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• ΕΔΠΑΡ, Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

• ΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση  

• ΕΕΛ, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων  

• ΕΖΔ, Ειδική Ζώνη Διατήρησης  

• ΕΚΠΑ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

• ΕΛ‐ΚΥΠ, Ελλάδα – Κύπρος  

• ΕΛ. ΣΤΑΤ, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία  

• ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

• ΕΠ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

• ΕΠΕ, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

• ΕΠΜ, Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 

• ΕΣ, Ειδικός Στόχος 

• ΕΥΠΕ, Ειδική Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 

• ΘΣ: Θεματικός Στόχος 

• ΚΒΧΚ, Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου  

• ΚΓΠ, Κοινή Γεωργική Πολιτική 

• ΚΠΣ, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

• ΜΒΑ, Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση 

• ΜΜΕ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

• ΟΔΠΖ, Ολοκληρωμένη Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών  

• ΟΟΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

• ΠΒΑ: Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου 

• ΠΔΕ: Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 

• ΠΔΠ: Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον  

• ΠΝΑ: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

• ΣΑΠΑ, Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου  

• ΣΜΠΕ, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

• ΣΠΕ, Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 

• ΤΒ, Τεχνική Βοήθεια 

• ΤΠΕ, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας  

• ΥΓΟΣ, Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος  

• ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020 
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MEΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

x 

• ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

• ΧΑΔΑ, Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων – Αποβλήτων  

• IMPEL:  Δίκτυο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  εφαρμογή  και  την  επιβολή  του  δικαίου  του 
περιβάλλοντος 

• NUTS, Nomenclature of Territorial Units for Statistics 

• RIS3: Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης  

• S3CY: Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο 
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ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) εκπονείται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που προβλέπει το άρθρο 7  της Κοινής 
Υπουργικής  Απόφασης  με  α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006  για  την  «εκτίμηση  των 
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  ορισμένων  σχεδίων  και  προγραμμάτων,  σε  συμμόρφωση  με  τις 
διατάξεις  της  Οδηγίας  2001/42/ΕΚ»  (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006)  και  ο  Ν. 102(Ι)‐2005.  Αφορά  την  εκ 
των  προτέρων  αξιολόγηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  την  υλοποίηση  του  υπό 
διαμόρφωση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος για 
την προγραμματική περίοδο 2014‐2020.  

Το Πρόγραμμα με μια ματιά 

Για το πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος, η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας περιλαμβάνει τρεις 
περιφέρειες NUTS II για την Ελλάδα (Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου), 
ενώ  για  την  Κύπρο  επιλέξιμη  περιοχή  αποτελεί  το  σύνολο  της  χώρας  (NUTS  I),  πλην  των 
Κυρίαρχων Περιοχών  Βάσεων  του Ηνωμένου  Βασιλείου,  της  Βρετανίας  και  Βορείου  Ιρλανδίας. 
Στην  νέα  περίοδο  20014‐2020,  προστέθηκε  η  περιφερειακή  ενότητα  (πρώην  νομός)  των 
Κυκλάδων (NUTS III), με αποτέλεσμα στη νέα προγραμματική περίοδο 2014‐2020, να συμμετέχει 
η περιφέρεια ΝΑ, στο σύνολό της. 

Η  επιλέξιμη  περιοχή  καταλαμβάνει  συνολική  χερσαία  έκταση  26.709  τ.χλμ.  (Κύπρος=  9.251 
τ.χλμ., ΠΒΑ= 3.836 τ.χλμ., ΠΝΑ= 5.286 τ.χλμ., Περιφέρεια Κρήτης= 8.336 τ.χλμ.).  

 

Εικόνα Π‐1: Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος για την περίοδο 2014‐2020  

Τα  γεωγραφικά  και  αναπτυξιακά  χαρακτηριστικά  της,  την  καθιστούν  προνομιακό  χώρο 
ανάπτυξης  και  πιλοτικής  άσκησης  της  πολιτικής  της  ΕΕ  για  την  «Γαλάζια  Ανάπτυξη».  Ο 
συνδυασμός  των  χαρακτηριστικών  της  γεωγραφικής  ασυνέχειας,  της  απομόνωσης,  της 
περιφερειακότητας,  της  πολυδιάσπασης  του  χώρου  αλλά  και  της  μοναδικής  πολιτισμικής 
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ταυτότητας όσο και του φυσικού πλούτου που συγκροτείται από ένα πλούσιο δίκτυο αξιόλογων 
οικοτόπων, συνθέτουν την ιδιαίτερη εικόνα της επιλέξιμης περιοχής. 

Προς την κατεύθυνση αυτοί, οι τρεις άξονες προτεραιότητες του Ε.Π., στους οποίους προστίθεται 
και ο οριζόντιος άξονας της τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και αντίστοιχες χρηματοδοτικές 
βαρύτητες παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας  Π‐1:  Ενδεικτική  κατανομή  πόρων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Διασυνοριακής 
συνεργασία Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός 
Στόχος 

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

2 
Ε.Σ. 1.1: Διεύρυνση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου 
διακυβέρνησης σε επιλεγμένους τομείς διασυνοριακής 
περιοχής  

1.838.460,00 

Α.Π. 1: Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας 
και της 
επιχειρηματικότητας 
στην διασυνοριακή 
περιοχή 

3 
Ε.Σ. 1.2: Ενθάρρυνση γεωγραφικής ποσοτικής αύξησης των 
αγορών δραστηριοποίησης των ΜΜΕ με αξιοποίηση της 
καινοτομίας και δικτύωσης.   

6.434.615,00 

18,0 

Ε.Σ. 2.1: Πολυδιάσταση, συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό τομέα 
στην διασυνοριακή περιοχή.  

7.583.655,00 
4 

Ε.Σ. 2.2: Έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στην 
διασυνοριακή περιοχή.   2.757.695,00 

Α.Π. 2: Μια 
διασυνοριακή 
περιοχή, 
προσαρμοσμένη 
στην κλιματική 
αλλαγή, ασφαλής 
από ειδικούς 
κινδύνους, με 
βιώσιμη χρήση των 
ενεργειακών πόρων.  

7 
Ε.Σ. 2.3: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων 
μεταφοράς και βελτίωσης της ασφάλειας στη θάλασσα και 
ανταλλαγής πληροφοριών.  

3.906.730,00 

31,0 

5 
Ε.Σ. 3.1: Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές 
τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές.    5.512.500,00 
Ε.Σ. 3.2: Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής   8.502.885,00 

Α.Π. 3: Διατήρηση 
και προστασία του 
περιβάλλοντος και 
ασφαλής 
προσβασιμότητα 

6  Ε.Σ. 3.3: Διάδοση και αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών για 
τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και της υλοποίησης του 
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.  

6.667.310,00 

45,0 

Α.Π. 4: Τεχνική 
Βοήθεια 

ΤΒ    
2.757.701,00 

6,0 

         45.961.551,00  100,0 

Τα  στοιχεία  του  ανωτέρω  πίνακα  είναι  προκαταρκτικού  επιπέδου  και  δεν  θα  πρέπει  να 
εκληφθούν ως οριστικά∙ η αξιοποίηση τους στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εξαντλείται στην 
εξαγωγή  εκτιμήσεων  αναφορικά  με  τις  τάξεις  μεγέθους  των  εντάσεων  που  θα  έχουν  οι 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Καθώς το πρόγραμμα ωριμάζει, μικρές μεταβολές είναι 
αναμενόμενες,  αλλά  αυτό  δεν  αντιστρατεύεται  τη  δυνατότητα  να  εξαχθούν  ποσοτικού  τύπου 
διαπιστώσεις αναφορικά με τις τάξεις μεγέθους των παρεμβάσεων. 

Η κύρια αρχή του σχεδιασμού του ΕΠ είναι η εκπλήρωση σημαντικών περιβαλλοντικών στόχων, 
αλλά πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ως επι το πλείστον ήπιες ενέργειες και δεν έχει μεγάλης 
κλίμακας  υποδομές.  Αναλυτικά  οι  δράσεις  του  ΕΠ  παρουσιάζονται  στο  κεφάλαιο  4  της 
παρούσας.  

Η ενσωμάτωση  της περιβαλλοντικής μέριμνας αποτελεί  καταστατική  δέσμευση  του  Συμφώνου 
Εταιρικής Σχέσης της προγραμματικής περιόδου 2014‐2020.  

Ειδικότερα:  
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ΚΕΦ. 1 ‐ 3 

• Επιδιώκεται η κάλυψη της ανάγκης προώθησης όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων για την 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  

• Παράλληλα,    θα  επιχειρηθεί  η  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων    που  παρέχει  η  πράσινη 
οικονομία  και  η  γαλάζια  οικονομία  για  την  προώθηση  ενός  βιώσιμου  αναπτυξιακού 
προτύπου που θα  ενσωματώνει  την περιβαλλοντική προστασία  εξυπηρετώντας  ταυτόχρονα 
την αναθέρμανση της οικονομίας. Η επιδίωξη αυτή θα προωθηθεί μέσω της προσαρμογής της 
γεωργίας,  της  μόχλευσης  ιδιωτικών  πόρων  για  την  επιτάχυνση  της  εναρμόνισης  με  το 
Κοινοτικό Κεκτημένο  στους  τομείς  της διαχείρισης υγρών  και  στερεών αποβλήτων αλλά  και 
της  ανάδειξης  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  ως    βασικών 
πυλώνων στην προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος.    

Πράγματι οι  επενδυτικές προτεραιότητες που προβλέπονται ως  τελικά εργαλεία επίτευξης  των 
επιλεγμένων θεματικών στόχων του Ε.Π., διακρίνονται από σημαντικό βαθμό ενσωμάτωσης των 
περιβαλλοντικών  ζητημάτων. Η πολιτική που θα χρηματοδοτηθεί κατά  την νέα προγραμματική 
περίοδο αποδίδει έμφαση: 

• στην  στήριξη  της  ενεργειακής  απόδοσης,  της  έξυπνης  διαχείρισης  της  ενέργειας  και  της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές και στον τομέα της στέγασης.  

• στην  προαγωγή  στρατηγικών  χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  για  όλους  τους 
τύπους  περιοχών,  συμπεριλαμβανομένης  της  προώθησης  της  αειφόρου  πολυτροπικής 
αστικής  κινητικότητας  και  των  μέτρων  προσαρμογής  σχετικά  με  τον  περιορισμό  των 
εκπομπών.  

• στην  προαγωγή  επενδύσεων  για  την  αντιμετώπιση  ειδικών  κινδύνων,  εξασφαλίζοντας  της 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών.  

• στην διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς,  

• στην προαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και σε 
σχέση με το έδαφος, ή για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

• στην  ανάπτυξη  και  βελτίωσης  συστημάτων  μεταφοράς  φιλικών  προς  το  περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων χαμηλού θορύβου)  και  των συστημάτων χαμηλών 
εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  οδών  εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και  των θαλάσσιων μεταφορών,  των λιμένων,  των αερολιμένων, με σκοπό  την 
προαγωγή μιας βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.  

Επιπλέον της παραπάνω περιβαλλοντικής αξιολόγησης του πλέγματος στοχοθεσίας, η κατανομή 
των  πόρων  του  Ε.Π.,  οδηγεί  στα  ακόλουθα  συμπεράσματα  αναφορικά  με  την  περιβαλλοντική 
μέριμνα που έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα: 

1. Σημαντικό  ποσοστό  της  συνολικής  δαπάνης,  περί  το  67,5%  Ε.Π,  κατευθύνεται  σε 
παρεμβάσεις για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος.  

2. Επιπλέον,  διαπιστώνεται  ότι  η  επιλογή  αφιέρωσης  σημαντικών  πόρων  στο  περιβάλλον 
προωθεί ουσιαστικά την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας και βελτίωσης 
στην διασυνοριακή περιοχή  
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ΚΕΦ. 1 ‐ 4 

Συμπυκνώνοντας τις δύο διαπιστώσεις από την περιβαλλοντική αξιολόγηση των στόχων του ΕΠ 
και από την αξιολόγηση της κατανομής των πόρων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μέριμνα για 
το  περιβάλλον  έχει  ενσωματωθεί  με  ουσιαστικό  τρόπο  στην  κατάρτιση  του    ΕΠ.  Οι  θεματικοί 
στόχοι  του  προγράμματος,  οι  επενδυτικές  προτεραιότητας  και  οι  ειδικοί  στόχοι  στις  οποίες 
εξειδικεύονται  συντίθενται  από  επιλογές  που  έχουν  ήδη  λάβει  υπόψη  τα  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του περιβάλλοντος της διασυνοριακής περιοχής.  

Συνεπώς,  η  παρούσα  μελέτη  προσανατολίζεται  αφ’  ενός  στην  περαιτέρω  βελτίωση  της 
ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο ΕΠ και αφ’ ετέρου στην ανάλυση επιμέρους 
ζητημάτων του προγράμματος που χρήζουν λεπτομερέστερης περιβαλλοντικής διασφάλισης. 

Εναλλακτικές δυνατότητες 

Η συγκρότηση εναλλακτικών προγραμματικών δυνατοτήτων και η αξιολόγησή τους ως προς την 
αποτελεσματικότητα και ως προς την περιβαλλοντική τους συμβατότητα, αποτέλεσε συστατικό 
στοιχείο  των  διαδοχικών  σταδίων  ωρίμανσης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020».  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι πληροφορίες που σχετίζονται  τη «δεξαμενή» 
ιδεών,  κατευθύνσεων και εναλλακτικών προσεγγίσεων που δημιουργήθηκαν  από το εύρος του 
Δημοσίου Διαλόγου, ως ακολούθως: 

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 (ΕΔ‐1):   η  εν  λόγω λύση αφορά στην υλοποίηση  του  Ε.Π.,  όπως 
αυτό  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  Κεφάλαιο  4  της 
παρούσας μελέτης 

Εναλλακτική Δυνατότητα 2 (ΕΔ‐2):   η  εν  λόγω λύση αφορά στην υλοποίηση  του  Ε.Π.,  όπως 
αυτό είχε διαμορφωθεί στα προκαταρκτικά στάδια του.  

Μηδενική Λύση (do nothing scenario):  με  βάση  το  σενάριο  αυτό  παραμένουν  οι  ισχύουσες 
σήμερα  πρόνοιες,  που  αφορούν  άμεσα  ή  έμμεσα  στην 
προστασία  και  διαχείριση  της  διασυνοριακής  περιοχής, 
χωρίς την υιοθέτηση εφαρμογής ενός Προγράμματος.  

Οι  εναλλακτικές δυνατότητες  του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής  Συνεργασίας 
Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020» διαμορφώθηκαν μέσα από μια κατανεμημένη, διάχυτη διαδικασία, 
στα πλαίσια εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής σχέσης.  

Από  επιχειρηματικής  άποψης,  η  κύρια  διαφοροποίηση  των  δύο  εναλλακτικών  δυνατοτήτων 
έγκειται στο γεγονός ότι η Εναλλακτική Δυνατότητα 1 (ΕΔ1) αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση της 
Εναλλακτικής  Δυνατότητας  2  (ΕΔ2),  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  ικανοποίηση  των 
διαπιστωμένων  αναγκών,  όπως  αυτές  διατυπώθηκαν  στις  τρεις  φάσεις  της  δημόσιας 
διαβούλευσης  που  διοργανώθηκαν  από  την  Αρχή  Σχεδιασμού,  οι  οποίες  συγκεντρώνουν  το 
ενδιαφέρον και την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών. Επομένως δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο εναλλακτικών λύσεων. Η στρατηγική του Προγράμματος είναι 
τόσο στοχευμένη ώστε δεν παρατηρείται ανισοκατανομή των ποσοστών συμμετοχής των τριών 
αξόνων  προτεραιότητας,  με  κύρια  διαφοροποίηση  την  συνολική  απορρόφηση  πόρων  για  την 
κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος και την κατανομή αυτών ανά θεματικό στόχο 

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  οι  δύο  βασικές  εναλλακτικές  δυνατότητες  του 
Προγράμματος στο πλαίσιο της διαμόρφωσής του.  
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Πίνακας Π‐2: Παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων ΕΔ‐1και ΕΔ‐2 του Ε.Π. 

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  

Θεματικός 
Στόχος 

  

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 ‐ Προτεινόμενη   Εναλλακτική Δυνατότητα 2 

2 

Ε.Σ. 1.1: Διεύρυνση της 
προσφοράς ψηφιακού 
περιεχομένου 
διακυβέρνησης σε 
επιλεγμένους τομείς 
διασυνοριακής 
περιοχής.  

1.838.460,00  4,00 

Ε.Σ. 1.1: Υποστήριξη της 
ανάπτυξης εφαρμογών και 
περιεχομένου ΤΠΕ, της 
διάδοσης της χρήσης τους 
και της διασφάλισης της 
ανοικτότητας και της 
διαλειτουργικότητας των 
εφαρμογών και του 
περιεχομένου και της 
προσβασιμότητάς τους για 
όλους, σε συνθήκες 
ασφάλειας 

2.100.000  4,56 

Α.Π. 1: Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας 
και της 
επιχειρηματικότητας 
στην διασυνοριακή 
περιοχή 

3 

Ε.Σ. 1.2: Ενθάρρυνση 
γεωγραφικής ποσοτικής 
αύξησης των αγορών 
δραστηριοποίησης των 
ΜΜΕ με αξιοποίηση της 
καινοτομίας και 
δικτύωσης.  

6.434.615,00 
14,
00 

18,0 

Ε.Σ. 1.2: Αύξηση, 
γεωγραφική και ποσοτική, 
των αγορών 
δραστηριοποίησης των 
ΜΜΕ με την ενθάρρυνση 
της ενσωμάτωσης της 
καινοτομίας και της 
δικτύωσης.  

6.800.000  14,76 

18 
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ΚΕΦ. 1 ‐ 6 

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  

Θεματικός 
Στόχος 

  

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 ‐ Προτεινόμενη   Εναλλακτική Δυνατότητα 2 
Ε.Σ. 2.1: 
Πολυδιάσταση, 
συνεκτική και 
ολοκληρωμένη 
προώθηση της 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στο 
κτιριακό τομέα στην 
διασυνοριακή 
περιοχή.  

7.583.655,00 

Ε.Σ. 2.1: Βελτίωση του 
ενεργιακού 
αποτυπώματος στις 
κτιριακές υποδομές 

7.100.000  15,41 

4 

Ε.Σ. 2.2: Έξυπνη, 
βιώσιμη και 
εναλλακτική 
κινητικότητα στην 
διασυνοριακή 
περιοχή.  

2.757.695,00 

22,5 

Ε.2.2.: Εξυπνη βιώσιμη και 
εναλλακτική κινητικότητα 
στην διασυνοριακή 
περιοχή  

3.200.000  6,95 

Α.Π. 2: Μια 
διασυνοριακή 
περιοχή, 
προσαρμοσμένη 
στην κλιματική 
αλλαγή, ασφαλής 
από ειδικούς 
κινδύνους, με 
βιώσιμη χρήση των 
ενεργειακών πόρων. 

7 

Ε.Σ. 2.3: Ενίσχυση της 
διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων 
μεταφοράς και 
βελτίωσης της 
ασφάλειας στη 
θάλασσα και 
ανταλλαγής 
πληροφοριών.  

3.906.730,00  8,50 

31,0 

Ε.Σ. 2.3: Ενίσχυση της 
διαλειτουργικότητας των 
συστημάτων μεταφοράς  

4.300.000  9,34 

32 
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Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  

Θεματικός 
Στόχος 

  

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 ‐ Προτεινόμενη   Εναλλακτική Δυνατότητα 2 

5 

Ε.Σ. 3.1: Πρόληψη 
κινδύνων και προστασία 
από φυσικές 
τεχνολογικές και 
ανθρωπιστικές 
καταστροφές 

5.512.500,00  11,99 

Ε.Σ. 3.1: Μείωση ‐ 
περιορισμός κινδύνων 
στην περιοχή, μέσω 
καθορισμού, αποτίμησης, 
παρακολούθησης και 
αντιμετώπισης των 
κινδύνων και των 
καταστροφών και μέσω 
της αναβάθμισης της 
έγκαιρης προειδοποίησης  

6.000.000  13,03 

Α.Π. 3: Διατήρηση 
και προστασία του 
περιβάλλοντος και 
ασφαλής 
προσβασιμότητα 

6 

Ε.Σ. 3.2: Αξιοποίηση 
της φυσικής και 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς της 
διασυνοριακής 
περιοχής  

8.502.885,00  33,01 

45,0 

Ε.Σ. 3.2: Αξιοποίηση της 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της 
διασυνοριακής περιοχής  

8.700.000  18,89 

44 
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Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  

Θεματικός 
Στόχος 

  

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 ‐ Προτεινόμενη   Εναλλακτική Δυνατότητα 2 

Ε.Σ. 3.3: Διάδοση και 
αποτελεσματική 
χρήση τεχνολογιών 
για τη βελτίωση της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος, της 
αποδοτικότερης 
χρήσης των πόρων και 
της υλοποίησης του 
Θαλάσσιου 
Χωροταξικού 
Σχεδιασμού.  

