4320006 

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: 
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 
ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ 
ΠΛΑΚΟΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 13066,57 

GR4320008 
ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 

SCI 804,68 

GR4320009 ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ SPA 3746 

GR4320010 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡYΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔIΚΤΗΣ SPA 13266 

GR4320011 ΔIΟΝYΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟI SPA 506 

GR4320013 ΦΑΡΑΓΓI ΣΕΛΗΝΑΡI-ΒΡΑΧΑΣI SPA 2313 

GR4320014 ΝΟΤIΟΔYΤIΚΗ ΘΡYΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ) SPA 1613 

GR4320015 ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟI SPA 4,63 

GR4320016 ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ SPA 3883 

Ν. Ρεθύμνου 

GR4330002 ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ SCI 4700,24 

GR4330003 
ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

SCI 3642,09 

GR4330004 

ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ 
ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 

SCI 13121,48 

GR4330005 
ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ 
ΜΑΔΑΡΑ) 

SCI 39913,08 

GR4330006 ΖΟΡΟΣ - ΑΓΑΘΗ - ΚΕΔΡΟΣ SPA 8270 

GR4330007 ΚΟYΡΤΑΛIΩΤIΚΟ ΦΑΡΑΓΓI, ΦΑΡΑΓΓI ΠΡΕΒΕΛΗ SPA 7598 

GR4330008 ΠΡΑΣIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI SPA 1102 

GR4330009 ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕIΤΗΣ (ΝΟΤIΟΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) SPA 10538 

Ν. Χανίων 

GR4340001 
ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & 
ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ 
- ΒΙΓΛΙΑ 

SCI 5781,3 

GR4340002 
ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 271,79 

GR4340003 ΧΕΡΣΟΝΗΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ SCI 8753,27 

GR4340004 ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ SCI 7351,92 

GR4340005 
ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 

SCI 3039,84 
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Παράρτημα II-6 

Κωδικός Ονομασία Τύπος Έκταση [ha] 

GR4340006 
ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ -  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ 
ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑΣ 

SCI 1211,58 

GR4340007 ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ SCI 497,73 

GR4340008 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ SCI 53363,68 

GR4340010 
ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 

SCI 4430,51 

GR4340011 ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ SCI 1217,6 

GR4340012 
ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΖΩΝΗ 

SCI 14022,51 

GR4340013 ΝΗΣΟΙ ΓΑΒΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΒΔΟΠΟΥΛΑ SCI 6290,59 

GR4340014 
ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ - ΦΑΡΑΓΓI 
ΤΡYΠIΤΗΣ - ΨIΛΑΦI - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ 

SPA 13949 

GR4340015 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ 

SCI 2202,49 

GR4340016 
ΜΕΤΕΡIΖIΑ ΑΓIΟΣ ΔIΚΑIΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - 
ΒIΤΣIΛIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

SPA 6874 

GR4340017 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ 
ΗΜΕΡΗ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI 

SPA 2806 

GR4340018 ΝΗΣIΔΑ ΑΓIΟI ΘΕΟΔΩΡΟI SPA 81 

GR4340019 
ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟYΛIΑΝΟ 
ΦΑΡΑΓΓI-ΟΡΟΠΕΔIΟ ΜΑΝIΚΑ 

SPA 4209 

GR4340020 ΛIΜΝΗ ΑΓIΑΣ (ΧΑΝIΑ) SPA 67 

GR4340021 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ SPA 2920 

GR4340022 ΛIΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑI ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜYΡΟΥ SPA 200 

GR4340023 ΝΟΤIΟΔYΤIΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑI ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ SPA 1564 