6.667.310,00 

Ε.Σ. 3.3: Διάδοση και 
αποτελεσματική χρήση 
τεχνολογιών για την 
βελτίωση της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της 
αποδοτικότερης χρήσης 
των πόρων  

5.101.551  11,08 

Α.Π. 4: Τεχνική 
Βοήθεια 

ΤΒ    
2.757.701,00  6,00  6,0     2.760.000  5,99  6 

         45.961.551  100  100     46.061.551  100,00  100 
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Από περιβαλλοντικής άποψης, οι ανωτέρω εναλλακτικές δυνατότητες είναι επαρκώς αναλυτικές 
ώστε  να  επιτρέπουν  την  εφαρμογή  μιας  αντικειμενικής,  ποσοτικοποιημένης  αξιολόγησης.  Η 
εφαρμογή  της  παραπάνω  μεθοδολογίας  για  την  περιβαλλοντική  αξιολόγηση  των  δύο 
εναλλακτικών δυνατοτήτων ΕΔ‐1 και ΕΔ‐2, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας Π‐3: Βαθμολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων ΕΔ‐1και ΕΔ‐2 

Εναλλακτική δυνατότητα 
Εναλλακτική 
δυνατότητα 

ΕΔ‐1 (5η έκδοση) – 
Προτεινόμενη 

ΕΔ‐2 (3η έκδοση) Κριτήριο 

Συντε‐
λεστής 
βαρύ‐
τητας 

Μέγεθος  Βαθμός  Μέγεθος  Βαθμός 

Μέγεθος δαπανών για ενεργητική 
προστασία του περιβάλλοντος 
(εκατομμύρια €) 

45%  31,03  10,00  30,10  9,70 

Ποσοστό δαπανών για το 
περιβάλλον επί της συνολικής 
δαπάνης (%) 

25%  67,51  10,00  65,35  9,68 

Ενίσχυση τομέων με εμμέσως 
θετικό ή ουδέτερο 
περιβαλλοντικό αποτέλεσμα 
(εκατομμύρια €) 

15%  3,91  9,09  4,30  10,00 

Ενίσχυση τομέων με ενδεχόμενες 
αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις (εκατομμύρια €) 

15%  8,27  10,00  8,90  9,30 

Τελική βαθμολογία (σταθμισμένος μέσος 
όρος βαθμών) 

9,9  9,7 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης, η περιβαλλοντική αξιολόγηση των 
εναλλακτικών  δυνατοτήτων  αναδεικνύει  ως  προσφορότερη,  τη  δυνατότητα  ΕΔ‐1,  καθ΄όσον 
συγκεντρώνει την μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές δυνατότητες 
και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα ευρήματα της διαγνωστικής, όσο και τα αιτήματα της τοπικής 
κοινωνίας,  όπως  αυτά  διατυπώθηκαν  στις  τρεις  φάσεις  της  δημόσιας  διαβούλευσης  που 
διοργανώθηκαν από την Αρχή Σχεδιασμού.  

Επιπλέον, η λύση που προέκυψε ως βέλτιστη μέσα από την πιο πάνω διαδικασία, αξιολογήθηκε 
έναντι της μηδενικής λύσης.  

Διαπιστώθηκε ότι,  

1. από επιχειρησιακής πλευράς, η μηδενική λύση μεταφράζεται σε  

• παραίτηση  από  τους  θεματικούς  στόχους  της  Συμφωνίας  Εταιρικής  Σχέσης,  που 
υιοθετήθηκαν  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  λειτουργεί  ως  σύνολο 
κατευθύνσεων για τις εθνικές πολιτικές  

• παραίτηση από την στρατηγική που υιοθετεί η ΕΕ και πληροί τις διάφορες θαλάσσιες 
προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η λεκάνη της Μεσογείου και.  

• παραίτηση  από  την  δυνατότητα  ανταλλαγής  των  βέλτιστων  πρακτικών  μέσω  των 
υφιστάμενων κοινοτικών πόρων για την εδαφική συνεργασία 
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2. από περιβαλλοντικής πλευράς, η μηδενική λύση είναι απευκταία, εφόσον σημαίνει: 

• παραίτηση  από  μια  από  κοινού  ορθή  διαχείριση  και  απόδοση  των  πόρων,  του 
εδάφους, του νερού, της ενέργειας, της βιοποικιλότητας.  

• παραίτηση από μια πιο «Γαλάζιο Ανάπτυξη» και  

• παραίτηση  από  κάθε  πιθανότητα  προετοιμασίας  για  την  αντιμετώπιση  των 
επερχόμενων κλιματικών αλλαγών στην διασυνοριακή περιοχή.  

Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι η μηδενική λύση, που ενώ εν πρώτης αποτελεί μια 
ρεαλιστική εκδοχή καθώς λόγω της ελαχιστοποίησης του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων 
και  της  οικονομικής  κατάστασης  των  δυο  «μνημονιακών»  χωρών  θεωρείται  δύσκολο  να 
προκύψουν πόροι, συνιστά ένα έντονα αντιπεριβαλλοντικό απευκταίο ενδεχόμενο, λαμβάνοντας 
υπόψη  την  προαναφερθείσα  συνοπτική  παράθεση  των  συνεπειών  που  συνοδεύουν  τη  μη‐ 
πραγματοποίηση  του  Ε.Π.  με  σοβαρές  δυσμενείς  επιπτώσεις  τόσο  στις  αναπτυξιακές 
προσπάθειες των δύο χώρων όσο και στην ευημερία των κατοίκων της διασυνοριακής περιοχής, 
και για αυτό δεν προτείνεται να υιοθετηθεί.  

Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος 

Βιοποικιλότητα:  

Στην  Ελληνική  πλευρά,  οι  παράκτιες  αλλά  και  θαλάσσιες  περιοχές  αντιμετωπίζουν  πολλά 
προβλήματα εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης ανθρώπινης δραστηριότητας και της ανάπτυξης 
ασύμβατων χρήσεων γης. Τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής: 

• Το γεγονός ότι στις περισσότερες παράκτιες περιοχές δεν έχει ορισθεί ο αιγιαλός 

• Η απώλεια οικοτόπων (υποβάθμιση/καταστροφή), η οποία οφείλεται σε ποικίλα αίτια, όπως 
παράκτια δόμηση,  κατασκευή έργων υποδομής, πυρκαγίες/αποψιλώσεις παράκτιων δασών, 
αλιεία με χρήση συρόμενων εργαλείων κ.λπ.  

• Η  ρύπανση:  Τα  προβλήματα  παρουσιάζονται  κυρίως  από  τη  συσσώρευση  θρεπτικών  που 
προέρχονται  από  τον  αστικό  ιστό  και  τις  θαλάσσιες  μεταφορές.  Συνήθως  έχουν  τοπικό 
χαρακτήρα, αν και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να λάβουν μεγαλύτερη έκταση. 

• Η υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων  (κυρίως υπεραλίευση).  Τα  ελληνικά αποθέματα  είναι 
κατά  65%  υπεραλιευμένα.  Στις  περιοχή  μελέτης  την  υψηλότερη  αλιευτική  πίεση  δέχεται  η 
περιοχή των Δωδεκανήσων.  

• Εισαγωγή  ξενικών  ειδών:  Είναι  γεγονός  ότι  οι  βιοικοινότητες  της  Ανατολικής  Μεσογείου 
υπόκεινται σε αλλαγές  εξαιτίας  της εισαγωγής  ξενικών ειδών.  Στην ανατολική λεκάνη, αυτή 
συμβαίνει  μέσω  του  θαλάσσιου  έρματος  των  πλοίων,  της  επικόλλησης  οργανισμών,  των 
υδατοκαλλιεργειών.  

Με  την  κλιματική  αλλαγή,  οι  συνέπειες  των  παραπάνω  προβλημάτων  αναμένεται  να 
μεγεθυνθούν,  καθώς  τα παράκτια  και  θαλάσσια  οικοσυστήματα  γίνονται  περισσότερο  ευπαθή 
και δυσπροσάρμοστα στις περιβαλλοντικές πιέσεις.    

Στην Κύπρο, τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής: 

• Τουριστική ανάπτυξη: Η έντονη τουριστική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στην Κύπρο κατά τις 
τελευταίες  δεκαετίες,  μέσω  της  χωρικής  διάχυσης  και  της  δημιουργίας  τουριστικών 
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υποδομών μέσα σε φυσικές περιοχές, έχει συμβάλει ουσιαστικά τόσο στον κατακερματισμό 
και  στην  καταστροφή  οικοτόπων,  όσο  και  στην  μείωση  του  αριθμού  ή/και  στην  απώλεια 
ειδών  χλωρίδας  και  πανίδας.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  δημιουργίας  μεγάλων  τουριστικών 
υποδομών  παρατηρήθηκε  ότι  δεν  προηγείται  η  εκπόνηση  των  απαραίτητων  στρατηγικών 
μελετών  (πχ γήπεδα γκολφ).  Έχει  επίσης παρατηρηθεί η ανέγερση αυθαίρετων τουριστικών 
εγκαταστάσεων  μέσα  σε  φυσικές  περιοχές.  Από  την  άλλη,  δεν  έχει  αξιοποιηθεί  επαρκώς  η 
δυνατότητα της ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας το γεγονός ότι ο 
πλούτος της Κυπριακής φύσης είναι μεγάλος και αναγνωρίζεται διεθνώς.  

• Αστικοποίηση  –  Οικιστική  Ανάπτυξη:  Τις  τελευταίες  δεκαετίες,  η  τεράστια  επέκταση  των 
οικιστικών περιοχών σε περιοχές που παλαιότερα ήταν πλήρως ή ως επί το πλείστον φυσικές, 
σε συνδυασμό με τη μη αποτελεσματική προστασία ορισμένων περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών  και  τη  μη  ορθολογική  διασπορά  των  ορίων  των  πόλεων  και  των  κοινοτήτων, 
συνέβαλαν  στην  απώλεια  ή  στον  κατακερματισμό  οικοτόπων  και  ειδών.  Επιπρόσθετα,  η 
υφιστάμενη  πολιτική  για  τη  μεμονωμένη  κατοικία,  δημιουργεί  σημαντικά  προβλήματα, 
ιδιαίτερα όταν οι μεμονωμένες κατοικίες δημιουργούνται σε φυσικές περιοχές για τις οποίες 
δεν υφίσταται Τοπικό Σχέδιο ανάπτυξης.  

• Ρύπανση: Tα οικοσυστήματα της Κύπρου είναι ευαίσθητα στις αποθέσεις θρεπτικού αζώτου 
και  στον  ευτροφισμό.    Κατά  την  παρακολούθηση  των  επιπτώσεων  της  ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης  στα  δάση  προσδιορίστηκαν  υψηλές  συγκεντρώσεις  όζοντος,  με  ορατές  ζημιές  σε 
ορισμένα  είδη.    Η  ανεξέλεγκτη  απόθεση  αστικών  αποβλήτων  συμβάλλει  στην  υποβάθμιση 
των  φυσικών  οικοσυστημάτων  (π.χ.  στα  αλοφυτικά  οικοσυστήματα).  Απουσιάζουν 
αποχετευτικά  συστήματα  σε  αρκετές  ορεινές  κοινότητες,  όπως  επίσης  και  σταθμοί 
επεξεργασίας  λυμάτων.  Επιπλέον,  παρατηρείται  ανεξέλεγκτη  απόρριψη  σκουπιδιών  σε 
πολλούς χώρους καθώς και σε μεταλλεία/λατομεία που έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους, 
με  αποτέλεσμα  οι  χώροι  αυτοί  να  αποτελούν  εστίες  ρύπανσης  αφού  ακόμη  δεν  έχουν 
αποκατασταθεί.  

• Απερήμωση‐ Κλιματική Αλλαγή: Δεν ελέγχονται επαρκώς παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ερημοποίηση,  όπως  η  υπερβόσκηση  και  η  μη  αειφορική  χρήση  του  νερού.  Επιπλέον,  οι 
μεταβολές  που  αναμένεται  να  επέλθουν  στα  οικοσυστήματα  με  την  κλιματική  αλλαγή, 
αναμένεται να καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες. Οι 
μεταβολές αυτές μπορεί να αφορούν:  

- Μείωση των πληθυσμών φυτικών ειδών στις περιοχές φυσικής εμφάνισής τους.  

- Ένταση  των  πλημμυρικών  επεισοδίων  (και  ως  εκ  τούτου  την  υδάτινη  ρύπανση  από 
γεωργικές απορροές).  

- Eξάπλωση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών τόσο στα χερσαία, όσο και στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα.  

- Αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών.  

Από  τα  ανωτέρω  συμπεραίνουμε  ότι  η  μη  ενσωμάτωση  των  αρχών  της  αειφορίας  ή  η 
αποσπασματική  και  κατά  περίπτωση  εφαρμογής  στις  παραγωγικές  δραστηριότητες,  όπως  η 
γεωργία,  η  κτηνοτροφία,  η  αλιεία,  ο  τουρισμός  και  οι  εξορύξεις,  συμβάλλουν  έντονα  στη 
δημιουργία μεγάλου αριθμού άμεσων απειλών στη βιοποικιλότητα της διασυνοριακής περιοχής 
μελέτης.  



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 1 ‐ 12 

Χλωρίδα:  

Πολλά ενδημικά είδη έχουν πολύ περιορισμένη εξάπλωση (π.χ. σε μία μόνο νησίδα ή μια πηγή) 
και  συνεπώς  είναι  πολύ  ευαίσθητα  σε  διαταραχές,  εξαιτίας  του  υψηλού  ενδημισμού  της  και 
επειδή  είναι  από  τα  τελευταία  καταφύγια  πολλών  απειλούμενων  για  την  ευρωπαϊκή  και  τη 
μεσογειακή χλωρίδα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις γνώσεις μας σχετικά 
με την εξάπλωση και τα οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών της ελληνικής χλωρίδας, ενώ αυτή 
που αφορά βρυόφυτα και πτεριδόφυτα δεν έχει μελετηθεί συστηματικά. 

Πανίδα:  

Κύριο χαρακτηριστικό του πανιδικού πλούτου της Ελλάδας αποτελεί ο υψηλός ενδημισμός και η 
γεωγραφική  διαφοροποίηση  των  περισσοτέρων  ζωικών  ομάδων.  Οι  σημαντικότερες  περιοχές 
ενδημισμού στην περιοχή μελέτης είναι η Κρήτη για όλα σχεδόν τα taxa και οι Κυκλάδες. Ωστόσο 
υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε στοιχεία και δεδομένα για την πανίδα. 

Η  γεωγραφική  θέση  της  Κύπρου  στο  ανατολικό  άκρο  της  Μεσογείου  και  σχετικά  κοντά  στην 
Ανατολία,  την  Εγγύς  Ανατολή  αλλά  και  τη  βόρεια  Αφρική,  έχει  συνεισφέρει  σημαντικά  στον 
πανιδικό πλούτο  της.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον παρουσιάζουν  επίσης οι  συγγένειες  των  ειδών  της 
Κύπρου με εκείνα των γειτονικών περιοχών, καθώς η Κύπρος ουδέποτε ενώθηκε με ηπειρωτικές 
μάζες  οπότε  όλα  τα  είδη  ή  οι  πρόγονοί  τους  έφθασαν  εδώ  μέσω  διασποράς.  Παραταύτα,  οι 
γνώσεις μας για την πανίδα της Κύπρου είναι σχετικά περιορισμένες και εστιάζονται κυρίως στα 
σπονδυλόζωα,  καθώς  και  σε  ελάχιστες  ομάδες  ασπονδύλων,  όπως  οι  πεταλούδες.  Επιπλέον, 
ακόμα  και  για  είδη  που  γνωρίζουμε  καλά  την  εξάπλωσή  τους,  δεν  έχουμε  επαρκή  δεδομένα 
σχετικά  με  τα  πληθυσμιακά  τους  μεγέθη,  τη  βιολογία  τους  και  τις  απειλές  που  ενδεχομένως 
αντιμετωπίζουν, με λίγες μόνο εξαιρέσεις.  

Έδαφος:  

Όπως  προκύπτει  από  σχετικές  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.  Ως περιοχές υψηλού κινδύνου στην διασυνοριακή περιοχή είναι:  

• Η  περιοχή  της  Κρήτης  ανατολικά  της  γραμμής  Ηρακλείου  –  Τυμβακίου,  η  οποία  λόγω  των 
δυσμενών  βιοκλιματικών,  φυσιογραφικών,  υδρολογικών  και  εδαφικών  συνθηκών  και  της 
εισροής μεγάλου αριθμού τουριστών, αντιμετωπίζει κίνδυνο επιταχυνόμενης ερημοποίησης.  

• Η Δυτική Λέσβος,   όπου υπάρχουν αρκετά δεδομένα και έχουν διεξαχθεί εντατικές  έρευνες 
για  την  ερημοποίσης.  Στην  περιοχή  αυτή  θα  αντιμετωπισθούν  η  υπερβόσκηση  και  η 
κακοδιαχείριση των βοσκοτόπων.  

• Τα  νησιά  του  Κεντρικού  Αιγαίου  που  χαρακτηρίζονται  από  ξηρότητα  κλίματος,  έντονες 
διαβρώσεις, έντονες τουριστικές πιέσεις και εγκατάλειψη γεωργικών γαιών.  

Στην  Ελλάδα  το  26,5%1  της  συνολικής  επιφάνειας,  δηλαδή  έκταση  35,0  εκ  στρέμματα, 
παρουσιάζει  επιφανειακή  φυλλοειδή  διάβρωση,  αυλακοειδή  επιφανειακή  διάβρωση  και 
χαραδρώδη διάβρωση. Επίσης άλλες σημαντικές διεργασίες ερημοποίησης είναι η αλάτωση και 
αλκαλίωση  των  εδαφών  που  παρατηρείται  ιδιαίτερα  στις  πεδινές  παράκτιες  περιοχές  όπου 
συνοδεύεται με υπερεκμετάλλευση και υποβάθμιση των υπογείων υδάτων. 

                                                      
1 Εκτίμηση Κινδύνου Διάβρωσης Εδαφών με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2004 
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Στην  Κύπρο,  η  διάβρωση  του  εδάφους  διατηρείται  σε  χαμηλά  επίπεδα,  λιγότερο  από  1 mm 
διαβρωμένου εδάφους το χρόνο. Στην Κύπρο έχουν υποστεί αλάτωση εδάφη σε περιοχές όπου 
γίνεται άρδευση με νερό υψηλής συγκέντρωσης σε άλατα είτε λόγω διείσδυσης της θάλασσας 
και  υφαλμύρινσης  του  υδροφορέα  είτε  λόγω  χρήσης  τριτοβάθμια  επεξεργασμένου  νερού  με 
ιδιαίτερα αυξημένη αλατότητα. Καμία περιοχή δεν θεωρήθηκε μη απειλούμενη από απερήμωση 
ενώ οι λιγότερο απειλούμενες περιοχές βρίσκονται σε υψηλά υψόμετρα. 

Ύδατα: 

Η διασυνοριακή περιοχή εμφανίζουν τις μικρότερες ανάγκες σε νερό ύδρευσης και γεωργίας σε 
σχέση με το υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.  Παρ΄’όλα αυτά:  

• Υ.Δ.  Κρήτης:  Η  χωρική  ανομοιογένεια  της  διαθεσιμότητας,  αλλά  κυρίως  της  δυνατότητας 
αξιοποίησης  του  νερού  είναι  ένας  παράγοντας  που  οξύνει  τα  προβλήματα  κάλυψης  της 
ζήτησης. Στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης, η περιοχή της Μεσσαράς εντάσσεται στις περιοχές 
που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  ευπρόσβλητες  στη  νιτρορύπανση.  Ένα  ακόμη  ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του ΥΔ της Κρήτης είναι οι υφάλμυρες καρστικές πηγές που εμφανίζονται στο 
Βόρειο  τμήμα  του  νησιού.  Πρόκειται  κατά  κανόνα  για  μεγάλου  δυναμικού  πηγές,  η 
αξιοποίηση  των  οποίων  είναι  περιορισμένη  λόγο  των  υψηλών  συγκεντρώσεων  ιόντων 
χλωρίου.  Ιδιαίτερα  επιβαρυμένη  είναι  η  περιοχή  του  Όρμου  του  Μιραμπέλλου  όπου  η 
θαλάσσια  διείσδυση  κατά  θέσεις  αγγίζει  τα  7  km.  Σύμφωνα  με  τη  αξιολόγηση  της  χημικής 
κατάστασης  των  υπόγειων  υδατικών  συστημάτων  της  Κρήτης,  από  τα  87  υπόγεια  υδατικά 
συστήματα,  τα  78  εμφανίζουν  «καλή»  ποσοτική  κατάσταση  και  τα  9  «κακή  ποιοτική» 
κατάσταση. 

• Υ.Δ. Νήσων Αιγαίου:  Σύμφωνα με την αξιολόγηση2  της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων 
υδατικών  συστημάτων,  το  63%  εμφανίζουν  «καλή»  ποιοτική  κατάσταση  και  το  37% 
εμφανίζουν «κακή»ποιοτική  κατάσταση.  Το  κοινό  γνώρισμα αυτών  των  Υπόγειων  Υδατικών 
Συστημάτων  που  βρίσκονται  σε  κακή  ποιοτική  κατάσταση  είναι  η  υπερεκμετάλλευση,  την 
οποία  υφίστανται,  λόγω  υπεράντλησης  των  υδρογεωτρήσεων,  κατά  τους  θερινούς  κυρίως 
μήνες,  με  αποτέλεσμα  τη  θαλάσσια  διείσδυση  και  επομένως  την  υφαλμύριση  των 
υδροφορέων,  καθώς  και  η  εντατική  καλλιέργεια  των  πεδινών  παράκτιων  περιοχών,  με 
αποτέλεσμα τη νιτρορύπανσή τους.  

Συνολικά, στην Κύπρο έχουν αναγνωριστεί 216 ποτάμια υδάτινα σώματα, εκ των οποίων τα 49 
έχουν  χαρακτηριστεί  ως  ιδιαίτερα  τροποποιημένα.  Εξ  αυτών  68  δηλαδή  ποσοστό  32% 
υπήχθησαν στην κατηγορία καλή οικολογική κατάσταση, 76 δηλαδή ποσοστό 35% στη μέτρια, 16 
δηλαδή ποσοστό 7% στην ελλιπή, 3 δηλαδή ποσοστό 2% στην κακή και 56 δηλαδή ποσοστό 25% 
δεν  ταξινομήθηκε.  Η  διαθεσιμότητα  νερού  στις  πεδινές  και  παράκτιες  περιοχές  έχει  αυξηθεί 
σημαντικά από τα κυβερνητικά υδατικά έργα και έχει μειωθεί ο ανταγωνισμός για νερό μεταξύ 
ύδρευσης και άρδευσης. Ωστόσο, η ζήτηση νερού άρδευσης, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας, δεν 
ικανοποιείται πάντα. Η ποιότητα των υπογείων υδάτων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η 
πλειοψηφία  των  υπόγειων  υδάτινων  σωμάτων  βρίσκονται  σε  κακή  ποσοτική  κατάσταση  και  η 
αποκατάστασή τους δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία. 

                                                      
2 Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, ΥΠΕΚΑ, Μάιος 2014 
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Αέρας:  

Στον Ελλαδικό χώρο ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, 
αιωρούμενα σωματίδια  (ΑΣ10), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, 
μόλυβδο, αρσενικό,  κάδμιο και υδράργυρο, σύμφωνα με  τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που 
έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της 
ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων. Οσον αφορά την περιοχή μελέτης, οι περιοχές 
με  τις  αυξημένες  συγκεντρώσεις Ο3  δείχνουν  και  την  προέλευσή  του από  τα φυσικά αίτια  της 
αυξημένης  ηλιακής  ακτινοβολίας  και  επαναφέρουν  το  ερώτημα  της  καταλληλότητας  των 
Ευρωπαϊκών οριακών τιμών για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.3  

Αντίστοιχα, η αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα της Κύπρου κατά την περίοδο ετοιμασίας της 
τελευταίας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος έδειξε διαρκή βελτίωση αφού 
οι  συγκεντρώσεις  των  πλείστων  ρύπων  ήταν  εντός  των  επιτρεπόμενων  ορίων,  με  εξαίρεση  τις 
συγκεντρώσεις όζοντος  και αιωρούμενων σωματιδίων,  οι οποίες οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό 
σε διασυνοριακή ρύπανση. Στην περίπτωση του Όζοντος οι υπερβάσεις του 8ώρου στόχου για το 
2010  (120  μg/m3),  που  παρατηρούνται  κυρίως  σε  μη  αστικές  περιοχές,  όπως  είναι  η  Αγία 
Μαρίνα  Ξυλιάτου,  οφείλονται  πρώτιστα  στη  διασυνοριακή  ρύπανση  και  στις  κλιματολογικές 
συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο και ευρύτερα στο μεσογειακό χώρο (ψηλές θερμοκρασίες, 
μεγάλη ηλιοφάνεια), οι οποίες ευνοούν τη δημιουργία του. 

Κλιματικοί Παράγοντες: 

Τα  νησιά  του Αιγαίου  παρουσιάζουν  πρόβλημα  λειψυδρίας  εδώ  και  τρεις  δεκαετίες,  το  οποίο 
εμφανίζεται  κυρίως  στα  μικρότερα  νησιά  και  επεκτείνεται  και  στα  μεγαλύτερα.  Το  ήδη 
σημαντικό πρόβλημα λειψυδρίας αναμένεται να οξυνθεί περαιτέρω εξαιτίας της αναμενόμενης 
κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικότερα, για το μετριασμό των 
επιπτώσεων  από  την  κλιματική  αλλαγή,  η  Ελλάδα  αναπτύσσει  και  εφαρμόζει  ενέργειες  που 
αποσκοπούν  στη  μείωση  των  εκπομπών  και  υλοποιεί  δράσεις  που  ενισχύουν  την  ενεργειακή 
ασφάλεια και την ενεργειακή απόδοση, συνεισφέρουν στην οικοδόμηση μιας οικονομίας φιλικής 
στο  κλίμα  και  συντελούν  στην  αύξηση  θέσεων  εργασίας  και  την  ενίσχυση  της 
ανταγωνιστικότητας  της  Ε.Ε.  Όσον  αφορά  τις  επενδύσεις  στον  τομέα  των  μεταφορών,  η 
Στρατηγική  της  Ελλάδας  για  τις  Μεταφορές  συμβάλει  στην  επίτευξη  των  στόχων  της  ΕΕ  για 
βιώσιμη  ανάπτυξη  μέσω  της  ελαχιστοποίησης  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  (μείωση  των 

                                                      

3.Κατά  την  τελευταία  δεκαετία  έχει  μελετηθεί  σε  σημαντικό  βαθμό  ο  μηχανισμός  παραγωγής  του  τροποσφαιρικού  Ο3, 
υποδεικνύοντας ότι, ενώ οι πρόδρομες ουσίες έχουν υπαρκτή συμβολή, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, οι φυσικοί παράγοντες όπως η 
ηλιακή ακτινοβολία, η αυξημένη θερμοκρασία στα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα και εκκινητές όπως τα σταγονίδια υγρασίας ή 
η πυριτικής σύστασης σκόνη, αποτελούν βασικές αιτίες των αυξημένων συγκεντρώσεων και των συνεπαγόμενων υπερβάσεων στα 
ευρωπαϊκά όρια. Βάσει των διαπιστώσεων αυτών, διεξάγεται συζήτηση αναφορικά με την καταλληλότητα των ορίων, που βασίζονται 
στα δεδομένα των βορειότερων κρατών‐μελών, και για τις χώρες της Μεσογείου. Παράλληλα, τίθεται και πάλι το ζήτημα μεταφοράς 
σημαντικών ποσοτήτων Ο3 από τη βόρεια προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Πηγές:  

‐Χ. Ζερεφός σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού, Φωτοχηµική δραστηριότητα και παράγοντες τροποποίησης της 
υπεριώδους  ηλιακής  ακτινοβολίας  ‐  H  Μεσόγειος  πεδίο  μετρήσεων  για  την  ατμοσφαιρική  ρύπανση,  Των  Ερευνών  Ανάλεκτα 
(περιοδικό της Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ), τεύχος 1, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2000, www.rc.auth.gr/analekta/. 

‐ Ζανής, Π., Τροποσφαιρικό Όζον Αστικό ή Παγκόσμιο πρόβλημα ρύπανσης;, δημοσίευση στο πλαίσιο των θεμάτων του ΠΜΣ Φυσικής 
Περιβάλλοντος, http://lap.phys.auth.gr/pms/ 
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εκπομπών διοξειδίου  του άνθρακα  και  του  θορύβου)  από  τις  μεταφορές  και  τη  βελτίωση  των 
παρεχόμενων αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Η  ξηρασία  και  λειψυδρία  εξακολουθούν  να  αποτελούν  το  βασικό  πρόβλημα  όσον  αφορά  τις 
επιπτώσεις  της  κλιματικής  αλλαγής.  Οι  κλιματικές  μεταβλητές  στην  Κύπρο  εστιάζονται  κυρίως 
στην  άνοδο  της  μέσης  ετήσιας  θερμοκρασίας  και  τη  μείωση  της  μέσης  ετήσιας  βροχόπτωσης, 
καθώς και στα εντονότερα και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο νησιωτικός χαρακτήρας 
της Κύπρου και η  τοποθεσία  της στην ευαίσθητη λεκάνη  της Μεσογείου  την καθιστούν ακόμη 
πιο ευάλωτη στις μελλοντικές δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
στις  δύο  χώρες  παρουσιάζουν  μια  σταθερή  μείωση  σε  όλη  την  διάρκεια  της  τελευταίας 
οκταετίας, σε απόλυτες  τιμές  (‐12,74% σε ότι αφορά την Ελλάδα και  ‐1,60%  για  την Κύπρο). Η 
συμμετοχή  των  εκπομπών  των  δύο  χωρών  ως  ποσοστό  στο  σύνολο  των  εκπομπών  στην  ΕΕ, 
παρουσιάζει  μια  αξιόλογη  κάμψη  σε  ότι  αφορά  την  Ελλάδα  (από  2,53%  το 2004  σε  2,49%  το 
2011),  ενώ  η  συμμετοχή  της  Κύπρου  παρουσιάζει  στασιμότητα  (μεταξύ  0,19%  και  0,21%), 
λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  ότι  οι  συνολικές  εκπομπές  στην  ΕΕ  μειώθηκαν  κατά  11,33%  στο  ίδιο 
διάστημα, ενώ η μείωση στις εκπομπές αερίων της Γερμανίας, ανήλθε στο 9,67%. 

Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε ήδη από το 2008 στην Ελλάδα, επηρέασε άμεσα και έντονα την 
κατανάλωση ενεργειακών πόρων και μείωσε δραματικά τις εκπομπές αερίων, φέρνοντας όμως 
έτσι  στο  προσκήνιο  δύο  νέες  απειλές:  την  ενεργειακή  φτώχεια  και  την  αιθαλομίχλη  στις 
ελληνικές πόλεις, με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων τους. Η τάση αυτή 
ενισχύεται τα επόμενα χρόνια 2012‐2013. 

Πληθυσμός 

Ο συνολικός πληθυσμός της επιλέξιμης περιοχής, ανέρχεται σε 2.052.068 κατοίκους  (2013) και 
παρουσιάζει αύξηση κατά 16,32% σε σχέση με το έτος βάσης της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου  (2006).  Επισημαίνεται  ότι  άνω  του 50%  της  συνολικής πληθυσμιακής μεταβολής  της 
περιοχής συνεργασίας οφείλεται στην ένταξη  του πρώην ν.  Κυκλάδων στην επιλέξιμη περιοχή, 
ενώ η Κύπρος παραμένει η συγκριτικά η μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιοχή (NUTS‐2), καθώς και 
εκείνη με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή μεταβολή ανά χωρική ενότητα (αύξηση κατά 11,5% την 
επταετία 2013‐2006).  Η αυξητική  τάση στο πληθυσμιακό  επίπεδο  της  διασυνοριακής  περιοχής 
ΕΛ‐ΚΥΠ,  αναμένεται  να  διαφοροποιηθεί  σύμφωνα  με  το  Europop  2013.  Ως  εκ  τούτου 
προβλέπεται ότι μέχρι το 2050, λόγω της εξερχόμενης μετανάστευσης και βραδύτερους ρυθμούς 
της  φυσικής  αύξησης,  η  Ελλάδα  θα  υποστεί  μείωση  του  πληθυσμού  κατά  μέσο  όρο  4%  ανά 
δεκαετία, ενώ αντίθετα η Κύπρος θα παρουσιάσει μέση πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του 4,6% 
αντίστοιχα.  Ωστόσο,  επίσης  προβλέπεται  ότι  και  οι  δύο  χώρες  θα  βιώσουν  το  πρόβλημα  της 
γήρανσης του πληθυσμού, όπου το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65+, θα συνεχίζει να αυξάνεται 
χρόνο με  το  χρόνο,  επηρεάζοντας  έτσι  το  λόγο  του  εξαρτώμενου πληθυσμού. Όσο υψηλότερη 
είναι  αυτή  η  αναλογία,  τόσο  μεγαλύτερη  είναι  η  πίεση  που  εξασκείται  επί  του  παραγωγικού 
πληθυσμού. 

Ανθρώπινη υγεία: 

Η διασυνοριακή περιοχή διαθέτει πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους υγειονομικής περίθαλψης σε 
επίπεδα  που  είναι  κατώτερα  του  μέσου  όρου  της  ΕΕ28  στις  βασικές  υποδομές  (κλίνες),  ενώ 
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υπερτερεί  στο  ανθρώπινο  δυναμικό  (ιατροί).Σε  σχέση  με  το  περιβάλλον,  στόχος  είναι  η 
προαγωγή της καλής δημόσιας υγείας και η βελτίωση και προστασία έναντι των κινδύνων.  

Τοπίο ‐ Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η  διασυνοριακή  περιοχή  διακρίνεται  για  τον  φυσικό  πλούτο,  την  ομορφιά  του  τοπίου  και  το 
πλήθος  και  την  αξία  των  μνημείων  της.  Η  σημασία  των  φυσικών  τόπων  και  της  πολιτιστικής 
κληρονομιάς, επιβάλλει την προστασία και την ανάδειξή τους, επιπροσθέτως του γεγονότος ότι 
αποτελούν βασική εισροή στην διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.  

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Στην  διασυνοριακή  περιοχή,  η  ιδιωτική  και  δημόσια  περιουσία  προστατεύονται  μέσω  ενός 
συμπαγούς  πλέγματος  νομικών  ρυθμίσεων.  Ευθυγραμμισμένο  με  τα  νομικά  συστήματα  των 
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, το δίκαιο της Ελλάδας και της Κύπρου περιλαμβάνει ρητές αρχές και 
λεπτομερείς  πρόνοιες  για  την  προστασία  της  περιουσίας  και  την  εννοιολογική  οριοθέτηση 
σχετικά με το τι συνιστά περιουσιακό αγαθό.  

Περιβαλλοντικές υποδομές και μείζονες εστίες ρύπανσης: 

Οι σημαντικότερες εστίες ρύπανσης είναι τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. Οι περιβαλλοντικές 
υποδομές,  είναι  ιδιαίτερα  ικανοποιητικές  στην  ελληνική  πλευρά,  ενώ  στην  κυπριακή  γίνονται 
σημαντικές προσπάθειες να καλυφθεί η διαφορά, κοινό ζήτημα είναι η ορθή λειτουργία τους. Η 
κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι που διαμορφώνονται απαιτούν την προσοχή όλων των φορέων 
της διασυνοριακής περιοχής,  καθώς η Μεσόγειος είναι μια περιοχή που αναμένεται να πληγεί 
σημαντικά, από το φαινόμενο αυτό. 

Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος στο περιβάλλον 

Για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής αξιοπιστίας των εκτιμήσεων της μελέτης, οι οποίες 
αναπόφευκτα συνοδεύονται από ποσοστά αβεβαιότητας,  η ομάδα μελέτης επεξεργάστηκε μια 
συνεκτική  μεθοδολογία,  αξιοποιώντας  τα  προσφορότερα  στοιχεία  των  προσεγγίσεων  που 
χρησιμοποιούνται  στα  καθιερωμένα συγγράμματα  του  τομέα.  Συνοπτικά,  η  μεθοδολογία αυτή 
οδηγεί  την  εκτίμηση  και  αξιολόγηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  διαμέσου  τριών 
διαδοχικών βημάτων: 

• Στο  πρώτο  βήμα,  εκτιμάται  η  πιθανότητα  μεταβολής  καθενός  μέλους  από  ένα  σύνολο 
τριαντατεσσάρων  (34)  πτυχών  του  περιβάλλοντος.  Το  σύνολο  αυτό  αποτελείται  από 
δεκατρείς  καθοριστικούς  για  το περιβάλλον  (βιοποικιλότητα,  πληθυσμός,  ανθρώπινη υγεία, 
πανίδα, χλωρίδα, έδαφος, ύδατα, αέρας, κλιματικοί παράγοντες, υλικά περιουσιακά στοιχεία, 
πολιτιστική κληρονομιά, τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων αυτών)  

• Στο  δεύτερο  βήμα,  για  κάθε  μια  από  τις  μεταβολές  που  εντοπίσθηκαν  ως  πιθανές, 
προσδιορίζεται  μια  σειρά  οκτώ  ιδιοτήτων  (κατεύθυνση,  έκταση,  ένταση,  μηχανισμός 
εμφάνισης,  χρονικός  ορίζοντας  της  μεταβολής,  συσσώρευση  ή/και  συνέργεια),  η  οποία 
αποτελεί την ταυτότητα της επίπτωσης. 

• Στο τρίτο βήμα, για τις αρνητικές επιπτώσεις αξιολογείται η αναγκαιότητα και η δυνατότητα 
λήψης μέτρων αντιμετώπισης και αναζητείται το κατάλληλο στάδιο σχεδιασμού για τα μέτρα 
αυτά. 
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Τα συμπεράσματα αυτής της ανάλυσης, τροφοδοτούν το επόμενο στάδιο μελέτης, κατά το οποίο 
διαμορφώνονται  λεπτομερείς  προτάσεις  για  μέτρα  αντιμετώπισης  και  παρακολούθησης  των 
επιπτώσεων. 

Ειδικότερα: 

Με  την  ολοκλήρωση  του  πρώτου  βήματος,  διαπιστώθηκε  ότι  αναμένονται  μεταβολές  σε 
δεκαεννέα  από  τους  τριαντατέσσερις  περιβαλλοντικούς  παράγοντες  που  συνέθεταν  το 
«κόσκινο» του προσδιορισμού των πιθανών περιβαλλοντικών αλλαγών από την υλοποίηση του 
ΕΠ.  Οι  παράγοντες  που  αναμένονται  να  μεταβληθούν  και  το  είδος  της  αντίστοιχης  μεταβολής 
παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας  Π‐4:  Σύνοψη  των  επηρεαζόμενων  περιβαλλοντικών  παραμέτρων  και  των  αντίστοιχων 
μεταβολών που εκτιμάται ότι θα επέλθουν από την υλοποίηση του ΕΠ 

α/α  Περιβαλλοντικές Μεταβολές  Α.Π.1  Α.Π.2  Α.Π.3 

: αύξηση  : μείωση  : μικτή τάση 

Βιοποικιλότητα 

1  Ανάσχεση της απώλειας της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας       

2  Αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων       

Πληθυσμός 

3 
Παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές δραστηριότητες) 

     

Ανθρώπινη υγεία 

4  Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο      

5 
Ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά φορτία 
(ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος) 

    

Έδαφος 

6 
Ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης από 
στερεά και υγρά απόβλητα 

     

7  Ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων από απερήμωση ‐ διάβρωση       

Ύδατα 

8 
Ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων 
ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

    

9  Οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων      

Αέρας 

10 
Επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
(PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.) 

    

11  Συνολική κατανάλωση ενέργειας      

Κλιματικοί παράγοντες 

12  Ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ      

13  Σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου      

14  Κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων      

Πολιτιστική Κληρονομιά 
15  Προβολή και ανάδειξη μνημείων  της πολιτιστικής κληρονομιάς       

16 
Προβολή και ανάδειξη σύγχρονου πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας 

     

Πολυτροπικές πιέσεις 
17  Διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων       

18  Εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων      

19  Αποδοτικότητα των πόρων      
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Το πρώτο βήμα που προηγήθηκε,  κατέληξε στο να εντοπίσει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους 

που ενδέχεται  να μεταβληθούν  είτε  λόγω  των δράσεων κάθε  ενός Άξονα Προτεραιότητας.  Στο 

δεύτερο  βήμα  πραγματοποιείται  ο  χαρακτηρισμός  των  μεταβολών,  δηλαδή  ο  προσδιορισμός 

μιας  σειράς  ιδιοτήτων  κάθε  μεταβολής,  ώστε  να  εντοπισθούν  λεπτομερώς  όλες  οι  τάσεις 

υποβάθμισης  του  περιβάλλοντος  αλλά  και  να  διαπιστωθούν  οι  θετικές  συμβολές  ορισμένων 

δράσεων.  Ο  προσδιορισμός  των  ιδιοτήτων  αυτών  των  μεταβολών  πραγματοποιήθηκε  με 

συστηματικό  τρόπο.  Τα  αποτελέσματα  του  προσδιορισμού  των  ιδιοτήτων,  συνοψίζονται  στον 

επόμενο  πίνακα,  από  τον  οποίο  προκύπτει  ότι  θετικές  επιδράσεις  δέχονται  δεκαεννέα 

περιβαλλοντικοί  δείκτες,  ενώ  οι  υπόλοιπο  περιβαλλοντικοί  δείκτες  παραμένουν  ανεπηρέαστοι 

από την υλοποίηση του Προγράμματος. 

Ο πίνακας  που ακολουθεί  αποτελεί  την  ουσιαστική  γέφυρα μεταξύ  του  τρέχοντος  σταδίου  και 
του επόμενου, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των επιπτώσεων και θα εκτιμηθεί η 
αναγκαιότητα ή μη λήψης μέτρων για την επαύξηση της περιβαλλοντικής συμβατότητας. 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 1 ‐ 20 

Πίνακας Π‐5: Εποπτική παρουσίαση των ιδιοτήτων των επιπτώσεων του ΕΠ 

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 
 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας

Μεταβολή 

Κα
τε
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υν
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η 
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αν
τισ
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Ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας  +   Δ Μ ~    

Αποκατάσταση των υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων +   Δ Α ~    

Παράγοντες που επηρεάζουν τα 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά  +   Π Α ~    

Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε 
κίνδυνο  +   Δ Μ ~    

Ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης 
της έκθεσης σε ρυπαντικά φορτία +   Δ Μ ~    

Ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω 
ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης  +   Δ Μ ~    

Ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων 
από απερήμωση - διάβρωση +   Δ Μ ~    

Ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων, λόγω των επιπέδων ρύπανσης  +   Δ Μ ~    

Οικολογική κατάσταση των επιφανειακών 
υδατικών σωμάτων +   Δ Μ ~    

Επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο 
υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον +   Π Μ ~    

Συνολική κατανάλωση ενέργειας +   Π Α ~    

Ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ +   Π Α ~    

Σύνολο εκπεμπόμενων αερίων του 
θερμοκηπίου  +   Π Α ~    

Κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων +   Π Α ~    

Προβολή και ανάδειξη μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς +   Δ Μ !    

Προβολή και ανάδειξη σύγχρονου 
πολιτισμού  +   Δ Μ !    

Διαχείριση των στερεών και υγρών 
αποβλήτων +   Π Α ~    

Εξασφάλιση ενέργειας από πρακτικές 
διαχείρισης των αποβλήτων +   Π Α ~    

Αποδοτικότητα των πόρων +   Π Μ ~    

Στο  τρίτο  βήμα,  οι  αρνητικές  επιπτώσεις  του  πιο  πάνω  πίνακα  αξιολογούνται  ως  προς  την 
αναγκαιότητα ή μη αντιμετώπισης, αλλά και ως προς τη δυνατότητα που παρέχει ο μηχανισμός 
εμφάνισης κάθε επίπτωσης αναφορικά με την πρόληψη ή την εκ των υστέρων αναστροφή της. 
Επίσης,  διερευνάται  το προσφορότερο στάδιο  λήψης  των μέτρων που απαιτούνται.  Σημαντικό 
τμήμα  της  ανάλυσης  στο  βήμα  αυτό,  αφιερώνεται  στη  διάγνωση  των  αιτίων  που  προκαλούν 
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κάθε επίπτωση, καθώς και στο κατά πόσον τα μέτρα για την πρόληψη μιας επίπτωσης θα έχουν 
θετικό  αποτέλεσμα  και  για  άλλες  επιπτώσεις.  Η  αξιολόγηση  των  επιπτώσεων  δομείται  ανά 
περιβαλλοντική  συνιστώσα,  ώστε  να  λειτουργήσει  και  ως  επανέλεγχος  (crosscheck)  των 
εκτιμήσεων των δύο πρώτων βημάτων.  

Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης συνοψίζονται ως εξής: 

1. Στα  ζητήματα  της  πανίδας,  της  χλωρίδας,  του  τοπίου  και  των  υλικών  περιουσιακών 
στοιχείων, δεν αναμένονται μεταβολές στρατηγικού επιπέδου από την υλοποίηση του ΕΠ. 