Σύνολο 671.656,28 
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Παράρτημα IIΙ-1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Πίνακες αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε πεδίο παρέμβασης του προγράμματος 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η διερεύνηση της επίπτωσης των δράσεων που προβλέπονται σε κάθε πεδίο παρέμβασης των 
Αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος πάνω στους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται. Για τον σκοπό αυτό απαντώνται και 
σχολιάζονται τα παράγωγα αξιολογητικά ερωτήματα για κάθε περιβαλλοντικό στόχο. Οι δράσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτές αποτελούν δράσεις συμπληρωματικές προς τις δράσεις στους 
υπόλοιπους τομείς του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό το πεδίο παρέμβασης «ανθρώπινο δυναμικό» εξετάζεται οριζόντια και 
συγκεκριμένα θεωρείται ότι παρουσιάζει θετική συνεισφορά στην επίτευξη κυρίως του στόχου στην βελτίωση των συνθηκών ζωής και 
εργασίας των κατοίκων της περιοχής συνεργασίας. Επίσης στην αξιολόγηση δεν συμετέχει ο Αξονας προτεραιότητας 4 που προβλέπει 
οριζόντιες δράσεις «τεχνικής συνδρομής» για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος. Οι επιπτώσεις του 
συγκεκριμένου Άξονα προτεραιότητας ενδεχόμενα μπορούν να αναζητηθούν στην ενίσχυση της δράσης και άρα των όποιων επιπτώσεων 
των υπόλοιπων Αξόνων προτεραιότητας του ΔΠ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

 Αρνητική απάντηση στο αξιολογητικό ερώτημα /Άμεσα αρνητική επίπτωση στον αντίστοιχο περιβαλλοντικό στόχο 

 Αρνητική απάντηση στο αξιολογητικό ερώτημα /Έμμεσα αρνητική επίπτωση στον αντίστοιχο περιβαλλοντικό στόχο 

 Αρνητική απάντηση στο αξιολογητικό ερώτημα /Ουδέτερη επίπτωση στον αντίστοιχο περιβαλλοντικό στόχο 

 Θετική απάντηση στο αξιολογητικό ερώτημα /Έμμεσα θετική επίπτωση στον αντίστοιχο περιβαλλοντικό στόχο 

 Θετική απάντηση στο αξιολογητικό ερώτημα /Άμεσα θετική επίπτωση στον αντίστοιχο περιβαλλοντικό στόχο 
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Παράρτημα IIΙ-2 

Αξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα 
 Επιχειρηματικότητα Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία 

  

  

 Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 
 Δράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης 
τοπικών προϊόντων. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας 
Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων και 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης.  

Αξιολογητικά ερωτήματα   

Ατμόσφαιρα - Κλίμα      
Θα οδηγήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-
Κύπρος σε μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου; 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος αναμένεται 
να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό 
μίγμα της περιοχής συνεργασίας; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Έδαφος     
Θα οδηγήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-
Κύπρος σε μείωση της ρύπανσης του εδάφους από 
αστικά στερεά απόβλητα και γεωργικά κατάλοιπα  

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Θα επηρεάσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-
Κύπρος την απώλεια εδαφικών πόρων από το 
φαινόμενο της διάβρωσης των εδαφών και της 
ερημοποίησης; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Νερό     
Θα βοηθήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-
Κύπρος στην Ορθολογιστική διαχείριση των 
επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδατικών 
πόρων σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο για τα 
νερά 2000/60 EC και βελτίωση της 
διαθεσιμότητας γλυκού νερού στις νησιωτικές 
περιοχές; 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Προωθεί το ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2000/60 και τον στόχο της επίτευξης 
καλής κατάστασης στα υδατικά σώματα της 
περιοχής συνεργασίας; 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος θα 
συμβάλλει θετικά στην μείωση της ρύπανσης των 
θαλασσών από αστικά, βιομηχανικά, γεωργικά και 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 
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Παράρτημα IIΙ-3 

Αξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα 
 Επιχειρηματικότητα Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία 

  

  

 Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 
 Δράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης 
τοπικών προϊόντων. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας 
Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων και 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης.  

ναυτιλιακά λύματα; 
Πληθυσμός-Υλικά περιουσιακά στοιχεία     
Θα ενισχυθεί μέσω της εφαρμογής του 
προγράμματος η δημογραφική κατάσταση των 
νησιών της περιοχής συνεργασίας; 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ίσως έχει μικρής 
κλίμακας θετική επίπτωση στην ελκυστικότητα της περιοχής 

ως τόπου εγκατάστασης 

Πιθανή μικρής κλίμακας θετική επίπτωση σε περιοχές στις 
οποίες λειτουργούν εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα 