2. Η κατάσταση ως προς 

• την περιβαλλοντική επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας, 

• τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, 

• το έδαφος, 

• τα ύδατα,  

• τον αέρα και  

• την πολιτιστική κληρονομιά και  

• τις πολυτροπικές πιέσεις στο περιβάλλον 

αναμένεται  να  βελτιωθεί  κατά  και  μετά  την  υλοποίηση  του  προγράμματος,  λόγω  της 
σημαντικής μέριμνας και των ανάλογων στόχων και πόρων που έχουν προβλεφθεί στο ΕΠ 
για τα ζητήματα αυτά. 

3. Στα ζητήματα 

• της βιοποικιλότητας, 

• των κλιματικών παραγόντων 

4. παρ΄όλο  που  καταγράφονται  βελτιώσεις,  επισημάνθηκε  η  αναγκαιότητα  μέτρων  που  θα 
πρέπει να ληφθούν για άμεση και από κοινού δράση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
σοβαρές  υφιστάμενες  επιπτώσεις  της  κλιματικής αλλαγής  στα  οικοσυστήματα  και  στους 
πόρους της περιοχής συνεργασίας.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, λήφθηκε υπόψη ότι:  

• Η παράκτια και η θαλάσσια αειφορία αλληλοσυνδέονται, ενώ αμφότερες είναι ευαίσθητες σε 
πιέσεις  από  την  ανθρώπινη  δραστηριότητα,  συμπεριλαμβανομένης  της  χερσαίας  ρύπανσης 
που τελικά εκρέει στη περιοχή συνεργασίας καθώς και οι εκπομπές CO2 από τα πλοία.  

• Η  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  παράκτιων  περιοχών  δεν  πρέπει  να  περιορίζεται 
αποκλειστικά στην παράκτια οικονομική δραστηριότητα και ρύπανση.  

• Πρέπει να παρέχονται κίνητρα στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλίας στη 
Μεσόγειο έτσι ώστε να στραφούν σε πιο σύγχρονες μορφές «πράσινης τεχνολογίας». 

• Το  δυναμικό  ανάπτυξης  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στη  περιοχή  συνεργασίας 
συνιστά τεράστια πηγή «καθαρής» ενέργειας, που παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτη.  
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• Σε  ευθυγράμμιση  με  τους  στόχους  της  στρατηγικής  «Ευρώπη  2020»,  πρέπει  να 
συμπεριληφθούν μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψης των επιπτώσεών 
της στην περιοχή συνεργασίας.  

Συμπυκνώνοντας τα πορίσματα για τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης και παρακολούθησης των 
επιπτώσεων  του  ΕΠ  στο  περιβάλλον,  στην  κανονιστική  πράξη  περιβαλλοντικής  έγκρισης  του 
προγράμματος προτείνεται να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

Προτάσεις  για  το  περιεχόμενο  της  κανονιστικής  πράξης  περιβαλλοντικής  έγκρισης  του  ΕΠ 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020 

Α.  Για  την  αντιμετώπιση  ενδεχόμενων  επιπτώσεων  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής 
Συνεργασίας  Ελλάδα‐  Κύπρος  2014‐2020,  προτείνονται  να  πραγματοποιούνται  οι  ακόλουθες 
ενέργειες: 

1.   Μέτρα που μπορούν να ενσωματωθούν στο έγγραφο προγραμματισμού του ΕΠ4, είναι:  

• Να  προσδιοριστεί  ένας  ενδεικτικός  και  όχι  εξαντλητικός  κατάλογος  ενδεδειγμένων 
τεχνολογιών  και  καλών  πρακτικών  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  της 
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, ώστε να λειτουργήσει ως κατευθυντήριος οδηγός 
για την σύνταξη των προτάσεων έργων.  

• Να  εφαρμόσουν  κατάλληλες  πρακτικές  διαχείρισης,  πρόληψης  και  προσαρμογής, 
προκειμένου  να  ενισχύσουν  την  ανθεκτικότητα  των  παράκτιων  περιοχών,  των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής.  

• Να  καθοριστεί  μια  ιεράρχηση  στους  τομείς  παρέμβασης  του  προγράμματος 
προσανατολισμένη  προς  τους  τομείς  με  ιδιαίτερη  σημασία  για  την  περιοχή 
συνεργασίας  (μέθοδοι  και  τεχνικές αντιρρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος ακτών 
και  παράκτιων  περιοχών,  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  παρακολούθησης 
υδατικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων από σημειακές πηγές κ.ά.).  

• Να  γίνει  ευρεία  διαβούλευση  –  δικτύωση  των  φορέων  που  σχετίζονται  με  το 
Περιβάλλον  για  την  επεξεργασία  ενός  πλαισίου  δράσεων  προτεραιότητας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των δράσεων 
που αφορούν  τη  βιοποικιλότητα  και  την  κλιματική αλλαγή  κατά  την  προγραμματική 
περίοδο 2014 – 2020.  

• Τέλος,  ο  μηχανισμός  υλοποίησης  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  επιβεβαιώνει  την 
πλήρη  τήρηση  των υποχρεώσεων που προβλέπει  το Άρθρο  6  της Οδηγίας 92/43/EK 
για σχέδια έργων εντός περιοχών Natura.  

2.   Μέτρα που προτείνεται να υλοποιηθούν μέσω ενεργειών που δεν σχετίζονται άμεσα με το 
επίπεδο του ΕΠ, και αφορούν άλλα Τομεακά Προγράμματα ή/και ΠΕΠ εφόσον η δράση του 
ΕΠ  για  την  επίτευξη  των  περιβαλλοντικών  στόχων,  αλλά  και  οι  επιπτώσεις  που  θα 
προκληθούν  από  την  υλοποίησή  του  αναμένεται  να  είναι  συμπληρωματικών  άλλων 
δράσεων και επιπτώσεων από άλλα προγράμματα, είναι: 

                                                      
4 Αξίζει να επισημανθεί ότι το Ε.Π. λόγω της φύσεως των δράσεων του, αναμένεται να δημιουργήσει περιορισμένους κινδύνους για 
το περιβάλλον,  το σημαντικότερο μέρος των οποίων αναμένεται να προληφθεί ή να περιοριστεί μέσω των συγκεκριμένων μέτρων 
αντιμετώπισης που προτείνονται.  
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• Παραγωγή  ενέργειας  που  προέρχεται  και  σχετίζεται  με  την  θάλασσα,  πέραν  των 
ανεμογεννητριών  μέσα  στην  θάλασσα,  ενέργεια  από  τα  κύματα,  τις  παλίρροιες,  το 
θερμικό θαλάσσιο δυναμικό. 

• Χρήση  ΑΠΕ  και  εξοικονόμηση  ενέργειας  από  επιχειρήσεις  και  την  ανάπτυξη  green 
technologies. Πέραν από το σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος, οι επιχειρήσεις έχουν 
σημαντικά  οφέλη  στη  μείωση  του  κόστους  τους  και  την  αύξηση  της 
ανταγωνιστικότητας  τους.  Υπάρχουν  επίσης  θετικές  επιπτώσεις  στην  πτυχή  της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στις ΜΜΕ της 
διασυνοριακής περιοχής  και  τεράστιες προοπτικές από  τη  χρήση  της ηλιακής  και σε 
μικρότερο βαθμό της αιολικής ενέργειας. 

• Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων.  

• Αύξηση  της  διαθεσιμότητας  γλυκού  νερού  στις  νησιωτικές  περιοχής.  Εφαρμογή 
βασικών  και  συμπληρωματικών  μέτρων  από  τα  Σχέδια  Διαχείρισης  Λεκανών 
Απορροής  Ποταμού  για  την  αντιμετώπιση  του  θέματος  των  αφαλατώσεων  και 
συνολικότερα  της  υδροδότησης  των  νησιών  του  Αιγαίου  και  της  Κύπρου,  και 
προώθηση μεταφοράς τεχνογνωσίας από άλλες χώρες της Μεσογείου.  

Β.  Για  την  παρακολούθηση  των  ενδεχόμενων  επιπτώσεων  του  Προγράμματος 
Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα‐  Κύπρος  2014‐2020  στο  περιβάλλον,  προτείνονται  να 
πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. Η  παρακολούθηση  που  προτείνεται  να  υιοθετηθεί  πραγματοποιείται  μέσω  ενός 
σπονδυλωτού  σχήματος  που  αποτελείται  από,  διετείς5  εκθέσεις  σχετικά  με  κρίσιμες 
περιβαλλοντικές παραμέτρους που εκτιμήθηκε ότι θα επηρεαστούν και μια συγκεντρωτική 
συγκριτική ανάλυση του συνόλου των περιβαλλοντικών μεταβολών στη φάση εκείνη που 
έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠ. 

2. Στις  διετείς  εκθέσεις  αποτυπώνονται  οι  επιπτώσεις  του  ΕΠ,  διαμέσου  των  ακόλουθων 
δεκαεννέα μεταβολών: 

• Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας  

• Αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων 

• Παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά  

• Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο  

• Ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά φορτία 

• Ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης  

• Ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων από απερήμωση ‐ διάβρωση 

                                                      
5 Για  την  επιλογή  της  περιόδου,  θα  πρέπει  κατ’  αρχήν  να  ληφθεί  υπόψη  ο  επταετής  χρονικός  ορίζοντας  υλοποίησης  του 
προγράμματος, αλλά και το ενδεχόμενο παράτασής, το οποίο είναι βάσιμο σύμφωνα με την εμπειρία των τεσσάρων προηγούμενων 
προγραμματικών  περιόδων.  Παράλληλα,  θα  πρέπει  να  συνυπολογιστεί  ότι,  οι  περισσότερες  επιπτώσεις  του  προγράμματος  δεν 
πρόκειται να εμφανισθούν άμεσα, αλλά μετά από μια περίοδο «επώασης», η διάρκεια της οποίας κυμαίνεται από λίγους μήνες έως 
λίγα  έτη.  Συνεπώς,  η  παρακολούθηση  των  επιπτώσεων  δεν  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  με  χαρακτήρα  κατεπείγουσας  καταγραφής. 
Αντίθετα,  πολύ  σημαντικότερη  είναι  η  αποτύπωση  της  πλήρους  έντασης  των  ενδεχόμενων  περιβαλλοντικών  μεταβολών,  μετά  τoν 
κύκλο γένεσής τους. 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 1 ‐ 24 

• Ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων ρύπανσης  

• Οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων 

• Επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

• Συνολική κατανάλωση ενέργειας 

• Ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

• Σύνολο εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου  

• Κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων 

• Προβολή και ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Προβολή και ανάδειξη σύγχρονου πολιτισμού  

• Διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων 

• Εξασφάλιση ενέργειας από πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων 

• Αποδοτικότητα των πόρων 

3. Στις διετείς εκθέσεις προτείνεται να παρακολουθούνται ορισμένες εκ των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων  που  εκτιμήθηκε  ότι  επηρεάζονται  από  το  Ε.Π.  ή  και  άλλων  που  να 
επαυξάνουν τη σφαιρικότητα, μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών δεικτών: 

• Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα‐ Πανίδα: 

- Ποσοστό αύξησης  των ειδών και  των οικοτόπων που βρίσκονται σε  καλή κατάσταση 
διατήρησης μέχρι το 2020 

- Ποσοστό  έκτασης  των  περιοχών  ΝΑTURA  2000  στους  οποίους  έγιναν  δράσεις 
προστασίας 

• Πληθυσμός: 

- Αριθμός απασχολούμενων στην διασυνοριακή περιοχή 

• Ανθρώπινη Υγεία:  

- Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 

• Έδαφος: 

- Ποσότητα  βιοποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή 

- Ποσότητα ανακυκλώσιμων προς ανακύκλωση 

• Ύδατα:  

- Βαθμός  κάλυψης  πληθυσμού  των  κατοίκων  της  διασυνοριακής  περιοχής  που 
ωφελούνται από έργα βελτιωμένης παροχής νερού 

• Ατμόσφαιρα:  

- Συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας 
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- Ετήσια  μείωση  εκπομπών  CO2  και  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  στην  διασυνοριακή 
περιοχη 

• Κλιματικοί παράγοντες: 

- Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην διασυνοριακή περιοχή  

• Πολιτιστική Κληρονομιά:  

- Αριθμός επισκεπτών σε τοπία πολιτιστικής κληρονομιάς  

• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας:  

- Ποσότητα  βιοποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή 

- Ποσότητα ανακυκλώσιμων προς ανακύκλωση 

- Συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας 

4. Η συγκεντρωτική  αποτίμηση  των  επιπτώσεων  του  ΕΠ στο  περιβάλλον,  πραγματοποιείται 
διαμέσου μιας εκτενούς αποτύπωσης όλων των μεγεθών που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 8 
της  ΣΜΠΕ,  στο  χρονικό  στάδιο  που  θα  έχει  υλοποιηθεί  π.χ.  το  80%  του  προγράμματος, 
ώστε  να  υπάρχει  περιθώριο  μέτρων  αντιστάθμισης  ή  αναστροφής,  εάν  κάτι  τέτοιο 
αποδειχθεί αναγκαίο. Το περιεχόμενο της σχετικής μελέτης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
διαπίστωση των συγκριτικών μεταβολών που θα έχουν επέλθει στο χρόνο εκπόνησής της, 
σε  σχέση με  τη σημερινή  κατάσταση  του περιβάλλοντος  και  τη  σύνδεση  των μεταβολών 
που θα διαπιστωθούν με τις παρεμβάσεις του ΕΠΑ που θα έχουν ολοκληρωθεί. 

Γ.  Για την εξειδίκευση και την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης 
των ενδεχόμενων επιπτώσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος 
2014‐2020  στο περιβάλλον,  λαμβάνονται υπόψη οι  πληροφορίες  της  ΣΜΠΕ που συνοδεύει  την 
κανονιστική πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης του προγράμματος. 
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2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι  ανάγκες  που  καλείται  να  αντιμετωπίσει  το  νέο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Διασυνοριακής 
Συνεργασίας  Ελλάδα  –  Κύπρος  2014‐2020  (Ε.Π.),  αφορούν  εκείνο  το  υποσύνολο  των  κοινών 
αναγκών,  που  εμφανίζουν  έναν  σαφή  διασυνοριακό  χαρακτήρα  και  είναι  δυνατόν  να 
αντιμετωπιστούν, στο χρηματοδοτικό πλαίσιο και στις χρονικές δεσμεύσεις του Ε.Π. και υπό το 
θεσμικό πλαίσιο που το διέπει. Οι τρεις φάσεις της δημόσιας διαβούλευσης, ανέδειξαν αιτήματα 
της  κοινωνίας,    που  υπερβαίνουν  τις  δυνατότητες  του  προγράμματος.  Αυτό  δημιουργεί  μια 
επιπλέον υποχρέωση για την μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του Ε.Π. Ο τουρισμός, η φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά και η βιοποικιλότητα, ο θαλάσσιος χώρος και οι σχετικές προκλήσεις που 
τώρα διαμορφώνονται, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η 
ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας,  η  περαιτέρω  ανάπτυξη  των  ΤΠΕ  και  οι  μεταφορές,  η 
εντεινόμενη φτωχοποίηση και η άνοδος της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και των μορφωμένων, 
αποτελούν  τα  κρισιμότερα  πεδία  στα  οποία  επέμεινε  ο  δημόσιος  διάλογος  και  τα  οποία 
παράλληλα ανέδειξε η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Δεδομένης της γεωγραφίας της περιοχής  (γεωγραφικός κατακερματισμός, παρεμβολή μεγάλων 
θαλάσσιων  περιοχών),  όσο  και  των  συνθηκών φυσικής  μετακίνησης  (περιορισμένη  και  έντονα 
μεταβαλλόμενη  στο  χρόνο  χωρητικότητα,  εξάρτηση  από  τις  καιρικές  συνθήκες  κτλ),  που 
περιορίζουν  τις  επαφές  των πολιτών από τις δύο πλευρές  των συνόρων,  κρίθηκε ότι παρά την 
κοινότητα  και  την  εντεινόμενη  οξύτητα  των  κοινωνικών  προβλημάτων  (φτώχεια,  υποβάθμιση 
εργασιακών συνθηκών, απαξίωση εργασιακών δεξιοτήτων, υποβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού 
κτλ),  αυτά  δεν  είναι  δυνατόν  να  αντιμετωπιστούν  στο  παρόν  Ε.Π.  με  άμεσο  και  μεθοδικά 
καθοδηγούμενο τρόπο, δηλαδή να αποτελέσουν αναπτυξιακές επιλογές του Ε.Π.  

Με  δεδομένες  αυτές  τις  επιλογές,  ο  σχεδιασμός  προσανατολίζεται  στην  διαμόρφωση  των 
ακόλουθων αξόνων προτεραιότητας:  

• Επιχειρηματικότητα και ΤΠΕ 

• Εξοικονόμηση ενέργειας, κλιματική αλλαγή και επιτήρηση‐κινητικότητα 

• Περιβάλλον, φυσικοί πόροι, ΘΧΣ και προστασία από καταστροφές  

Η συγκρότηση ενός άξονα προτεραιότητας (ΑΠ1), που θα υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα σε 
συνδυασμό με την ενίσχυση των ΤΠΕ  (με τα ιδιαίτερα αχωρικά χαρακτηριστικά τους), αποτελεί 
την ορθότερη απάντηση  τόσο στην υποστήριξη  της οικονομικής δραστηριότητας,  όσο και στην 
ενίσχυση  της  απασχόλησης,  όπου  με  έμμεσο  πλην  σαφή  και  μετρήσιμο  τρόπο,  θα  συμβάλλει 
στον  περιορισμό  της  επέκτασης  της  φτώχειας  και  την  άρση  της  υποβάθμισης  και  της 
περιθωριοποίησης.  Στον  άξονα  αυτό  καλείται  η  επιχειρηματική  κοινότητα  και  οι  τοπικές 
κοινωνίες, να αναπτύξουν κοινά σχέδια, που με την συνδρομή της τεχνολογίας θα καταφέρουν 
να υπερβούν τα γεωγραφικά μειονεκτήματα και να στηρίξουν την ανάπτυξη. Επιπλέον, η διττή 
χρήση  των  ΤΠΕ,  τόσο  ως  συντελεστών  οικονομικής  ανάπτυξης,  όσο  και  ως  εργαλείων 
υποστήριξης  της  πολιτικής  κοινωνικής  πρόνοιας,  μπορεί  να  λειτουργήσει  επικουρικά  στην 
κατεύθυνση στήριξης των τμημάτων του πληθυσμού που συνθλίβονται από την κρίση. 

Ο  ΑΠ1,  δεν  υποστηρίζει  απλά  την  επιχειρηματικότητα,  αλλά  την  προκαλεί  να  υιοθετήσει 
μεθόδους και μοντέλα οργάνωσης, που θα την φέρουν σε νέα πλαίσια δραστηριοποίησης  (νέες 
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αγορές, νέα οργάνωση παραγωγής, νέοι συνεργάτες, νέα προϊόντα κτλ), αξιοποιώντας το σύνολο 
των  σύγχρονων  προσεγγίσεων  για  την  επιχειρηματικότητα,  που  βασίζεται  στην  διαρκή 
καινοτομία. Στο δεδομένο πλαίσιο, οι δράσεις του άξονα, θα συντονιστούν με τις επιλογές των 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως κριτήρια επιλογής έργων.  

Ο ΑΠ2,  καλύπτει  τα πεδία  της  ενέργειας,  της  κλιματικής αλλαγής  και  της προσβασιμότητας.  Η 
εξοικονόμηση  της  ενέργειας  (Ε.Σ.  2.1),  με  τα  απτά  οικονομικά  κέρδη  και  τα  ορατά 
περιβαλλοντικά  οφέλη,  βοηθά  τον  χειμαζόμενο  πληθυσμό,  βελτιώνοντας  τις  χρηματικές  του 
εκροές  και  περιορίζοντας  το  φαινόμενο  της  ενεργειακής  φτώχειας  (ιδιαίτερα  έντονο  στην 
ελληνική  πραγματικότητα),  συμβάλλει  στην  μείωση  του  εμπορικού  ισοζυγίου  των  δύο 
«μνημονιακών» κρατών, περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση και συμβάλλει στην αναστροφή 
της κλιματικής αλλαγής.  

Καθώς  η  αστικοποίηση  στην  διασυνοριακή  περιοχή,  αγγίζει  τα  επίπεδα  της  ΕΕ  (70%),  οι 
παρεμβάσεις  στις  πόλεις  αποκτούν  ιδιαίτερη  σημασία.  Οι  μετακινήσεις  στις  πόλεις    (Ε.Σ.  2.2) 
είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, που απαιτεί αντιμετώπιση. Λόγω του τουρισμού, στην διασυνοριακή 
περιοχή, πόλεις και υποδομές, καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα έντονες μεταβολές του 
πληθυσμού  στην  διάρκεια  του  χρόνου,  στοιχείο  που  δημιουργεί  νέες  προκλήσεις.  Ο 
προγραμματισμός  και  η  εφαρμογή  νέων  τεχνολογιών,  θα  αποτελέσουν  επιλέξιμους  τύπους 
δράσεων,  για  την  επίλυση  σχετικών  προβλημάτων,  με  στόχο  την  παροχή  αναβαθμισμένων 
υπηρεσιών, σε κατοίκους και επισκέπτες. 

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα στην προόδου της περιοχής, όσο και 
έναν συντελεστή οικονομικής ανάπτυξης (Ε.Σ. 2.3). Η διερεύνηση μεθόδων βελτιστοποίησης των 
μεταφορών ανταποκρίνεται στο αίτημα για αξιόπιστες, οικονομικές και ασφαλείς μετακινήσεις 
προσώπων  και  αγαθών.  Νέες  εφαρμογές  και  συστήματα,  όσο  και  η  διερεύνηση  των  ΥΓΟΣ, 
αποτελούν επιλέξιμους τύπους δράσεων. 

Η συνεργατική τους δράση εντός του ΑΠ2, θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο κοινών όρων κατά την 
προετοιμασία  των  προσκλήσεων  για  προτάσεις  έργων,  που  θα  μεγιστοποιεί  τα  αποτελέσματα 
και θα βελτιώνει τις επιδόσεις του προγράμματος. 

Ο  ΑΠ3,  καλύπτει  τα  πεδία  της  πρόληψης  των  καταστροφών,  της  φυσικής  και  πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία των φυσικών πόρων.  

Η  θάλασσα,  είναι  ένα  κυρίαρχο  στοιχείο  στην  διασυνοριακή  περιοχή.  Ο  έλεγχος  της,  για  την 
ασφάλεια  των  μεταφορών  και  την  προστασία  από  κινδύνους  που  προέρχονται  από  διάφορες 
καταστροφές  (Ε.Σ.  3.1),  αποτελούν  πρώτη  αναπτυξιακή  προτεραιότητα.  Η  στρατηγική  της 
Γαλάζιας  ανάπτυξης,  θέτει  όρους  και  προϋποθέσεις  για  την  επίτευξή  της.  Το  Ε.Π.,  μπορεί  να 
θέσει  τις  βάσεις  για  την  προετοιμασία  των  όρων  ανάπτυξης,  με  δράσεις  μελετών,  πιλοτικών 
έργων και συστημάτων πληροφόρησης και επιτήρησης. 

Η φυσική και η πολιτιστική κληρονομιά και η βιοποικιλότητα, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες 
ανάπτυξης για την περιοχή  (Ε.Σ. 3.2). Αποτελούν κρίσιμη εισροή για την τουριστική βιομηχανία 
και πρέπει να προστατευτούν και να αξιοποιηθούν.  Ιδιαίτερα σε συνθήκες χρηματοοικονομικής 
κρίσης λόγω έλλειψης πόρων, όσο και κλιματικής αλλαγής, λόγω επιδείνωσης των πιέσεων που 
θα  τους  ασκηθούν.  Οι  διεθνείς  υποχρεώσεις  προστασίας  λειτουργούν  ενισχυτικά  σε  αυτή  την 
επιλογή. 
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Η απαίτηση για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των πόρων του, που αποτελούν 
παράγοντα  διαβίωσης  και  ανάπτυξης  (Ε.Σ.  3.3),  είναι  σημαντική.  Οι  τεχνολογικές  λύσεις, 
αποτελούν  μια  επιλογή  που  το  Ε.Π.  υποστηρίζει,  βασιζόμενο  στην  εμπειρία  ερευνητικών, 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της περιοχής.  

Παράλληλα, το Ε.Π., μπορεί να θέσει τις βάσεις για την προετοιμασία των όρων ανάπτυξης, με 
δράσεις  μελετών,  πιλοτικών  έργων  και  συστημάτων  πληροφόρησης  και  επιτήρησης,  που 
υλοποιούν μεταξύ άλλων και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (και ιδιαίτερα την πρόσφατη 
οδηγία  2014/89/ΕΕ  (23/7/2014),  περί  θεσπίσεως  πλαισίου  για  τον  θαλάσσιο  χωροταξικό 
σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών), ως πλαίσιο υποστήριξης 
της στρατηγικής για την Γαλάζια Ανάπτυξη.  

Αντικείμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), είναι:  

• να εκτιμήσει τους στόχους, τις προτεραιότητες και τη στρατηγική του προγράμματος σε σχέση 
με το περιβάλλον, 

• να εκτιμήσει τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον των προτεινόμενων μέτρων 
και δράσεων του Προγράμματος, μεμονωμένα και αθροιστικά, 

• να  αναλύσει  και  να  τεκμηριώσει  εναλλακτικά  σενάρια  διαμόρφωσης  του  προγράμματος 
λαμβάνοντας  υπόψη  τους  στόχους  και  το  γεωγραφικό  πεδίο  εφαρμογής  του, 
συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου της εξέλιξης του περιβάλλοντος χωρίς την εφαρμογή 
του Προγράμματος, 

• να  εξετάσει  τη  σχέση  του  προγράμματος  με  άλλα  προγράμματα  (π.χ.  προγράμματα  άλλων 
ταμείων, εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, διαχειριστικά σχέδια, χωροταξικά κλπ.),  

• να  προτείνει  ένα  σύστημα  διαχείρισης,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  για  την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, και 

• να  εξετάσει  τους  υφιστάμενους  περιβαλλοντικούς  δείκτες  εάν  είναι  κατάλληλοι  και 
μετρήσιμοι και να προτείνει ενδεχομένως πρόσθετους δείκτες. 

Τα  παραδοτέα  2ο  (Σχέδιο  ΣΜΠΕ)  και  3ο  (Τελική  Έκθεση  ΣΜΠΕ)  θα  έχουν  την  ακόλουθη 
διάρθρωση:  

Μέρος Ι: Έκθεση 

1.   Μη τεχνική περιγραφή του συνόλου της μελέτης 

2.   Γενικά στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του προγράμματος και του μελετητή 

3.   Σκοπιμότητα και στόχοι του προγράμματος 

3.1  Ανάλυση της σκοπιμότητας και των στόχων του προγράμματος 

3.2  Διεθνείς,  κοινοτικοί  και  εθνικοί  στόχοι  περιβαλλοντικής  προστασίας  που  αφορούν  στο 
πρόγραμμα 

3.3 Ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν υπόψη 
κατά την προετοιμασία του προγράμματος 

3.4 Η σχέση του προγράμματος με άλλα σχετικά προγράμματα 

4.   Περιγραφή του προγράμματος 
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4.1  Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος 

4.2  Περιεχόμενο του προγράμματος 

4.3  Έργα  και  δραστηριότητες  που  ενδεχομένως  να  προκύψουν  από  την  εφαρμογή  του 
προγράμματος 

5.   Εμπλεκόμενοι φορείς 

5.1 Περιγραφή των ενδιαφερομένων φορέων 

5.2 Τρόπος και διαδικασία εμπλοκής των ενδιαφερομένων φορέων 

6.   Εναλλακτικές δυνατότητες 

6.1 Περιγραφή των εναλλακτικών δυνατοτήτων 

6.2 Περιγραφή των λόγων επιλογής των συγκεκριμένων εναλλακτικών δυνατοτήτων 

6.3  Περιγραφή  των  περιβαλλοντικά  τεκμηριωμένων  λόγων  επιλογής  του  προτεινόμενου 
προγράμματος έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

7.  Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος 

7.1  Πληροφορίες  όσον  αφορά  την  τρέχουσα  κατάσταση  του  περιβάλλοντος  στην  περιοχή 
μελέτης και η πιθανή εξέλιξη αυτής εάν δεν εφαρμοσθεί το πρόγραμμα 

7.2  Πληροφορίες  για  τα  περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά  των  περιοχών  που  ενδέχεται  να 
επηρεασθούν σημαντικά εντός της περιοχής μελέτης 

7.3  Περιγραφή  των  τυχόν  υφιστάμενων  περιβαλλοντικών  προβλημάτων  των  περιοχών  της 
προηγούμενης  παραγράφου,  κυρίως  εάν  πρόκειται  για  περιοχές  ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής  σημασίας,  όπως  εκείνες  που  περιλαμβάνονται  στο  εθνικό  σκέλος  του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 

8.  Εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή 
του προγράμματος 

8.1 Προσδιορισμός,  εκτίμηση και αξιολόγηση  των  ενδεχόμενων σημαντικών  επιπτώσεων  στο 
περιβάλλον 

8.2 Περιγραφή των προτάσεων / κατευθύνσεων / μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και 
την αντιμετώπιση οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 

8.3  Περιγραφή  του  συστήματος  παρακολούθησης  των  σημαντικών  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος 

9.  Συμπεράσματα και συστάσεις 

9.1 Γενικά συμπεράσματα 

9.2 Συστάσεις για τη διαμόρφωση και βελτίωση του προγράμματος 

10. Μεθοδολογίες 

10.1 Περιγραφή μεθοδολογιών που ακολουθήθηκαν 

10.2 Αιτιολόγηση για την επιλογή των συγκεκριμένων μεθοδολογιών 

11.  Στοιχεία κανονιστικής πράξης 
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11.1 Προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση 
οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 

11.2  Το  προβλεπόμενο  σύστημα  παρακολούθησης  των  σημαντικών  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος 

12.  Δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ 

13.  Βασικές μελέτες και έρευνες 

Μέρος ΙΙ: Παραρτήματα 

1. Κείμενα τεκμηρίωσης, επεξηγηματικά στοιχεία και άλλες τεχνικές πληροφορίες 

2. Βιβλιογραφία 

2.2 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) εκπονείται στο πλαίσιο 
της  διαδικασίας  Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  που  προβλέπει  τόσο  η  Οδηγία 
2001/42/ΕΚ  όσο  και  ο  Ν. 102(Ι)‐2005  και  το  άρθρο  7  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με 
α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την «εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων  σχεδίων  και  προγραμμάτων,  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας 
2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006). 

Η  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  Στόχου  «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική  Συνεργασία»  του  Υπουργείο  Ανάπτυξης &  Ανταγωνιστικότητας,  ανέθεσε  στην  ένωση: 
εταιρειών «ΕΕΟ GROUP A.E.» και «ΕNVIROPLAN A.E.» την υλοποίηση του έργου: 

Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος για τη σύνταξη: 

i) της  Μελέτης  της  εκ  των  προτέρων  αξιολόγησης  (Ex  ante  evaluation)  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014‐
2020 

ii) της  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (Strategic  Environmental 
Assessment)    του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας 
Ελλάδα – Κύπρος 2014‐2020», 

 με σύμβαση που υπεγράφη την 8η Απριλίου 2014. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή: 

1. Αρχή Σχεδιασμού (Αναθέτουσα Αρχή) είναι η  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότα» 
που εδρεύει στη διεύθυνση 
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη 

2. Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου είναι η ένωση εταιρειών 
ΕΕΟ GROUP A.E. & ΕNVIROPLAN A.E. 

που εδρεύει στη διεύθυνση 

Αγ. Κωνσταντίνου 74, 16346, Ηλιούπολη Αθήνα 
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3. Αρμόδιος για τα θέματα της ΣΜΠΕ, είναι η  
ΕNVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε 

που εδρεύει στη διεύθυνση 
Περικλέους 23 & Ήρας, 
15344. Γέρακα, Αθήνα. 
Τηλεφωνικό κέντρο:  +302106105127‐8 

Αριθμός fax:  +302106105138 

Σύμφωνα με την 8/04/2014 σύμβαση, η ΣΜΠΕ υποβάλλεται σε τρία κυρίως παραδοτέα και μία 
Έκθεση Αναφοράς, σε τέσσερα (4) ξεχωριστά παραδοτέα:  

• Στο 1ο Παραδοτέο,  στο περιλαμβάνεται η οριστικοποίηση  της μεθοδολογίας προετοιμασίας 
και του σχεδίου της δομής και του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (SEA) του Ε.Π. «Ελλάδα – Κύπρος 2014‐2020» 

• Στο  2ο  Παραδοτέο,  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  σχέδιο  της  Στρατηγικής  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Ε.Π. «Ελλάδα – Κύπρος 2014‐2020» 

• Στο  3ο  Παραδοτέο,  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  η  Τελική  Έκθεση  της  Στρατηγικής  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Ε.Π. «Ελλάδα – Κύπρος 2014‐2020». Πρόκειται για το 
κύριο  παραδοτέο  του  έργου  και  θα  ενσωματώνει  οποιαδήποτε  σχόλια  της  Κοινής  Ομάδας 
Σχεδιασμού του Ε.Π. «Ελλάδα – Κύπρος 2014‐2020» και των εθνικών διαβουλεύσεων, καθώς 
και της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.  

• Στο 4ο  Παραδοτέο,  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  η  Έκθεση  –  Αναφορά  στην  οποία  θα  γίνεται 
περιγραφή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  του  Συμβούλου  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή 
σχετικών  με  την  εκ  των  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (SEA)  του  Ε.Π.  «Ελλάδα  – 
Κύπρος  2014‐2020»  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  μεταξύ  της  υποβολής  προς 
έγκριση  του  Κοινού  Προγραμματικού  Εγγράφου  του  Ε.Π.  Διασυνοριακής  Συνεργασίας 
«Ελλάδα  –  Κύπρος  2014‐2020»  από  τη  Διαχειριστική  Αρχή,  έως  την  έκδοση  της  Απόφασης 
Έγκρισης του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Η παρούσα αποτελεί το 2ο Παραδοτέο της ΣΜΠΕ (2η έκδοση του Σχεδίου ΣΜΠΕ), συμπληρωμένο 
σύμφωνα με  τις  συστάσεις  του  εγγράφου Διοικητικής Παραλαβής  των  παραδοτέων  της  Αρχής 
Σχεδιασμού.  

Το συντονισμό για την σύνταξη του παραδοτέου αυτού, έχει το γραφείο μελετών «ENVIROPLAN 
A.E.» με την ακόλουθη ομάδα μελέτης.  

1. ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
Περιβαλλοντολόγος και Γεωπόνος, 
M.Sc. in Environmental Management 

2. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

3. ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

4. ΠΑΣΧΑΛΗ‐ΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 2 ‐ 7 

5. ΚIΚΑΪΡΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 
Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημίου Αιγαίου 

6. ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, 
Περιβαλλοντολόγος, 
ΜSc in Environmental Pollution Science, 
MSc in Water Environmental Engineering  
PhD in Environmental Engineering 

7. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

8. ΧΑΛΙΚΙΑ ΑΡΤΕΜΗ, 
Γεωλόγος, Ε.Κ.Π.Α. 

9. ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Γεωλόγος Ε.Κ.Π.Α. 

10. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

3.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Οι  επιλεγμένοι  θεματικοί  στόχοι  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα‐ 
Κύπρος 2014‐2020 είναι οι έξι (6) ακόλουθοι: 

1. Θεματικός  Στόχος  2:  Βελτίωση  της  πρόσβασης,  της  χρήσης  και  της  ποιότητας  των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.  

  Η  διασυνοριακή  ζώνη  έχει  κάνει  σημαντικά  βήματα  στον  τομέα  της  ευρυζωνικότητας, 
αλλά  παρουσιάζει  έλλειμμα  ψηφιακών  εφαρμογών.  Η  ανάπτυξη  των  ΤΠΕ  είναι 
απαραίτητη για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομές. Η μεταφορά 
τεχνογνωσίας αλλά και η κοινή ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών και συστημάτων μπορεί να 
συμβάλλει  στην  αποδοτικότητα  των  δράσεων  και  στην  ανάπτυξη  καινοτομικών 
χαρακτηριστικών. Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα σημαντικό μέσο υπέρβασης των εμποδίων, που 
προκύπτουν  από  τον  γεωγραφικό  κατακερματισμό  που  χαρακτηρίζει  την  διασυνοριακή 
περιοχή.  Η  επιλογή  υποστήριξης  των  εφαρμογών  ΤΠΕ,  θα  συμβάλλει  στην  μείωση  του 
ψηφιακού χάσματος. Για τον λόγο αυτό, η επενδυτική προτεραιότητα που επιλέχθηκε στο 
πλαίσιο αυτού του Θ.Σ. είναι: η ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, 
ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία.  

2. Θεματικός  Στόχος  3:  Βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων 
και  του  γεωργικού  τομέα  (για  το  ΕΓΤΑΑ)  και  του  τομέα  της  αλιείας  και  της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ).  

  Η διασυνοριακή  ζώνη βρίσκεται σε δύο «μνημονικές»  χώρες που προσπαθούν να βγουν 
από  την  κρίση.  Η  προώθηση  της  επιχειρηματικότητας  είναι  πρωταρχικής  σημασίας. 
Επιπρόσθετα,  τα  τοπικά παραγωγικά συστήματα παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες  αλλά 
και  συμπληρωματικότητες.  Η  ενίσχυση  τόσο  των  εμπορευματικών  ροών  όσο  και  της 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ( είτε σε συνεργατικά σχήματα τύπου cluster, είτε στην 
καθετοποίηση  της  αλυσίδας  αξίας)  μπορεί  να  συμβάλει  τόσο  στη  μεγιστοποίηση  της 
προστιθέμενης αξίας όσο και στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων. Το πρόγραμμα μπορεί 
να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Έξυπνης Εξειδίκευσης, συμπληρωματικά με 
τα  κύρια  προγράμματα  (ΠΕΠ).  Η  επιλογή  είναι  πλήρως  συντονισμένη  με  τις 
προτεραιότητες  των  στρατηγικών  RIS3,  των  τεσσάρων  χωρικών  ενοτήτων,  οι  οποίες 
εμφανίζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, η επενδυτική προτεραιότητα 
που επιλέχθηκε στο πλαίσιο αυτού του Θ.Σ. είναι: η στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται  σε  περιφερειακές,  εθνικές  και  διεθνείς  αγορές,  και  να  συμμετέχουν  σε 
διαδικασίες καινοτομίας.   

3. Θεματικός  Στόχος  4: Υποστήριξη  της  μετάβασης  προς  μια  οικονομία  χαμηλών  εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.  

  Η  διασυνοριακή  περιοχή  διαθέτει  υψηλότατο  δυναμικό  ηλιακής  ενέργειας  και  αιολικής 
ενέργειας  και  μεγάλα  περιθώρια  εξοικονόμησης  ενέργειας  στον  κτιριακό  τομέα  και  τις 
κατασκευές. Οι ανεξερεύνητες δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 
στο  θαλάσσιο  περιβάλλον  (ενέργεια  από  τα  κύματα  και  την  παλίρροια),  αποτελούν  μια 
πρόκληση  για  το  πρόγραμμα  και  την  τοπική  κοινωνία.  Δεδομένων  των  κλιματικών 
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αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας με παθητικά συστήματα, χρήση ΑΠΕ, κ.ά. καθιστούν 
υψηλής προτεραιότητας τόσο για λόγους οικονομίας όσο και για λόγους περιβάλλοντος. 
Οι  ομοιότητες  τόσο  του  κλίματος  (που  προσδιορίζουν  τις  εξωτερικά  επιβαλλόμενες 
ανάγκες)  όσο και  των μορφολογικών στοιχείων  των κατασκευών  (που προσδιορίζουν  τα 
περιθώρια  παρέμβασης)  στην  διασυνοριακή  ζώνη  καθιστούν  τη  συνεργασία  μεγάλης 
σημασίας  για  την  ανάπτυξη  προηγμένων  και  προσαρμοσμένων  στις  τοπικές  συνθήκες 
μεθόδων.  Για  τον  λόγο  αυτό,  η  επενδυτική  προτεραιότητα  που  επιλέχθηκε  στο  πλαίσιο 
αυτού  του Θ.Σ.  είναι: η στήριξη  της  ενεργειακής απόδοσης,  της  έξυπνης διαχείρισης  της 
ενέργειας  και  της  χρήσης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στις  δημόσιες  υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης.  

  Επιπλέον η ενίσχυση στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα, 
όσο  και  η  εισαγωγή  νέων  προσεγγίσεων  στην  αστική  κινητικότητα,  που  περιορίζουν  τις 
εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου,  αποτελούν  κρίσιμες  παραμέτρους,  τόσο  στην 
υποστήριξη  της  ανάπτυξης,  όσο  και  στην  παροχή  αναβαθμισμένου  περιβάλλοντος 
κατοίκησης.  Η  διασυνοριακή περιοχή  δεν  διαθέτει  τέτοια σχέδια,  ούτε  και  την  εμπειρία 
εφαρμογής  τους.  Ο  έντονα  τουριστικός  χαρακτήρας  της  περιοχής,  αφενός  καθιστά 
πρωταρχικής  σημασίας  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  ιδιαίτερα  στις  αστικές 
περιοχές,  αφετέρου,  διαμορφώνει  νέες  προκλήσεις  που  αφορούν  την  ορθή  χρήση  των 
πόρων, καθώς πρόκειται για τομέα που διακρίνεται για την έντονη εποχικότητα (μεταβολή 
πληθυσμού,  χρήση  υποδομών)  και  επακόλουθα  για  την  έντονη  μεταβολή  των  πιέσεων 
που  ασκεί  στο  περιβάλλον  και  τις  υποδομές..  Η  συνεργασία  μπορεί  να  συμβάλλει  στην 
αποδοτικότητα  των  δράσεων.  Για  τον  λόγο  αυτό,  η  επενδυτική  προτεραιότητα  που 
επιλέχθηκε  στο  πλαίσιο  αυτού  του  Θ.Σ.  είναι:  η  προαγωγή  στρατηγικών  χαμηλών 
εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  για  όλους  του  τύπους  περιοχών,  ιδιαίτερα  για  τις 
αστικές  περιοχές,  συμπεριλαμβανομένης  της  προώθησης  της  αειφόρου  πολυτροπικής 
αστικής  κινητικότητας  και  των  μέτρων  προσαρμογής  σχετικά  με  τον  περιορισμό  των 
επιπτώσεων.  

4. Θεματικός  Στόχος 5: Προώθηση  της προσαρμογής στην  κλιματική αλλαγή,  της πρόληψης 
και της διαχείρισης κινδύνου.  

  Όλη η περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει υψηλή τρωτότητα στις κλιματικές αλλαγές. Η 
άνοδος  της  θερμοκρασίας  εντείνει  φαινόμενα  δασικών  πυρκαγιών  και  απερήμωσης,  η 
αύξηση στην  ένταση  εκδήλωσης  των  καιρικών φαινομένων  εντείνουν  τις πλημμύρες  και 
την διάβρωση των ακτών και του εδάφους. Η  ιδιαίτερα μεγάλη έκταση της θάλασσας, ο 
γεωγραφικός κατακερματισμός, διαμορφώνουν την ανάγκη για την ανάληψη μέριμνας για 
την  επιτήρηση  του,  όσο  και  την  αντιμετώπιση  ειδικών  περιστατικών  ρύπανσης,  όσο  και 
πρόληψης τους, ιδιαίτερα εν όψει της επικείμενης εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων 
στο  θαλάσσιο  χώρο,  αλλά  και  γενικότερα  λόγω  της  ανάγκης  διαχείρισης  των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γαλάζια ανάπτυξη.. Η επενδυτική προτεραιότητα 
που επιλέχθηκε είναι: η προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας  την  ανθεκτικότητα  σε  καταστροφές  και  αναπτύσσοντας  συστήματα 
διαχείρισης καταστροφών.  