Συμβάλλει το πρόγραμμα στην βελτίωση των 
συνθηκών ζωής και εργασίας των κατοίκων της 
περιοχής συνεργασίας; 

Δημιουργία κάποιων θέσεων εργασίας και βελτίωση της 
απασχόλησης 

Τα αποτελέσμαντα της έρευνας θα συμβάλουν εμμέσως 
στην βελτίωση των συνθηκών ζωής ή/και εργασίας των 

κατοίκων της ΠΠΣ 
Συμβάλλει το πρόγραμμα στην οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην 
περιοχή συνεργασίας; 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας θα έχει άμεση θετική 
επίπτωση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους 

Σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις από την υλοποίηση 
εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων 

προϊόντων ή μεθόδων παραγωγής 

Βελτιώνει η εφαρμογή του προγράμματος την 
προσβασιμότητα της περιοχής;  

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Ανθρώπινη υγεία     
Μπορεί το πρόγραμμα να συμβάλλει στην 
ενίσχυση των υποδομών δημόσιας υγιεινής; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Βελτιώνεται μέσω του προγράμματος η πρόσβαση 
των κατοίκων σε υπηρεσίες υγείας; 

  
Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 

ερευνητικών προγραμμάτων 
Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα – Πανίδα     
Προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσεις για την 
προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας 
βιοποικιλότητας στην περιοχή; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Η εφαρμογή του προγράμματος θα συμβάλλει 
στην προστασία των ευαίσθητων και οικολογικά 
σημαντικών οικοτόπων ;  

  
Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 

ερευνητικών προγραμμάτων 

Περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσεις που 
συμβάλλουν στην προστασία και ορθολογιστική 
διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων; 

  
Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 

ερευνητικών προγραμμάτων 
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Παράρτημα IIΙ-4 

Αξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα 
 Επιχειρηματικότητα Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία 

  

  

 Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 
 Δράσεις διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης 
τοπικών προϊόντων. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας 
Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων και 
ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης.  

Προβλέπονται στο ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος δράσεις 
που θα ενισχύσουν την προστασία της σπάνιας, 
ενδημικής και απειλούμενης χλωρίδας και 
πανίδας; 

  
Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 

ερευνητικών προγραμμάτων 

Πολιτισμική κληρονομιά      
Κινείται το ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος σε κατεύθυνση 
διαφύλαξης της ιστορικής κληρονομιάς και των 
παραδοσιακών στοιχείων της περιοχής;  

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Προωθείται η προστασία και ανάδειξη του 
αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής 
προγραμματισμού μέσω του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος; 

  
Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 

ερευνητικών προγραμμάτων 

Ενισχύεται η ανάπτυξη πολιτισμικών δεσμών και η 
ανταλλαγή πολιτισμικού προϊόντος μεταξύ των 
χωρών της περιοχής συνεργασίας από τις δράσεις 
του προγράμματος; 

  
Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 

ερευνητικών προγραμμάτων 

Τοπίο     
Θα συμβάλλει η υλοποίηση του ΠΔΣ Ελλάδα-
Κύπρος στην προστασία και ανάδειξη του 
γραφικού και παραδοσιακού χαρακτήρα της 
περιοχής και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 
ερευνητικών προγραμμάτων 

Θα βοηθήσει το πρόγραμμα στην προστασία του 
φυσικού τοπίου των νησιών, των δασών και της 
άγριας φύσης ; 

  
Θετική επίπτωση στην περίπτωση υλοποίησης σχετικών 

ερευνητικών προγραμμάτων 
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Παράρτημα IIΙ-5 

 
Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 
Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη 

κινδύνων 
Πολιτισμός 

   

 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική 
διαχείριση τόπων φυσικών πόρων & 
ευαίσθητων περιοχών. 

 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 
προβολής, δικτύωσης. 

 Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, 
πυρκαγιές, σεισμούς, κλπ). 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού 
προϊόντος της Περιοχής Συνεργασίας και 
βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών. 

  Δράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου 
πολιτισμού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας. 

 Συνδυασμένη προβολή και δικτύωση, 
διασφάλιση συνθηκών εύκολης πρόσβασης και 
επισκεψιμότητας και οργάνωση θεματικών 
διαδρομών, με σκοπό την αξιοποίησή της 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Αξιολογητικά ερωτήματα   

Ατμόσφαιρα - Κλίμα   

Θα οδηγήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος σε μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου; 

Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων σχετικών με την 
καταγραφή των αέριων ρύπων και την πρόληψη 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας από 
βιομηχανικά ατυχήματα 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 

Η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος αναμένεται να συμβάλει 
στην αύξηση της συμμετοχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στο ενεργειακό μίγμα της περιοχής συνεργασίας; 

Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων αύξησης της 
συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
αποτέλεσμα την μείωση εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου 

  

Έδαφος   

Θα οδηγήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος σε μείωση 
της ρύπανσης του εδάφους από αστικά στερεά απόβλητα και 
γεωργικά κατάλοιπα  

Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων διαχείρισης 
αστικών και απορριμμάτων και ανάπτυξης ορθών 
γεωργικών πρακτικών  

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 

Θα επηρεάσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος την 
απώλεια εδαφικών πόρων από το φαινόμενο της διάβρωσης 
των εδαφών και της ερημοποίησης; 

Δυνατότητα μελέτης των φαινομένων διάβρωσης 
των εδαφών και καταπολέμησης της απερήμωσης.   

Νερό   
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 
Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη 

κινδύνων 
Πολιτισμός 

   

 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική 
διαχείριση τόπων φυσικών πόρων & 
ευαίσθητων περιοχών. 

 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 
προβολής, δικτύωσης. 

 Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, 
πυρκαγιές, σεισμούς, κλπ). 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού 
προϊόντος της Περιοχής Συνεργασίας και 
βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών. 

  Δράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου 
πολιτισμού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας. 

 Συνδυασμένη προβολή και δικτύωση, 
διασφάλιση συνθηκών εύκολης πρόσβασης και 
επισκεψιμότητας και οργάνωση θεματικών 
διαδρομών, με σκοπό την αξιοποίησή της 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Θα βοηθήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος στην 
Ορθολογιστική διαχείριση των επιφανειακών, υπόγειων και 
παράκτιων υδατικών πόρων σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο 
για τα νερά 2000/60 EC και βελτίωση της διαθεσιμότητας 
γλυκού νερού στις νησιωτικές περιοχές; 

Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων σχετικών με την 
εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά και την 
βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων 

Προωθεί το ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος την εφαρμογή της Οδηγίας 
2000/60 και τον στόχο της επίτευξης καλής κατάστασης στα 
υδατικά σώματα της περιοχής συνεργασίας; 

Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων σχετικών με την 
εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, την 
βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων, την 
πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, σχέδια 
αντιμετώπισης πλημμυρών κτλ 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 

Η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος θα συμβάλλει θετικά 
στην μείωση της ρύπανσης των θαλασσών από αστικά, 
βιομηχανικά, γεωργικά και ναυτιλιακά λύματα; 

Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων σχετικών με την 
πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από αστικά 
βιομηχανικά και γεωργικά λύματα 

  

Πληθυσμός-Υλικά περιουσιακά στοιχεία     

Θα ενισχυθεί μέσω της εφαρμογής του προγράμματος η 
δημογραφική κατάσταση των νησιών της περιοχής 
συνεργασίας; 

Η πολιτιστική αναβάθμιση της ΠΠΣ μέσω των 
προβλεπόμενων δράσεων θα μπορούσε δυνητικά να 
ενισχύσει την ελκυστικότητα της ως τόπου 
εγκατάστασης  

Συμβάλλει το πρόγραμμα στην βελτίωση των συνθηκών ζωής 
και εργασίας των κατοίκων της περιοχής συνεργασίας; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 

Η πολιτιστική αναβάθμιση της ΠΠΣ μέσω των 
προβλεπόμενων δράσεων θα συμβάλλει θετικά στην 
αύξηση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της 
περιοχής 
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 
Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη 

κινδύνων 
Πολιτισμός 

   

 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική 
διαχείριση τόπων φυσικών πόρων & 
ευαίσθητων περιοχών. 

 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 
προβολής, δικτύωσης. 

 Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, 
πυρκαγιές, σεισμούς, κλπ). 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού 
προϊόντος της Περιοχής Συνεργασίας και 
βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών. 

  Δράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου 
πολιτισμού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας. 

 Συνδυασμένη προβολή και δικτύωση, 
διασφάλιση συνθηκών εύκολης πρόσβασης και 
επισκεψιμότητας και οργάνωση θεματικών 
διαδρομών, με σκοπό την αξιοποίησή της 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Συμβάλλει το πρόγραμμα στην οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων στην περιοχή συνεργασίας; 

Η τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος 
της περιοχής αναμένεται να ενισχύσει την 
επισκοψιμότητα της περιοχής ενισχύοντας τις 
τουριστικές επιχειρήσεις  

Βελτιώνει η εφαρμογή του προγράμματος την προσβασιμότητα 
της περιοχής;  

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 

Ανθρώπινη υγεία     

Μπορεί το πρόγραμμα να συμβάλλει στην ενίσχυση των 
υποδομών δημόσιας υγιεινής; 

Βελτιώνεται μέσω του προγράμματος η πρόσβαση των 
κατοίκων σε υπηρεσίες υγείας; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 

Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα – Πανίδα     

Προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσεις για την προστασία της 
θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας στην περιοχή; 

Δυνατότητα υλοποίησης δράσεων μελέτης 
καταγραφής και διαχείρισης των βιολογικών πόρων 
της επιλέξιμης περιοχής  

Η εφαρμογή του προγράμματος θα συμβάλλει στην προστασία 
των ευαίσθητων και οικολογικά σημαντικών οικοτόπων ;  

Δυνατότητα συμβολής σε σχέδια προστασίας και 
διαχείρισης προστατευόμενων οικοτόπων  

Περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσεις που συμβάλλουν στην 
προστασία και ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών 
αποθεμάτων; 

Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων ορθολογιστικής 
διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων 

Προβλέπονται στο ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος δράσεις που θα 
ενισχύσουν την προστασία της σπάνιας, ενδημικής και 

Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων για την προστασία 
των σπάνιων ενδημικών και απειλούμενων ειδών 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 
Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη 

κινδύνων 
Πολιτισμός 

   

 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Προστασία, ανάδειξη και ορθολογική 
διαχείριση τόπων φυσικών πόρων & 
ευαίσθητων περιοχών. 

 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, 
προβολής, δικτύωσης. 

 Πρόληψη, έλεγχος και διαχείριση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων (θαλάσσια ρύπανση, 
πυρκαγιές, σεισμούς, κλπ). 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού 
προϊόντος της Περιοχής Συνεργασίας και 
βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών. 

  Δράσεις για την ενίσχυση του σύγχρονου 
πολιτισμού και των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας. 

 Συνδυασμένη προβολή και δικτύωση, 
διασφάλιση συνθηκών εύκολης πρόσβασης και 
επισκεψιμότητας και οργάνωση θεματικών 
διαδρομών, με σκοπό την αξιοποίησή της 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

απειλούμενης χλωρίδας και πανίδας; 

Πολιτισμική κληρονομιά      

Κινείται το ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος σε κατεύθυνση διαφύλαξης της 
ιστορικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών στοιχείων της 
περιοχής;  

Οι προβλεπόμενες δράσεις κινούνται άμεσα σε 
κατεύθυνση διαφύλαξης της ιστορικής κληρονομιάς 
και των παραδοσιακών στοιχείων της περιοχής  

Προωθείται η προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού 
πλούτου της περιοχής προγραμματισμού μέσω του ΠΔΣ 
Ελλάδα-Κύπρος; 

Δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων ανάδειξης του 
αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής  

Ενισχύεται η ανάπτυξη πολιτισμικών δεσμών και η ανταλλαγή 
πολιτισμικού προϊόντος μεταξύ των χωρών της περιοχής 
συνεργασίας από τις δράσεις του προγράμματος; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 

Η ενίσχυση των πολιτισμικών δεσμών και η 
ανταλλαγή πολιτισμικού προϊόντος μεταξύ των δύο 
χωρών αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των 
προτεινόμενων δράσεων  