5. Θεματικός Στόχος 6: Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων.  
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  Η  διασυνοριακή  ζώνη  χαρακτηρίζεται  από  σημαντικό  πολιτιστικό  και  φυσικό  πλούτο.  Η 
πίεση  που  ασκούν  η  κλιματική  αλλαγή  και  οι  αναπτυξιακές  δραστηριότητες  στα 
οικοσυστήματα και την πολιτιστική κληρονομιά, αποτελούν αρνητικούς παράγοντες, που 
προστίθενται  σε  αρκετούς  άλλους  (η  φθορά  του  χρόνου,  η  κοινωνική  απαξίωση  κ.λπ.), 
ιδιαίτερα  σε  κοινωνίες  που  βρίσκονται  σε  συνθήκες  κρίσης.  Επιπρόσθετα,  οι  ανάγκες 
ανταπόκρισης  στις  διεθνείς  δεσμεύσεις  υποχρεώνουν  σε  συστηματικές  προσεγγίσεις 
προστασία  των  πόρων  αυτών,  όσο  και  αξιώνουν  την  ένταξή  τους  στην  αναπτυξιακή 
διαδικασία,  κυρίως  μέσα  από  την  προσέγγιση  της  δημιουργικής  οικονομίας  (creative 
economy).  Το  απόθεμα  αυτό  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  προαγωγή  της  βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης. Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι ένας παράλληλος υψηλός 
στόχος. Η ανάπτυξη  κοινών στρατηγικών αλλά  και η μεταφορά  τεχνογνωσίας μπορεί  να 
συμβάλλει  στην  αποδοτικότητα  των  δράσεων.  Η  επενδυτική  προτεραιότητα  που 
επιλέχθηκε στο πλαίσιο αυτού του Θ.Σ. είναι: η διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

  Επιπλέον  η  διασυνοριακή  περιοχή  διαθέτει  αξιόλογο  ερευνητικό  δυναμικό  και  έχει 
εισαγάγει  στο  παρελθόν  καινοτομίες  στον  τομέα  των  περιβαλλοντικών  τεχνολογιών, 
αποδεικνύοντας  ότι  είναι  εφικτή,  σκόπιμη  και  αποδοτική,  η  σύνδεση  έρευνας  και 
εφαρμογών  με  τις  τοπικές  κοινωνίες  Το  συγκριτικό  αυτό  πλεονέκτημα  μπορεί  να 
αξιοποιηθεί  περαιτέρω  τόσο προς  όφελος  της  τοπικής  οικονομίας  όσο  και  προς  όφελος 
του  περιβάλλοντος. Σημαντικό  τμήμα  του  ερευνητικού  δυναμικού  στην  διασυνοριακή 
περιοχή, έχει προσανατολιστεί ‐με αξιόλογη επιτυχία‐ στην μελέτη του περιβάλλοντος της 
Μεσογείου,  με  αποτέλεσμα  την  συσσώρευση  γνώσης  και  εμπειρίας,  που  αποτελεί  το 
γνωσιακό  υπόβαθρο,  κατάλληλο  για  την  υποδοχή  επενδύσεων.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  ο 
θαλάσσιος  χωροταξικός  σχεδιασμός  είναι  ένα  μέσο  ζωτικής  σημασίας  για  τη 
διασυνοριακή  περιοχή,  καθώς  θα  αποτελέσει  το  πλαίσιο  για  την  ανάπτυξη  σχεδίων 
αντιμετώπισης  καταστροφών  και  για  την  προώθηση  της  γαλάζιας  ανάπτυξης.  Η 
προσαρμογή  στην  κλιματική  αλλαγή  και  η  πρόληψη  και  διαχείριση  των  κινδύνων, 
αποτελούν  κατεξοχήν  ζητήματα,  όπου  η  εδαφική  διάσταση  κυριαρχεί.  Η  επενδυτική 
προτεραιότητα  που  επιλέχθηκε  είναι:  η  προώθηση  καινοτόμων  τεχνολογιών  για  τη 
βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων 
στο τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδαφος ή για τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

6. Θεματικός Στόχος 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων.  

  Ο  νησιωτικός  και  γεωγραφικά  απομακρυσμένος  χαρακτήρας  της  διασυνοριακής  ζώνης 
δυσχεραίνει  την  διακίνηση  προσώπων  και  αγαθών.  Η  αξιοποίηση  προηγμένων  και 
εναλλακτικών  τεχνολογιών  και  η    ανάπτυξη  έξυπνων  και  διασυνδεδεμένων συστημάτων 
μεταφορών  μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  άρση  των  κοινών  προβλημάτων 
προσπελασιμότητας,  στη  μείωση  των  περιβαλλοντικών  επιβαρύνσεων  και  στην 
αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση των μετακινήσεων των επιβατών  (που είναι 
σημαντικές για τον τουρισμό της περιοχής) και των μεταφορών εμπορευμάτων (που είναι 
σημαντικές για όλους τους κλάδους και  ιδιαίτερα για το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα). Η 
επενδυτική προτεραιότητα που επιλέχθηκε στο πλαίσιο αυτού του Θ.Σ. είναι: η ανάπτυξη 
και  βελτίωση  συστημάτων  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  (συμπεριλαμβανομένων  των 
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συστημάτων χαμηλού θορύβου) και των συστημάτων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  οδών  εσωτερικής  ναυσιπλοΐας  και  των 
θαλάσσιων μεταφορών,  των  λιμένων,  των πολυτροπικών  συνδέσεων  και  των  υποδομών 
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.   

Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε, το Ε.Π. είναι απόλυτα συνυφασμένο με τα άλλα Προγράμματα 
που  ακολουθούν  τις  καταστατικές  δεσμεύσεις  του  Συμφώνου  Εταιρικής  Σχέσης  της 
προγραμματικής περιόδου 2014‐2020.  

3.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ  &  ΕΘΝΙΚΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

3.2.1 Κοινοτικό επίπεδο  

Τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ) κατευθύνουν τη χάραξη της περιβαλλοντικής 
πολιτικής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  ’70.  Σύμφωνα  με  τη 
Συνθήκη, τα ΠΔΠ θεσπίζονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Το 6ο ΠΔΠ έληξε τον Ιούλιο 
του  2012.  Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  προτείνει  ένα  διάδοχο  πρόγραμμα,  ανταποκρινόμενη  σε 
αίτημα  των  ενδιαφερόμενων  μερών,  στα  οποία  συμπεριλαμβάνονται  το  Συμβούλιο  και  το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το πλαίσιο του 7ου ΠΔΠ είναι τετραπλό:  

• Πρώτον,  παρά  την πρόοδο που  έχει  επιτευχθεί  σε  ορισμένα πεδία,  παραμένουν  σημαντικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και ευκαιρίες για να γίνει το περιβάλλον ανθεκτικότερο 
σε συστημικούς κινδύνους και αλλαγές.  

• Δεύτερον,  η  ΕΕ  ενέκρινε  τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»  για  έξυπνη,  διατηρήσιμη  και  χωρίς 
αποκλεισμούς  ανάπτυξη,  η  οποία  κατευθύνει  τη  χάραξη  πολιτικής  για  την  περίοδο  έως  το 
2020.  

• Τρίτον,  ενώ  πολλά  κράτη  μέλη  προσπαθούν  να  αντεπεξέλθουν  στην  οικονομική  κρίση,  η 
ανάγκη  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  προσφέρει  νέες  ευκαιρίες  για  να  προχωρήσει  η  ΕΕ 
προς μια «πράσινη» οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.  

• Τέλος, στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 τονίστηκε η σημασία της παγκόσμιας διάστασης. 

Το 7ο  ΠΔΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμβολής της περιβαλλοντικής πολιτικής στη μετάβαση 
σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, 
στην οποία θα προστατεύεται και θα ενισχύεται  το φυσικό κεφάλαιο και θα διασφαλίζονται η 
υγεία  και  η  ευημερία  των  πολιτών.  Το  πρόγραμμα  παρέχει  ένα  γενικό  πλαίσιο  για  την 
περιβαλλοντική  πολιτική  έως  το  2020,  καθορίζοντας  εννέα  στόχους  προτεραιότητας  προς 
επίτευξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως ακολούθως: 

α)  προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης∙ 

β)  μετατροπή  της  Ένωσης  σε  μια  πράσινη  και  ανταγωνιστική  οικονομία  χαμηλών  επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων∙ 

γ)   προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία 
και την ευημερία∙ 

δ)  μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης∙ 
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ε)   βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική∙ 

στ) διασφάλιση  των  επενδύσεων  στην  περιβαλλοντική  και  την  κλιματική  πολιτική  και 
διαμόρφωση σωστών τιμών∙ 

ζ)   βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών∙ 

η)  ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης∙ 

θ)  αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιφερειακών 
και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

Στη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών θεσπίστηκε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών νομοθετημάτων 
τα οποία συγκροτούν το πληρέστερο σύνολο σύγχρονων προτύπων παγκοσμίως. Αυτό συνέβαλε 
στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών και 
των επιχειρήσεων της Ένωσης. 

Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν σημαντικά οι εκπομπές ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα 
ύδατα και στο έδαφος, όπως και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τα τελευταία έτη. 
Η  ενωσιακή  νομοθεσία  περί  χημικών  ουσιών  έχει  εκσυγχρονιστεί  και  έχουν  επιβληθεί 
περιορισμοί στη χρήση πολλών τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και 
ο  υδράργυρος,  σε  προϊόντα  που  συναντώνται  στα  περισσότερα  νοικοκυριά.  Οι  πολίτες  της  ΕΕ 
απολαμβάνουν ορισμένα από τα ύδατα με την καλύτερη ποιότητα παγκοσμίως, ενώ πάνω από 
το 18%  του  εδάφους  της  ΕΕ  και 4%  των θαλασσών  της  έχουν  χαρακτηριστεί προστατευόμενες 
φυσικές περιοχές. 

Η  ενωσιακή  πολιτική  στον  τομέα  του  περιβάλλοντος  έχει  τονώσει  την  καινοτομία  και  τις 
επενδύσεις σε περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας  και  ευκαιριών  για  εξαγωγές.  Αυστηρά  πρότυπα  προστασίας  του  περιβάλλοντος 
επεκτάθηκαν με  τις διαδοχικές διευρύνσεις σε μεγάλο τμήμα της  ευρωπαϊκής ηπείρου,  ενώ οι 
προσπάθειες  της  Ένωσης  έχουν  συμβάλει  σε  μια  αυξανόμενη  διεθνή  δέσμευση  για  την 
αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής  και  της  απώλειας  βιοποικιλότητας,  καθώς  και  στην 
επιτυχία  των  παγκόσμιων  προσπαθειών  για  την  εξάλειψη  των  ουσιών  που  καταστρέφουν  τη 
στιβάδα του όζοντος και των μολυβδούχων καυσίμων. 

Σημαντική  πρόοδος  έχει  επίσης  σημειωθεί  όσον  αφορά  την  ενσωμάτωση  περιβαλλοντικών 
στόχων σε άλλες πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης 
της  Κοινής  Γεωργικής  Πολιτικής  (ΚΓΠ),  οι  άμεσες  ενισχύσεις  συνδέονται  από  το  2003  με 
απαιτήσεις  για  τους  γεωργούς,  οι  οποίοι  οφείλουν  να  διατηρούν  τη  γη  σε  καλή  γεωργική  και 
περιβαλλοντική κατάσταση και να συμμορφώνονται με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η 
αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής  έχει  καταστεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  ενεργειακής 
πολιτικής, ενώ συντελείται πρόοδος στην ενσωμάτωση των προβληματισμών που αφορούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση.  

Ωστόσο,  πολλές  περιβαλλοντικές  τάσεις  στην  ΕΕ  παραμένουν  ανησυχητικές,  για  τον  πρόσθετο 
λόγο ότι οφείλονται στην ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα 
του περιβάλλοντος. Μόλις  το 17%  των ειδών και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν βάσει  της 
οδηγίας περί οικοτόπων βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η υποβάθμιση και η απώλεια του 
φυσικού κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που 
αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο κόστος που 
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δεν αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ 
είναι  εξαιρετικά  κατακερματισμένο,  επηρεάζοντας  τη συνδετικότητα  των οικοσυστημάτων,  την 
υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για 
τα  είδη.  Αν  και  η  ΕΕ  έχει  σημειώσει  πρόοδο  όσον  αφορά  την  αποσύνδεση  της  οικονομικής 
μεγέθυνσης  από  τις  εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου,  τη  χρήση  των  πόρων  και  τις 
περιβαλλοντικές  επιπτώσεις,  η  χρήση  των  πόρων  εξακολουθεί  σε  μεγάλο  βαθμό  να  μην  είναι 
αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. 
Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες που 
προσφέρει  η  αποδοτική  χρήση  των  πόρων  ως  προς  την  ανταγωνιστικότητα,  τη  μείωση  του 
κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η ποιότητα 
των υδάτων και τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες, 
με αποτέλεσμα να διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια και 
την  επίτευξη  των  σχετικών  με  τη  βιοποικιλότητα  στόχων.  Η  υποβάθμιση  του  εδάφους 
συνεχίζεται, σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη. 

Οι  μεταβολές  του περιβάλλοντος  της  ΕΕ προκαλούνται  ολοένα περισσότερο από  εξελίξεις  που 
συντελούνται  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  μεταξύ  των  οποίων  η  δημογραφία,  τα  πρότυπα 
κατανάλωσης  και  εμπορίου  και  η  ταχεία  τεχνολογική  πρόοδος.  Οι  εξελίξεις  αυτές  μπορεί  να 
προσφέρουν  σημαντικές  ευκαιρίες  για  οικονομική  μεγέθυνση  και  κοινωνική  ευημερία,  αλλά 
αποτελούν επίσης προκλήσεις και πηγές αβεβαιότητας για την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ 
και προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα. 

Η  αυξανόμενη  παγκόσμια  ζήτηση  αγαθών  και  υπηρεσιών  και  η  εξάντληση  των  πόρων,  σε 
συνδυασμό με τα σημερινά σπάταλα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης στην παγκόσμια 
οικονομία,  αυξάνουν  το  κόστος  των  βασικών  πρώτων  υλών,  ορυκτών  και  ενέργειας, 
προκαλώντας  μεγαλύτερη  ρύπανση  και  περισσότερα  απόβλητα,  αυξάνοντας  τις  παγκόσμιες 
εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου  και  οδηγώντας  σε  υποβάθμιση  της  γης,  αποδάσωση  και 
απώλεια βιοποικιλότητας. Τα δύο τρίτα σχεδόν των παγκόσμιων οικοσυστημάτων βρίσκονται σε 
παρακμή,  ενώ  υπάρχουν  στοιχεία  που αποδεικνύουν  ότι  η  ανθρωπότητα  έχει  ήδη  υπερβεί  τα 
πλανητικά όρια για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και τον κύκλο του αζώτου. Υπάρχει 
πιθανότητα  πλανητικού  ελλείμματος  νερού  40%  έως  το  2030,  εκτός  αν  επιτευχθεί  σημαντική 
πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. Υπάρχει επίσης ο 
κίνδυνος να επιδεινώσει η κλιματική αλλαγή τα προβλήματα αυτά, με υψηλό κόστος. Το 2011 οι 
καταστροφές που οφείλονταν εν μέρει στην κλιματική αλλαγή επέφεραν παγκόσμιες οικονομικές 
ζημίες άνω των 300 δισ. ευρώ. Ο ΟΟΣΑ έχει προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και 
διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλαγές που θα 
μπορούσαν  να  διακυβεύσουν  δύο  αιώνες  ανόδου  του  βιοτικού  επιπέδου  και  συνεπάγονται 
σημαντικές δαπάνες. 

Για την αντιμετώπιση ορισμένων από αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα επιβάλλεται να αξιοποιηθεί 
το  πλήρες  δυναμικό  της  υφιστάμενης  περιβαλλοντικής  τεχνολογίας  και  να  εξασφαλιστεί  η 
συνεχής ανάπτυξη και υιοθέτηση από τη βιομηχανία των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και των 
αναδυόμενων  καινοτομιών.  Χρειάζεται  επίσης  ταχεία  πρόοδος  σε  ελπιδοφόρους  τομείς  της 
επιστήμης  και  της  τεχνολογίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  καταστεί  εφικτή  με  την  προώθηση  της 
έρευνας  και  τη  δημιουργία  ευνοϊκών  συνθηκών  για  ιδιωτικές  επενδύσεις  στην  έρευνα. 
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Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε πληρέστερη αντίληψη των δυνητικών κινδύνων που ενέχουν οι νέες 
τεχνολογίες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να βελτιώσουμε την εκτίμηση 
και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη δημόσια αποδοχή των 
νέων  τεχνολογιών  και  για  την  ικανότητα  της  ΕΕ  να  εντοπίζει  τους  πιθανούς  κινδύνους  που 
συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να αντιδρά κατά τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο. 

Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη δράση με σκοπό τη 
βελτίωση  της  οικολογικής  ανθεκτικότητας  και  τη  μεγιστοποίηση  των  οφελών  που  μπορεί  να 
αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για την οικονομία και  την κοινωνία,  χωρίς υπέρβαση των 
οικολογικών  ορίων  του  πλανήτη.  Το  7ο  πρόγραμμα  αντικατοπτρίζει  τη  δέσμευση  της  ΕΕ  να 
μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει την οικονομική 
μεγέθυνση  και  την  ανάπτυξη,  θα  προστατεύει  την  υγεία  και  την  ευημερία  του  ανθρώπου,  θα 
προσφέρει  αξιοπρεπή  απασχόληση,  θα  μειώνει  τις  ανισότητες  και  θα  επενδύει  στο  φυσικό 
κεφάλαιο, το οποίο και θα διατηρεί. 

Στην  καθοδήγηση  της  δράσης  έως  το 2020  και  μετέπειτα πρόκειται  να συμβάλει  το ακόλουθο 
όραμα για το 2050: Το 2050 ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη. Η ευμάρεια 
και  το υγιεινό περιβάλλον μας απορρέουν από μια  καινοτόμο,  κυκλική  οικονομία,  όπου  τίποτε 
δεν  σπαταλιέται  και  όπου  οι  τρόποι  διαχείρισης  των  φυσικών  πόρων  ενισχύουν  την 
ανθεκτικότητα  της  κοινωνίας  μας.  Η  οικονομική  μας  μεγέθυνση  με  χαμηλά  επίπεδα 
ανθρακούχων εκπομπών έχει προ πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων, προηγούμενη 
στην πορεία προς μια παγκόσμια αειφόρο οικονομία. 

Για  τον  εν  λόγω  μετασχηματισμό  απαιτείται  πλήρης  ενσωμάτωση  των  περιβαλλοντικών 
ζητημάτων στις άλλες πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, 
της γεωργίας, της αλιείας, της οικονομίας και βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας και της 
απασχόλησης  και  η  κοινωνική  πολιτική,  ώστε  να  προκύψει  μια  συνεκτική  συστρατευμένη 
προσέγγιση.  Η  δράση  στην  ΕΕ  θα  πρέπει  επίσης  να  συμπληρωθεί  με  ενισχυμένη  δράση  σε 
παγκόσμια  κλίμακα  και  συνεργασία  με  τις  γειτονικές  χώρες  για  την  αντιμετώπιση  των  κοινών 
προκλήσεων. 

Η  ΕΕ  έχει  δρομολογήσει  τον  ανωτέρω  μετασχηματισμό  με  μακροπρόθεσμες  ολοκληρωμένες 
στρατηγικές: 

 για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, 

 τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και  

 την  επιτάχυνση  της  μετάβασης  σε  μια  οικονομία  χαμηλών  επιπέδων  ανθρακούχων 
εκπομπών.  

Η  Επιτροπή  ενσωμάτωσε  επίσης  περιβαλλοντικούς  προβληματισμούς  και  στόχους  σε 
πρωτοβουλίες  που  ανελήφθησαν  πρόσφατα  σε  άλλους  βασικούς  τομείς  άσκησης  πολιτικής, 
μεταξύ  των  οποίων  η  ενέργεια  και  οι  μεταφορές,  και  επιδίωξε  να  ενισχύσει  την  παροχή 
περιβαλλοντικών οφελών μέσω μεταρρυθμίσεων  των πολιτικών  της  ΕΕ  για  τη  γεωργία  και  την 
αγροτική  ανάπτυξη,  την  αλιεία  και  τη  συνοχή,  χρησιμοποιώντας  ως  βάση  τα  μέχρι  σήμερα 
επιτεύγματα. 

Η  ΕΕ  έχει  αναλάβει  πολλές  περιβαλλοντικές  δεσμεύσεις  βάσει  διεθνών  συμφωνιών,  μεταξύ 
άλλων  στη  διάσκεψη  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη  (Ρίο+20),  όπου 
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υποστήριξε  την  πράσινη  οικονομία  χωρίς  αποκλεισμούς  ως  κεντρικό  άξονα  μιας  ευρύτερης 
στρατηγικής για αειφόρο ανάπτυξη. 

Το 7ο πρόγραμμα συμπληρώνει  τις  προσπάθειες  αυτές  καθορίζοντας  στόχους  προτεραιότητας 
προς επίτευξη από την ΕΕ κατά την περίοδο έως το 2020. 

Ειδικότερα: 

Για  την  προστασία,  τη  διατήρηση  και  την  ενίσχυση  του  φυσικού  κεφαλαίου  της  ΕΕ  το    7ο 
Πρόγραμμα για το Περιβάλλον εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020: 

α)   Ανάσχεση  της  απώλειας  βιοποικιλότητας  και  της  υποβάθμισης  των  οικοσυστημικών 
υπηρεσιών και διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά 
παρέχουν. 

β)   Σημαντική μείωση των επιπτώσεων των πιέσεων που ασκούνται στα γλυκά, τα μεταβατικά 
και τα παράκτια ύδατα ώστε να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να ενισχυθεί η καλή κατάσταση, 
όπως ορίζεται στην οδηγία‐πλαίσιο για τα ύδατα. 

γ)   Μείωση  των  επιπτώσεων  των  πιέσεων  που  ασκούνται  στα  θαλάσσια  ύδατα  ώστε  να 
επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όπως απαιτείται βάσει  της 
οδηγίας‐πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική. 

δ)   Περαιτέρω μείωση  των  επιπτώσεων  της ατμοσφαιρικής  ρύπανσης στα οικοσυστήματα  και 
στη βιοποικιλότητα. 

ε)   Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, επαρκή προστασία του εδάφους και σημαντική πρόοδο 
όσον αφορά την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών. 

στ)   Διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων (άζωτο και φωσφόρος) με πιο αειφόρο και 
αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο. 

ζ)   Προστασία των δασών και των υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της ανθεκτικότητάς 
τους στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές. 

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

α)   Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. 

β)   Πλήρης εφαρμογή του προσχεδίου για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης. 

γ)   Αύξηση  των  προσπαθειών,  μεταξύ  άλλων,  για  να  εξασφαλιστεί  η  επίτευξη  υγιών 
ιχθυαποθεμάτων  το  αργότερο  το  2020,  με  πρώτο  βήμα  την  αλίευση  στα  επίπεδα  της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και κάτω, από το 2015, σε όλους τους τύπους αλιείας, και για 
να καθοριστεί ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των απορριμμάτων στη θάλασσα. 

δ)   Ένταση  των  προσπαθειών  για  να  επιτευχθεί  πλήρης  συμμόρφωση  με  την  ενωσιακή 
νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθορισμός στρατηγικών στόχων 
και δράσεων για τη μετά το 2020 περίοδο. 

ε)   Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση 
της  οργανικής  ύλης  του,  για  την  αποκατάσταση  μολυσμένων  τοποθεσιών  και  για  την 
ενίσχυση  της  ενσωμάτωσης  των  σχετικών  με  τις  χρήσεις  γης  πτυχών  σε  συντονισμένες 
διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων  με  τη  συμμετοχή  όλων  των  σχετικών  επιπέδων 
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διακυβέρνησης,  υποστηριζόμενη από  την  έγκριση  στόχων  για  το  έδαφος  και  για  τη  γη ως 
πόρο, καθώς και χωροταξικών στόχων. 

στ)   Λήψη  περαιτέρω  μέτρων  για  τη  μείωση  των  εκπομπών  αζώτου  και  φωσφόρου, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από αστικά και βιομηχανικά λύματα και από τη 
χρήση λιπασμάτων. 

ζ)   Κατάστρωση  και  εφαρμογή  νέας  δασικής  στρατηγικής  της  ΕΕ,  η  οποία  θα  καλύπτει  τις 
πολλαπλές  ανάγκες  που  ικανοποιούν  τα  δάση  και  τα  πολλαπλά  οφέλη  τους  και  θα 
συμβάλλει σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των δασών 

Για  τη  μετατροπή  της  ΕΕ  σε  μια  πράσινη  και  ανταγωνιστική  οικονομία  χαμηλών  επιπέδων 
ανθρακούχων  εκπομπών  και  αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων,  το  7ο  Πρόγραμμα  για  το 
Περιβάλλον εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020: 

α)   Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια 
και  καταβολή προσπαθειών προς  την  κατεύθυνση  της μείωσης  των  εκπομπών αερίων  του 
θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80‐95% σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
προσπάθειας  για  τη  συγκράτηση  της  αύξησης  της  μέσης  θερμοκρασίας  του  πλανήτη  σε 
λιγότερο από 2 °C. 

β)   Σημαντική μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας της ΕΕ και 
αύξηση  της  αποδοτικότητας  κατά  τη  χρήση  των  πόρων,  σε  όλους  τους  μεγάλους 
βιομηχανικούς κλάδους. 

γ)   Μείωση  των  συνολικών  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  της  παραγωγής  και  κατανάλωσης, 
ιδίως στους τομείς της διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας. 

δ)   Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά κεφαλή 
παραγωγής αποβλήτων, περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά 
και πραγματική εξάλειψη της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων 
υλικών. 

ε)   Πρόληψη ή σημαντική μείωση της καταπόνησης των υδάτων στην ΕΕ. 

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

α)   Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με το πλαίσιο άσκησης πολιτικής της ΕΕ στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας 
για τη μετά το 2020 περίοδο. 

β)  Γενίκευση  της  εφαρμογής  των  «βέλτιστων  διαθέσιμων  τεχνικών»  και  ένταση  των 
προσπαθειών  για  την  προώθηση  της  υιοθέτησης  αναδυόμενων  καινοτόμων  τεχνολογιών, 
διεργασιών και υπηρεσιών. 

γ)   Ώθηση στις  δημόσιες  και  ιδιωτικές προσπάθειες  έρευνας  και  καινοτομίας που απαιτούνται 
για  την  ευρεία  εκμετάλλευση  καινοτόμων  τεχνολογιών,  συστημάτων  και  επιχειρηματικών 
μοντέλων,  τα οποία θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα μειώσουν το κόστος της. 

δ)  Διαμόρφωση  συνεκτικότερου  πλαισίου  για  την  αειφόρο  παραγωγή  και  κατανάλωση. 
Επανεξέταση  της  νομοθεσίας  περί  των  προϊόντων  με  σκοπό  τη  βελτίωση  των 
περιβαλλοντικών  επιδόσεών  τους  και  της  αποδοτικότητάς  τους  από  πλευράς  χρήσης  των 
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πόρων,  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  κύκλου  ζωής  τους.  Καθορισμός  στόχων  μείωσης  των 
συνολικών επιπτώσεων της κατανάλωσης. 

ε)   Πλήρης  εφαρμογή  της  νομοθεσίας  της  ΕΕ  για  τα  απόβλητα.  Αυτό  θα  περιλαμβάνει  την 
εφαρμογή  της  ιεράρχησης  των  αποβλήτων  και  την  αποτελεσματική  χρήση  αγορακεντρικών 
μέσων  και  μέτρων  που  να  εξασφαλίζουν  την  πραγματική  σταδιακή  κατάργηση  της 
υγειονομικής ταφής,  τον περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, 
τη  χρήση  των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για 
την  ΕΕ,  την ασφαλή διαχείριση  των  επικίνδυνων αποβλήτων  και  τη μείωση  της παραγωγής 
τους,  την  εξάλειψη  της  παράνομης διακίνησης αποβλήτων  και  την άρση  των  εμποδίων  της 
εσωτερικής αγοράς στα οποία προσκρούουν οι αβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην ΕΕ. 

στ)  Βελτίωση  της  αποδοτικότητας  κατά  τη  χρήση  του  νερού,  με  τον  καθορισμό  στόχων  σε 
επίπεδο  λεκάνης  απορροής  ποταμού  και  την  αξιοποίηση  μηχανισμών  της  αγοράς,  όπως  η 
τιμολόγηση του νερού. 

Για  την  προστασία  των  πολιτών  της  ΕΕ  από  περιβαλλοντικές  πιέσεις  και  κινδύνους  για  την 
υγεία και την ευημερία, το 7ο Πρόγραμμα για το Περιβάλλον εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο 
το 2020: 

α)  Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην ΕΕ. 

β)  Σημαντική μείωση της ηχορύπανσης στην ΕΕ. 

γ)   Οι πολίτες ολόκληρης της ΕΕ επωφελούνται από αυστηρά πρότυπα για ασφαλές πόσιμο νερό 
και ασφαλή ύδατα κολύμβησης. 

δ)  Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών και των 
ανησυχιών  για  την  ασφάλεια  που  σχετίζονται  με  τους  ενδοκρινικούς  διαταράκτες  και 
εκτίμηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται 
με  τη  χρήση  επικίνδυνων  ουσιών,  συμπεριλαμβανομένων  των  χημικών  ουσιών  που 
περιέχονται σε προϊόντα. 

ε)   Αποτελεσματική  αντιμετώπιση  των  ανησυχιών  για  την  ασφάλεια  που  σχετίζονται  με  τα 
νανοϋλικά, στο πλαίσιο συνεκτικής προσέγγισης των διαφόρων νομοθετικών πράξεων. 

στ) Καθοριστική πρόοδο όσον αφορά την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

α)  Εφαρμογή  της  επικαιροποιημένης  πολιτικής  της  ΕΕ  για  την  ποιότητα  του  ατμοσφαιρικού 
αέρα, σύμφωνα με  τις πλέον πρόσφατες  επιστημονικές γνώσεις,  καθώς και μέτρων για  την 
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή. 

β)  Εφαρμογή  της  επικαιροποιημένης  πολιτικής  της  ΕΕ  για  τον  θόρυβο,  με  βάση  τις  πλέον 
πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, καθώς και μέτρων για τη μείωση του θορύβου στην πηγή. 

γ)   Ώθηση στις προσπάθειες εφαρμογής της οδηγίας για το πόσιμο νερό, ιδίως για τους μικρούς 
προμηθευτές πόσιμου νερού, καθώς και της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης. 

δ)   Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία υποστηρίζεται από 
εκτενή γνωσιακή βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους και 
ευνοεί την καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα. 
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ε)   Έγκριση και εφαρμογή ενωσιακής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η 
οποία  περιλαμβάνει  την  ενσωμάτωση  των  παραμέτρων  της  προσαρμογής  στην  κλιματική 
αλλαγή  και  της  διαχείρισης  φυσικών  καταστροφών  στις  βασικές  πρωτοβουλίες  και  τομείς 
άσκησης πολιτικής της ΕΕ. 

Τέλος, όσον αφορά την περιοχή συνεργασίας, η διακήρυξη της Λεμεσού» έχει ιδιαίτερη σημασία 
για  τις  νησιωτικές  και  τις  παράκτιες  περιοχές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  καθώς  στην  ουσία 
καθορίζει το περιεχόμενο της θαλάσσιας πολιτικής που θα εφαρμοσθεί και που μεσοπρόθεσμα 
θα επηρεάσει τη ζωή των λαών που τις κατοικούν, αναμφίβολα προς την θετική κατεύθυνση. Η 
διακήρυξη της Λεμεσού, καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των  θαλάσσιων  και  ναυτιλιακών  δραστηριοτήτων  στο πλαίσιο  του πολυετούς  δημοσιονομικού 
πλαισίου 2014 ‐ 2020. Η "Διακήρυξη της Λεμεσού" αναδεικνύει τη σημασία της προώθησης του 
διαλόγου, της ενισχυμένης συνεργασίας σε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αλλά και την 
ανάγκη  για  την  εκτέλεση  όλων  των  θαλάσσιων  δραστηριοτήτων  στο  πλαίσιο  που  ορίζει  η 
σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Οι υπουργοί της Ε.Ε. σημειώνουν ότι οι θάλασσες και οι 
ωκεανοί  της  Ευρώπης  προσφέρουν  ανεκμετάλλευτες  δυνατότητες  καινοτομίας,  βιώσιμης 
ανάπτυξης  και  απασχόλησης.  Μεταξύ  άλλων,  καλούν  να  προβληθούν  τα  θαλάσσια  και 
ναυτιλιακά  επαγγέλματα  και  να  βελτιωθεί  η  ελκυστικότητά  τους,  γεφυρώνοντας  το  χάσμα  της 
εκπαίδευσης,  της  επιστήμης  και  της  βιομηχανίας,  διασφαλίζοντας  κατάλληλη  κατάρτιση  και 
προάγοντας  τη  νοοτροπία  της  ασφάλειας  και  της  κατάλληλης  κινητικότητας  του  εργατικού 
δυναμικού.  Επίσης,  η  διακήρυξη  καλεί  τις  τοπικές  κοινότητες,  το  εργατικό  δυναμικό  στις 
περιφερειακές  περιοχές  της  Ευρώπης  να  επωφεληθούν  από  την  ανάπτυξη  καινοτόμων 
δραστηριοτήτων ιδίως μέσω των ευρωπαϊκών πόλων συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας. 

3.2.2 Εθνικό επίπεδο  

3.2.2.1 Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας 

Στο  πλαίσιο  της  προγραμματικής  περιόδου  2014‐2020,  η  βιώσιμη  ανάπτυξη  διαδραματίζει 
σημαντικό  ρόλο  στην  επίτευξη  των  στόχων  της  Στρατηγικής  «Ευρώπη  2020»  προωθώντας 
δράσεις  που  στοχεύουν  στην  αποτελεσματική  χρήση  των  ενεργειακών  πόρων,  με  χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και στη δημιουργία μιας φιλικής προς το περιβάλλον, 
ανταγωνιστικής οικονομίας.  

Στόχος  των  δράσεων  αυτών  σε  εθνικό  επίπεδο,  είναι  να  προωθηθεί  η  αναδιάταξη  της 
παραγωγικής  βάσης  της  χώρας  ανάγοντας  το  φυσικό  περιβάλλον  σε  μοχλό  ανάπτυξης, 
διασφαλίζοντας  ταυτόχρονα  την  ορθολογική  χρήση  και  προστασία  του.  Παράλληλα, 
κατευθύνονται  οι  επενδύσεις  και  η  δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας,  έτσι  ώστε  να 
«οικολογικοποιηθούν» (πρασινίσουν) και να αναβαθμιστούν ποιοτικά, τομείς που αποτελούν το 
μέλλον  της  χώρας,  όπως ο ποιοτικός  τουρισμός,  τα  γεωργικά προϊόντα,  η  καθαρή ενέργεια,  οι 
νέες τεχνολογίες, ο πολιτισμός, οι μεταφορές. 

Στο  Εθνικό  Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων  (2013),  η  μεταστροφή  προς  μια  οικονομία  χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί Άξονα Προτεραιότητας με χρονικό ορίζοντα το 2020. 
Επίσης,  η  επίτευξη  των  εθνικών  στόχων  για  την  ενέργεια,  η  περιβαλλοντική  προστασία  και  η 
βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων φυσικών πόρων  τίθενται σε προτεραιότητα, δεδομένου ότι 
θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, τη διατήρηση 
των θέσεων εργασίας και την προστασία των καταναλωτών. 
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Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια απειλή αλλά και το ότι η χώρα μας 
είναι  ιδιαίτερα  ευάλωτη  απέναντί  της,  έχει  τεθεί  ως  προτεραιότητα  η  συμβολή  στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος και ο σχεδιασμός πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής στις 
αρνητικές  επιπτώσεις  της  κλιματικής  αλλαγής.  Ειδικότερα,  για  το  μετριασμό  των  επιπτώσεων 
από  την  κλιματική αλλαγή,  η  χώρα αναπτύσσει  και  εφαρμόζει  ενέργειες που αποσκοπούν στη 
μείωση  των  εκπομπών  και  υλοποιεί  δράσεις  που  ενισχύουν  την  ενεργειακή  ασφάλεια  και  την 
ενεργειακή  απόδοση,  συνεισφέρουν  στην  οικοδόμηση  μιας  οικονομίας  φιλικής  στο  κλίμα  και 
συντελούν στην αύξηση θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.  

Η προσαρμογή είναι μια μακρόχρονη και συνεχής διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται σε όλα τα 
επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας και απαιτεί στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ 
των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η «Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή» που πρόκειται 
να  εκπονηθεί  θα  αποτελέσει  βασικό  εργαλείο  για  τη  χάραξη  στρατηγικής  μείωσης  των 
επιπτώσεων  της  κλιματικής  αλλαγής.  Για  την  υποστήριξη  των  στόχων  της  κλιματικής  αλλαγής 
κατά  την  κατάρτιση  και  υλοποίηση  των  Προγραμμάτων,  θα  εφαρμοστεί  η  προτεινόμενη 
μεθοδολογία  του  άρθρου  8  του  Κανονισμού  1303/2013  και  του  σχετικού  εκτελεστικού 
Κανονισμού όπου με  την διαμόρφωση προσχεδίων  των Προγραμμάτων,  θα προσδιοριστούν οι 
κατηγορίες  παρέμβασης  με  το  σχετικό  τους  προϋπολογισμό.  Παράλληλα  για  την  αποφυγή 
πιθανών  αρνητικών  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  στον  τομέα  της  κλιματικής  αλλαγής,  οι 
δράσεις θα υποβάλλονται σε εξέταση «κλιματικής συμβατότητας» (climate proofing), όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει συσχέτιση.  

Η προσπάθεια για την στήριξη της μετάβασης της χώρας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα  έχει  ως  επιστέγασμα  το  Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  για  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας 
(άρθρο  4  της  Οδηγίας  2009/30/ΕΚ)  δύο  σχετικά  κύρια  νομοθετήματα  (Ν.  3851/2010  και 
Ν.4062/2012)  για  τις ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας αλλά και όλες  τις  ισχύουσες διατάξεις που 
αφορούν στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων  (θέσπιση ΚΕΝΑΚ, ν.3855/2010, Ν. 4122/2013) 
και  στην  Συμπαραγωγή  Ηλεκτρισμού  και  Θερμότητας  Υψηλής  Απόδοσης  (Ν.3734/2009  και 
συνοδευτικές  διατάξεις  και  αποφάσεις  της  διοίκησης).  Στην  εθνική  στρατηγική  προβλέπονται 
συγκεκριμένοι  στόχοι  μέχρι  το  2020  για  την  αύξηση  της  συμμετοχής  των  ΑΠΕ  στο  ενεργειακό 
μείγμα. 

Όσον  αφορά  τις  επενδύσεις  στον  τομέα  των  μεταφορών,  η  Στρατηγική  της  χώρας  για  τις 
Μεταφορές  συμβάλει  στην  επίτευξη  των  στόχων  της  ΕΕ  για  βιώσιμη  ανάπτυξη  μέσω  της 
ελαχιστοποίησης  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  (μείωση  των  εκπομπών  διοξειδίου  του 
άνθρακα και  του θορύβου) από  τις μεταφορές και  τη βελτίωση των παρεχόμενων αντίστοιχων 
υπηρεσιών.  

Με δεδομένο ότι η ορθολογική διαχείριση των πόρων, αποτελεί δυναμικό για την ανάπτυξη και 
τη  δημιουργία  απασχόλησης  στην  Ελλάδα,  η  αποδοτική  χρήση  των  πόρων  συνιστά  κύρια 
στρατηγική επιλογή που διατρέχει το ΕΣΠΑ 2014‐2020 στο σύνολό του. Στην κατεύθυνση αυτή, η 
διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  κατά  την  προγραμματική  περίοδο  2014  –  2020 
προσεγγίζεται    υπό  το  πρίσμα  της  ολοκληρωμένης  αντιμετώπισης  της  διαχείρισης  τους 
(πρόληψη,  επαναχρησιμοποίηση,  ανακύκλωση,  ανάκτηση,  διάθεση)  και  με  γνώμονα  την 
μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο.  Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό βήμα αποτελεί η Οδηγία  ‐ 
πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, που ενσωματώθηκε με το Ν.4042/2012 στο εθνικό δίκαιο 
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όπου διευκρινίζονται  έννοιες και εισάγονται νέες αρχές στα θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης 
των  αποβλήτων,  διατηρώντας,  ταυτόχρονα,  τις  βασικές  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από 
ισχύουσες ειδικότερες οδηγίες.  

Σε σχέση με το φυσικό κεφάλαιο, με το Ν.3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας, την 
ενσωμάτωση  μέσω  του  Ν.3983/2011  της  Οδηγίας  πλαίσιο  για  τη  Θαλάσσια  Στρατηγική 
2008/56/ΕΚ  καθώς  και  με  τη  θεσμοθέτηση  του  δικτύου  NATURA    και  των  προστατευόμενων 
περιοχών με την πρόσφατη τροποποίηση (Ν.3937/2011) του ν. 1650/86,  υφίσταται πλήρως ένα 
ισχυρό και απλοποιημένο νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων 
αλλά και  του γενετικού/  βιολογικού αποθέματος στην ελληνική επικράτεια. Με  την περαιτέρω 
εξειδίκευση του ανωτέρω πλαισίου, θα διασαφηνισθούν θέματα πλήρους συμμόρφωσης με την 
ευρωπαϊκή  νομοθεσία  κυρίως  σε  ότι  αφορά  την  προστασία  ορισμένων  ειδών  (π.χ.  πουλιά).Οι 
προτεραιότητες χρηματοδότησης θα βασιστούν στην Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα η 
οποία  βρίσκεται  στο  τελικό  στάδιο  της  πολιτικής  αποδοχής  και  αναμένεται  να  ολοκληρωθεί 
εντός  του  2014.  Παράλληλα,  έχει  προωθηθεί  και  υλοποιείται  η  επεξεργασία  ενός  πλαισίου 
δράσεων  προτεραιότητας  (PAF)  η  εκπόνηση  του  οποίου  θα  ολοκληρωθεί  μέχρι  το  τέλος  του 
2014, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των δράσεων που 
αφορούν τη βιοποικιλότητα κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.    

Σε  σχέση  με  την  πρόληψη  και  καταπολέμηση  καταστροφών  και  την  πρόληψη  και  διαχείριση 
κινδύνων, η Ελλάδα υπέβαλε την 1η  Ιουνίου 2012 στην Γραμματεία του UN/ISDR  την Ελληνική 
Εθνική  Πλατφόρμα  Μείωσης  της  Επικινδυνότητας  των  Καταστροφών.  Η  Ελληνική  Εθνική 
Πλατφόρμα Μείωσης της Επικινδυνότητας των Καταστροφών υιοθετεί τους στρατηγικούς άξονες 
δράσεων  που  έχουν  χαράξει  τα  Ηνωμένα  Έθνη  στο  πλαίσιο  του  Σχεδίου  Δράσης  του  Hyogo 
(Hyogo  Framework  for Action  2005‐2015)  και  αποτελεί    το  πρώτο  βήμα  στην  κατεύθυνση  της 
συγκρότησης  ενός  θεσμικού  πλαισίου  για  την  άσκηση  πολιτικής  στον  συγκεκριμένο  τομέα. 
Συντονιστής  και  εθνικό  σημείο  επαφής  της  Εθνικής  Πλατφόρμας  είναι  η  Γενική  Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας  (ΓΓΠΠ)  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κινδύνου. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και 
τη  διαχείριση  καταστροφών  προγραμματίζεται  να  εξασφαλίζει  συμβατότητα  με  σχετικές 
πρωτοβουλίες,  όπως  η  οδηγία  INSPIRE  και  ο  κανονισμός  GMES,  και  συμπληρωματικότητα  με 
άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, όπως η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση  των  κινδύνων  πλημμύρας  και  η  οδηγία  για  τις  ευρωπαϊκές  υποδομές  ζωτικής 
σημασίας. 