Τοπίο     

Θα συμβάλλει η υλοποίηση του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος στην 
προστασία και ανάδειξη του γραφικού και παραδοσιακού 
χαρακτήρα της περιοχής και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής; 

Η προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα και της 
αρχιτεκτονικής παράδοσης ως στοιχεία του 
πολιτιστικού πλούτου της περιοχής θα επηρεαστούν 
θετικά από τις προβλεπόμενες δράσεις  

Θα βοηθήσει το πρόγραμμα στην προστασία του φυσικού 
τοπίου των νησιών, των δασών και της άγριας φύσης ; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση 
των δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 
τομέα 

Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου εκτιμάται ως άμεση 
συνέπεια των προβλεπόμενων δράσεων 
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Άξονας Προτεραιότητας 3: Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον  

 Ασφάλεια Περιοχής Μεταφορές και Επικοινωνίες 

  

 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Δράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις 
πύλες εισόδου. 

 Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης 
θαλάσσιου και εναέριου χώρου. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Χρήση ΤΠΕ σε θέματα μεταφορών. 
 Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών πρόσβασης σε 
δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνιών στην 
κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη 

Αξιολογητικά ερωτήματα   

Ατμόσφαιρα - Κλίμα      
Θα οδηγήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος σε μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου; 
Η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος αναμένεται να συμβάλει 
στην αύξηση της συμμετοχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μίγμα της περιοχής συνεργασίας; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική 
επίδραση των δράσεων στον συγκεκριμένο 

περιβαλλοντικό τομέα 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Έδαφος     
Θα οδηγήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος σε μείωση της 
ρύπανσης του εδάφους από αστικά στερεά απόβλητα και γεωργικά 
κατάλοιπα  
Θα επηρεάσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος την απώλεια 
εδαφικών πόρων από το φαινόμενο της διάβρωσης των εδαφών 
και της ερημοποίησης; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική 
επίδραση των δράσεων στον συγκεκριμένο 

περιβαλλοντικό τομέα 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Νερό     
Θα βοηθήσει η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος στην 
Ορθολογιστική διαχείριση των επιφανειακών, υπόγειων και 
παράκτιων υδατικών πόρων σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο για 
τα νερά 2000/60 EC και βελτίωση της διαθεσιμότητας γλυκού 
νερού στις νησιωτικές περιοχές; 
Προωθεί το ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος την εφαρμογή της Οδηγίας 
2000/60 και τον στόχο της επίτευξης καλής κατάστασης στα 
υδατικά σώματα της περιοχής συνεργασίας; 
Η εφαρμογή του ΔΠΣ Ελλάδα-Κύπρος θα συμβάλλει θετικά στην 
μείωση της ρύπανσης των θαλασσών από αστικά, βιομηχανικά, 
γεωργικά και ναυτιλιακά λύματα; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική 
επίδραση των δράσεων στον συγκεκριμένο 

περιβαλλοντικό τομέα 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Πληθυσμός-Υλικά περιουσιακά στοιχεία     
Θα ενισχυθεί μέσω της εφαρμογής του προγράμματος η 
δημογραφική κατάσταση των νησιών της περιοχής συνεργασίας; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική 
επίδραση των δράσεων στον συγκεκριμένο 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 
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Παράρτημα IIΙ-10 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον  

 Ασφάλεια Περιοχής Μεταφορές και Επικοινωνίες 

  

 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Δράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις 
πύλες εισόδου. 

 Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης 
θαλάσσιου και εναέριου χώρου. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Χρήση ΤΠΕ σε θέματα μεταφορών. 
 Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών πρόσβασης σε 
δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνιών στην 
κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη 

Συμβάλλει το πρόγραμμα στην βελτίωση των συνθηκών ζωής και 
εργασίας των κατοίκων της περιοχής συνεργασίας; 

Δυνατόπτητα ανάπτυξης συστημάτων e-governing 

Συμβάλλει το πρόγραμμα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην 
περιοχή συνεργασίας; 

Εμμέσος η βελτίωση της προσβασιμότητας θα συμβάλλει 
στην βελτίωση της επισκεψιμότητας με θετικες συνέπειες 

στον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις 
Βελτιώνει η εφαρμογή του προγράμματος την προσβασιμότητα της 
περιοχής;  

περιβαλλοντικό τομέα 

Η βελτίωση της προσβασιμότητας αποτελεί άμεση συνέπεια 
της εφαρμογής των προβλεπόμενων δράσεων 

Ανθρώπινη υγεία     
Μπορεί το πρόγραμμα να συμβάλλει στην ενίσχυση των υποδομών 
δημόσιας υγιεινής; 

Δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων e-health 

Βελτιώνεται μέσω του προγράμματος η πρόσβαση των κατοίκων σε 
υπηρεσίες υγείας; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική 
επίδραση των δράσεων στον συγκεκριμένο 

περιβαλλοντικό τομέα Δυνατότητα εφαρμογής σχεδίων ενίσχυσης των 
επιχειρησιακών μέσων υγείας 

Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα – Πανίδα     
Προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσεις για την προστασία της 
θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας στην περιοχή; 
Η εφαρμογή του προγράμματος θα συμβάλλει στην προστασία των 
ευαίσθητων και οικολογικά σημαντικών οικοτόπων ;  
Περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσεις που συμβάλλουν στην 
προστασία και ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών 
αποθεμάτων; 
Προβλέπονται στο ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος δράσεις που θα 
ενισχύσουν την προστασία της σπάνιας, ενδημικής και 
απειλούμενης χλωρίδας και πανίδας; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική 
επίδραση των δράσεων στον συγκεκριμένο 

περιβαλλοντικό τομέα 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 

Πολιτισμική κληρονομιά      
Κινείται το ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος σε κατεύθυνση διαφύλαξης της 
ιστορικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών στοιχείων της 
περιοχής;  

Προωθείται η προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου 
της περιοχής προγραμματισμού μέσω του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική 
επίδραση των δράσεων στον συγκεκριμένο 

περιβαλλοντικό τομέα 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 
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Παράρτημα IIΙ-11 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον  

 Ασφάλεια Περιοχής Μεταφορές και Επικοινωνίες 

  

 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Δράσεις βελτίωσης ασφάλειας στις 
πύλες εισόδου. 

 Ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης 
θαλάσσιου και εναέριου χώρου. 

Προβλεπόμενες δράσεις: 
 Χρήση ΤΠΕ σε θέματα μεταφορών. 
 Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών πρόσβασης σε 
δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνιών στην 
κατεύθυνση εξυπηρέτησης του πολίτη 

Ενισχύεται η ανάπτυξη πολιτισμικών δεσμών και η ανταλλαγή 
πολιτισμικού προϊόντος μεταξύ των χωρών της περιοχής 
συνεργασίας από τις δράσεις του προγράμματος; 
Τοπίο     
Θα συμβάλλει η υλοποίηση του ΠΔΣ Ελλάδα-Κύπρος στην 
προστασία και ανάδειξη του γραφικού και παραδοσιακού 
χαρακτήρα της περιοχής και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής; 
Θα βοηθήσει το πρόγραμμα στην προστασία του φυσικού τοπίου 
των νησιών, των δασών και της άγριας φύσης ; 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική 
επίδραση των δράσεων στον συγκεκριμένο 

περιβαλλοντικό τομέα 

Δεν αναμένεται κάποια θετική ή αρνητική επίδραση των 
δράσεων στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα 
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Παράρτημα IV-1 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
Χάρτες και Σχέδια 

 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
1 Προστατευόμενες περιοχές του δικτύου οικοτόπων NATURA 2000 

στην περιοχή προγραμματισμού και συνεργασίας 
2 Πυκνότητα πληθυσμού στην περιοχή προγραμματισμού και 

συνεργασίας 
3 Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην περιοχή προγραμματισμού και 

συνεργασίας 
4 Μονάδες υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή προγραμματισμού και 

συνεργασίας 
5 Σημαντικές βιομηχανικές μονάδες και μονάδες που υπάγονται στην 

Οδηγία 96/61/ΕΚ για την «Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης στη Βιομηχανία» (IPPC) 
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