Σε ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές σημαντικό ρόλο στον τομέα έχει η Ειδική Γραμματεία Δασών 
του  ΥΠΕΚΑ,  η  οποία  έχει  συμβάλει  στη  σύνταξη  Αντιπυρικών  Σχεδίων  Πρόληψης  Δασικών 
Πυρκαγιών  με  παράλληλη  εκπόνηση  χαρτών  απειλής  εκδήλωσης  πυρκαγιών.  Η  Οδηγία 
2007/60/ΕΚ για  την αξιολόγηση και  τη διαχείριση  των κινδύνων πλημμύρας  ενσωματώθηκε με 
την  ΚΥΑ  Η.Π.  31822/1542/Ε103  (ΦΕΚ  Β΄  1108/2010)  και  η  Ειδική  Γραμματεία  Υδάτων  έχει 
δρομολογήσει  την  υλοποίηση  εφαρμογής  της  με  την  κατάρτιση  Ζωνών  Δυνητικά  Υψηλού 
Κινδύνου  Πλημμύρας,  Χαρτών  Επικινδυνότητας  και    Χαρτών  Κινδύνων  Πλημμύρας.  Τέλος,  η 
θεσμοθέτηση Εθνικού  Σχεδίου Δράσης  για  την  Καταπολέμηση  της  ερημοποίησης με στόχο  την 
αντιμετώπιση της σφράγισης ‐ διάβρωσης του εδάφους και της ερημοποίησης θα συνδυαστεί με 
την εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη. 
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Για  τη  συστηματικότερη  εφαρμογή  της  αρχής  «ο  ρυπαίνων  πληρώνει»,  δημιουργήθηκαν    οι 
κατάλληλες  συνθήκες  που  θα  εξασφαλίσουν  την  επαρκή  αντιμετώπιση  του  περιβαλλοντικού 
κόστους. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  έχει  ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο κυρίως με  το 
Π.Δ. 148/2009. 

Με το Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και με τις 
Υπουργικές αποφάσεις οι οποίες ακολούθησαν τίθενται οι προϋποθέσεις για την  εφαρμογή της 
αρχής της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας με διαφάνεια και δικαιοσύνη αφού πλέον γίνεται πιο 
εύκολη  η  μέτρηση  της  περιβαλλοντικής  επίπτωσης  μίας  δραστηριότητας  και  η  ακόλουθη 
κοστολόγηση των μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

Στο  πλαίσιο  της  διαχείρισης  των  αποβλήτων  μέσω  του  Ν.  4042/2012  (Ποινική  προστασία  του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων  −  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2008/98/ΕΚ  −  Ρύθμιση  θεμάτων  Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και επεκτείνεται 
η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  με στόχο να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι μείωσης 
των παραγόμενων αποβλήτων θέτοντας αυστηρότερες απαιτήσεις. Έτσι, τα συγκεκριμένα ποσά 
που καταβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβιάσεων 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και που 
απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ) ή νομικών προσώπων των ΟΤΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων και  την 
επεξεργασία  των  αστικών  λυμάτων,  επιβάλλονται ως  χρηματικά  πρόστιμα  στα  πρόσωπα αυτά 
(αρθ. 44, «Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία»). 

Μέσω, της σχετικής νομοθεσίας για τα νερά και της θεσμοθέτησης των Σχεδίων Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών  επιδιώκεται  να  ισχυροποιηθούν  οι  μηχανισμοί  παρακολούθησης 
και  ελέγχου  της  ποιότητας  (χημικής,  βιολογικής  και  οικολογικής)  των  υδάτων  με  άμεσο 
αποτέλεσμα  την μέτρηση  και  εντοπισμό  των πηγών ρύπανσης  και  επακόλουθα  τον  καθορισμό 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέτρων αποκατάστασης. 

Ένα επιπλέον κρίσιμο συστατικό της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι η εφαρμογή της 
Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική, η οποία στοχεύει στην προαγωγή της 
αειφόρου  χρήσης  των  θαλασσών,  στη  διατήρηση  των  θαλάσσιων  οικοσυστημάτων  και  στην 
προστασία  των  βασικών  πόρων  από  τους  οποίους  εξαρτώνται  οι  κοινωνικές  και  οικονομικές 
δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με  τη  θάλασσα.  Στο  πλαίσιο  της  Οδηγίας  πρέπει  να 
λαμβάνονταιο  τα  απαραίτητα  μέτρα  και  να  εφαρμόζονται  οι  απαραίτητες  θαλάσσιες 
στρατηγικές,  ώστε  να  επιτευχθεί  και  να  διατηρηθεί  η  καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση  των 
θαλάσσιων  υδάτων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  έως  το  2020.  Το  επιχειρησιακό  σκέλος  για  την 
εφαρμογή του νόμου έχει ανατεθεί στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων  του ΥΠΕΚΑ. Το ΥΠΕΚΑ έχει 
ήδη  αξιολογήσει  την  περιβαλλοντική  κατάσταση  των  θαλασσίων  υδάτων  της  χώρας  και  των 
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  που  αναπτύσσονται  σε  αυτά. 
Έχει  επιπλέον  καθορίσει  μια  σειρά  περιβαλλοντικών  στόχων  και  συναφών  δεικτών  και  έχει 
καθορίσει τα σχετικά προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MEΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 3 ‐ 15 

3.2.2.2 Διασυνοριακή περιοχή Κύπρου  
3.2.2.2.1 Τομέας Περιβάλλον 

Η  στρατηγική  της  Κύπρου  για  την  Ολοκληρωμένη  Θαλάσσια  Πολιτική  στοχεύει  στην  πλήρη 
αξιοποίηση και αειφόρο ανάπτυξη των θαλασσών μας και αναγνωρίζει τη «γαλάζια ανάπτυξη» 
ως  βασικό  πυλώνα  αναζωογόνησης  της  κυπριακής  οικονομίας.  Η  σημασία  που  η  Κύπρος 
αποδίδει στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική αποδεικνύεται μέσα από τη συμπερίληψη της 
στις στρατηγικές προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αποτέλεσμα 
αυτής  της πρωτοβουλίας ήταν η υιοθέτηση  της «Διακήρυξης  της Λεμεσού»,  τον Οκτώβριο  του 
2012,  ως  βασική  συνιστώσα  της  στρατηγικής  «Ευρώπη  2020»,  για  την  ανάπτυξη,  την 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη «γαλάζια οικονομία». 

Στο  πλαίσιο  πλήρης  συμμόρφωσής  της  Κύπρου  με  το  κοινοτικό  κεκτημένο  στον  τομέα  του 
περιβάλλοντος, άλλα και στην προώθηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη, 
(περιλαμβανομένης  της  πράσινης  και  γαλάζιας  ανάπτυξης),  οι  βασικές  ενότητες  είναι  οι 
ακόλουθες:  

Άμεση  προτεραιότητα  αποτελούν  οι  δράσεις  για  αντιμετώπιση  των  σημαντικών  επενδυτικών 
αναγκών στον τομέα των στερεών αποβλήτων, σε συνέχεια των έργων που υλοποιήθηκαν την 
περίοδο 2007‐2013, η εφαρμογή των οποίων θα επιδιωχθεί με τη χρήση καινοτόμων δράσεων 
που  ενσωματώνουν  νέες  τεχνολογίες  στη  διαχείριση  αποβλήτων.  Στα  πλαίσια  αυτά,  θα 
προωθηθεί και η εκπλήρωση της υποχρέωσης της Κύπρου για αποκατάσταση όλων των χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 

Παράλληλα, θα προωθηθούν μέτρα, τόσο νομοθετικά όσο και ενημερωτικά, που θα στοχεύουν 
στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στην προώθηση της χωριστής συλλογής στην πηγή 
και την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και της  επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. Τα μέτρα 
αυτά  θα  εφαρμοστούν  σε  συνεργασία  με  εμπλεκόμενους  φορείς  (βιομηχανία,  τοπική 
αυτοδιοίκηση,  οργανωμένα σύνολα,  οργανισμοί,  εμπορικές  εταιρείες  κλπ),  και θα πληρούν  τις 
αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει», και «ευθύνη του παραγωγού», καθώς και τις αρχές της εγγύτητας 
και  της  αυτάρκειας,  με  απώτερο  στόχο  την  επίτευξη  των  στόχων/υποχρεώσεων  του  κράτους 
αλλά και την ανάπτυξη μιας κοινωνίας ανακύκλωσης.  

Στον  τομέα  της  διαχείρισης  των  υδάτων,  επιδιώκεται  η  υλοποίηση  του  Σχεδίου  Διαχείρισης 
Λεκάνης  Απορροής  Ποταμού,  Προγράμματος  Μέτρων  και  Σχεδίου  Διαχείρισης  Ξηρασίας  που 
έχουν  καταρτιστεί  στα  πλαίσια  εφαρμογής  της  Οδηγίας  Πλαίσιο  περί  Υδάτων  (2000/60/ΕΚ), 
καθώς  και  η  κατάρτιση  και  υλοποίηση  του  Σχεδίου  Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας,  στα 
πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ).  

Στον  τομέα  της  διαχείρισης  των  υγρών  αποβλήτων  στοχεύεται  η  ολοκλήρωση  της  αναγκαίας 
υποδομής και των διεργασιών, για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος, και 
την  προώθηση  της  επαναχρησιμοποίησης  των  υδάτων  για  σκοπούς  άρδευσης.  Συγκεκριμένα, 
επιδιώκεται  η  ολοκλήρωση  των  αποχετευτικών  συστημάτων  λυμάτων  στις  περιοχές  της 
υπαίθρου  που  έχουν  συμπεριληφθεί  στο  πρόγραμμα  εφαρμογής  της  Οδηγίας  για  την 
επεξεργασία  των  Αστικών  Λυμάτων  91/271/ΕΟΚ,  καθώς  και  η  ολοκλήρωση  αποχετευτικών 
συστημάτων  σε  κοινότητες  που  εμπίπτουν  στο Πρόγραμμα Μέτρων  της Οδηγίας Πλαίσιο  περί 
Υδάτων 2000/60/ΕΚ. 
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Η  αύξηση  της  αποδοτικότητας  στη  χρήση  ύδατος  θα  επιδιωχθεί  μέσω  ειδικών  μέτρων 
εξοικονόμησης  νερού,  όπως  η  μείωση  απωλειών  από  τα  συστήματα  μεταφοράς  νερού, 
βελτιωμένα συστήματα ύδρευσης  και άρδευσης,  εφαρμογή  έξυπνων συστημάτων καταγραφής 
και  διαχείρισης  δικτύων,  εφαρμογή  κατάλληλων  πολιτικών  τιμολόγησης,  λαμβάνοντας  υπόψη 
την  αρχή  «ο  ρυπαίνων  πληρώνει»,  και  άλλα.  Ιδιαίτερη  βαρύτητα  δίδεται  στην  καλλιέργεια 
υδατικής  συνείδησης  με  στόχο  την  ενεργή  συμμετοχή  όλων  των  πολιτών  στην  προσπάθεια 
εξοικονόμησης νερού. 

Στο  γεωργικό  τομέα  ειδικότερα,  επιδιώκεται  η  εφαρμογή  μέτρων  τόσο  για  μείωση  της 
κατανάλωσης  ύδατος  όσο  και  για  διατήρηση  της  δομής  των  υδάτινων  οικοσυστημάτων,  των 
επιφανειακών  υδάτων  και  των  υπόγειων  υδροφορέων.  Στα  πλαίσια  αυτά,  στοχεύεται  η 
μεταφορά  τεχνογνωσίας  για  την  υιοθέτηση  εφαρμογών  ΤΠΕ  (π.χ.  τηλεμετρητές,  μέθοδοι 
γεωργίας  ακριβείας)  και  η    λήψη  αγροπεριβαλλοντικών  μέτρων,    τα  οποία  περιλαμβάνουν, 
μεταξύ  άλλων,  την  εφαρμογή  κύκλων  αμειψισποράς  στις  ετήσιες  καλλιέργειες,  τη  μηχανική 
καλλιέργεια  ζιζανίων  και  τη  μείωση  στη  χρήση  φυτοπροστατευτικών  προϊόντων  και  χημικών 
λιπασμάτων.  Η  προώθηση  της  βιολογικής  γεωργίας  συμβάλει  επίσης  στην  βελτίωση  της 
ποιότητας των υδάτων και του εδάφους. 

Επίσης,  επιδιώκεται  η  μεγιστοποίηση  της  εκμετάλλευσης  του  ανακυκλωμένου  νερού  και  η 
ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου με την παροχή ικανοποιητικών ποσοτήτων νερού για άρδευση 
καλλιεργειών,  γηπέδων,  χώρων  πρασίνου,  κ.λπ.,  καθώς  και  η  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  η 
μείωση  των  ρύπων  από  τις  αφαλατώσεις,  αφού  η  επαναχρησιμοποίηση  των  επεξεργασμένων 
λυμάτων  για  σκοπούς  άρδευσης  αυξάνει  τις  διαθέσιμες  ποσότητες  νερού  των φραγμάτων  για 
ύδρευση και μειώνει αντίστοιχα τις απαιτήσεις παραγωγής αφαλατωμένου νερού. 

Στο  πλαίσιο  του  στόχου  επιδιώκεται  επίσης  η  προώθηση  καινοτόμων  πολιτικών  και 
πρωτοβουλιών  με  στόχο  τη  διατήρηση  και  αξιοποίηση  της  πολιτισμικής  και  φυσικής 
κληρονομιάς,  η  οποία  λειτουργεί  συμπληρωματικά  με  τους  στόχους  της  πολιτικής  στον  τομέα 
του τουρισμού. Παρεμβάσεις στον τομέα αυτό θα προωθηθούν, μεταξύ άλλων, και στα πλαίσια 
ενός  ολοκληρωμένου  σχεδιασμού  για  ενίσχυση  της  αειφόρου  αστικής  ανάπτυξης,  που  θα 
στοχεύουν άμεσα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στις πόλεις. 

Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένου 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της στήριξης της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων 
υδάτων και  των παράκτιων  ζωνών και  της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της ρύπανσης 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η  ύπαρξη  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  Παράκτιων  Περιοχών  και  ενός  βιώσιμου  Θαλάσσιου 
Χωροταξικού  Σχεδιασμού  θα  συμβάλει  στο  συντονισμό  των  τομεακών  προσεγγίσεων  και  στην 
προώθηση όλων των επενδύσεων που σχετίζονται με τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των 
υδατοκαλλιεργειών, του τουρισμού και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Η υδατοκαλλιέργεια 
θα  πρέπει  να  ενταχτεί  στα  πλαίσια  ενός  ενιαίου  θαλάσσιου  και  παράκτιου  χωροταξικού 
σχεδιασμού  με  σκοπό  τη  δημιουργία  και  τη  θεσμοθέτηση  ζωνών  υδατοκαλλιέργειας. 
Παράλληλα,  επιδιώκεται  η  διασφάλιση  της  βιώσιμης  εκμετάλλευσης  των  αλιευτικών 
αποθεμάτων στους διαθέσιμους πόρους. 

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική αποσκοπεί στην εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων, η οποία 
να αποκαθιστά και να διατηρεί τους αλιευτικούς πόρους σε επίπεδα που καθιστούν δυνατή την 
παραγωγή Μέγιστης  Βιώσιμης Απόδοσης  (ΜΒΑ).  Σε  αυτό  το  πλαίσιο  επιδιώκεται  η  προστασία 
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και  αποκατάσταση  της  θαλάσσιας  βιοποικιλότητας  και  των  οικοσυστημάτων  μέσω  βιώσιμων 
αλιευτικών  δραστηριοτήτων,  η  μείωση  των  επιπτώσεων  των  αλιευτικών  δραστηριοτήτων  στο 
περιβάλλον  και  η  σταδιακή  εξάλειψη  των απορρίψεων,  για  την  επίτευξη πιο βιώσιμης  χρήσης 
των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και την επίτευξη ΜΒΑ. 

Βασική προτεραιότητα  του στόχου αποτελεί  επίσης η αποκατάσταση,  διατήρηση και βελτίωση 
της  βιοποικιλότητας  των  οικοσυστημάτων  και  της  κατάστασης  των  τοπίων  της  χώρας,  με 
στοχευμένα γεωπεριβαλλοντικά συστήματα που περιλαμβάνουν τις περιοχές NATURA 2000 και 
περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας. 

Συγκεκριμένες  δράσεις  που  συμβάλλουν,  μεταξύ  άλλων,  ως  προς  τον  στόχο  αυτό  είναι  η 
δημιουργία ενός μόνιμου και αποτελεσματικού σχεδίου παρακολούθησης για  τις περιοχές  του 
δικτύου  Natura  2000,  σχέδια  αποκατάστασης  οικοτόπων  και  ενδιαιτημάτων  των  ειδών,  έργα 
συνεκτικότητας για το δίκτυο Natura 2000 με χρήση πράσινης υποδομής (π.χ. σύνδεση αρχαίων 
μνημείων  και  στοιχείων  του  τοπίου  με  ποτάμια/υγροβιότοπους),  και  δημιουργία 
οικοτουριστικών  δραστηριοτήτων  για  ανάδειξη  των  περιοχών  του  δικτύου.  Ειδικότερα,  η 
αποκατάσταση  των  οικοσυστημάτων  και  ενδιαιτημάτων  των  ειδών  θα  επιδιωχθεί  μέσω  της 
δημιουργίας  πράσινων  υποδομών,  οι  οποίες  περιλαμβάνονται  ως  ένα  από  τα  μέτρα  του 
Πλαισίου  Προτεραιοτήτων  Δράσης,  και  αφορούν  δημιουργία  οικολογικών  διαδρόμων, 
δημιουργία μικροαποθεμάτων, ιδιαίτερα για αμμοθινικά ενδιαιτήματα.  

Στον  αγροτικό  τομέα  είναι  αναγκαία  η  αντιμετώπιση  των  φαινομένων  εγκατάλειψης  της 
γεωργικής  γης,  ιδιαίτερα  στις  ορεινές  περιοχές,  και  της  υποβάθμισης  των  εδαφών,  με  την 
εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.  Η  δημιουργία  του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου  για 
τον  καθορισμό  περιοχών  Υψηλής  Φυσικής  Αξίας,  σε  συνδυασμό  με  τον  χαρακτηρισμό 
καλλιεργειών  ως  παραδοσιακές  (άμπελος,  φυλλοβόλα),  θα  συμβάλουν  στη  διατήρηση  των 
χαρακτηριστικών του τοπίου και της βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές. 

3.2.2.2.2 Τομέας Ενέργειας  

Η  Περιβαλλοντική  Πολιτική  στοχεύει  στη  διασφάλιση  προμήθειας  της  ενέργειας  και  την 
ικανοποίηση  των  ενεργειακών  αναγκών  της  χώρας,  με  όσο  το  δυνατό  μικρότερη  επιβάρυνση 
στην  οικονομία  και  το  περιβάλλον  συμβάλλοντας  στην  επίτευξη  των  εθνικών  στόχων  της 
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Με βάση τις αδυναμίες που αντιμετωπίζει η Κύπρος στον τομέα αυτό και τους σχετικούς στόχους 
που  τίθενται  στο  Εθνικό  Μεταρρυθμιστικό  Πρόγραμμα,  πρωταρχική  προτεραιότητα  για 
χρηματοδότηση  τη  νέα  προγραμματική  περίοδο  αποτελεί  η  προώθηση  της  ενεργειακής 
απόδοσης  μέσω  της  εφαρμογής  παρεμβάσεων  ενεργειακής  αναβάθμισης  του  υφιστάμενου 
κτιριακού  αποθέματος  της  χώρας  (δημόσια  κτίρια,  επιχειρήσεις,  οικίες),  αλλά  και  κατασκευής 
νέων  κτιρίων  σχεδόν  μηδενικής  κατανάλωσης  ενέργειας.  Παράλληλα  θα  προωθηθούν 
παρεμβάσεις  για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  στις  βιομηχανίες  και  στις  διαδικασίες 
επεξεργασίας και  αποθήκευσης ενέργειας.  

Η  προώθηση  σύγχρονων  συστημάτων  μείωσης  της  κατανάλωσης  ενέργειας,  οι  ενεργειακοί 
έλεγχοι,  η αντικατάσταση δομικών  στοιχείων των κτιρίων, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, η 
ανάπτυξη  συστημάτων  συμπαραγωγής  ηλεκτρισμού  και  θέρμανσης/και  ψύξης  υψηλής 
απόδοσης  αποτελούν  ορισμένα από  τα  εργαλεία  που  θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης.  
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Στον  τομέα  της  αλιείας  θα  προωθηθούν  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στα  αλιευτικά 
σκάφη  και  την υδατοκαλλιέργεια.  Στον  τομέα  της  γεωργίας  και  της μεταποίησης  τροφίμων θα 
προωθηθεί  η  αύξηση  της  αποδοτικότητας  της  ενεργειακής  χρήσης  με  τον    εκμοντερνισμό  των 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι επιχειρήσεις παρασκευής 
τροφίμων.   

Παράλληλα,  με  στόχο  τον  εμπλουτισμό  του  ενεργειακού  ισοζυγίου  της  χώρας  και  την 
αντικατάσταση  ενέργειας από εισαγόμενες πηγές  (πετρέλαιο)  θα προωθηθεί    η παραγωγή  και 
χρήση  ΑΠΕ  με  έμφαση  στην  ηλιακή  ενέργεια,  μην  αποκλείοντας  ωστόσο  την  αξιοποίηση  και 
άλλων  τεχνολογιών  όπως  η  αιολική  ενέργεια,  η  βιομάζα/βιοαέριο,  η  γεωθερμία,  η  κυματική 
ενέργεια και άλλες μορφές ενέργειας που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια. Η έμφαση που 
θα δοθεί στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους των 
διαφόρων  τεχνολογιών  αξιοποίησης  της  ηλιακής  ενέργειας  αλλά  και  του  σημαντικού  ηλιακού 
δυναμικού που διαθέτει η  χώρα, που αποτελεί  ένα από τα ψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στο  πλαίσιο  αυτό  θα  προωθηθεί  και  η  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών  πλαισίων  για  χρήση  στο 
γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. 

Επιπλέον,  η  μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  στον  τομέα  της  γεωργίας  θα 
επιτευχθεί  μέσω  της  μείωσης  των  ρυπογόνων  εισροών  (η  μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του 
θερμοκηπίου θα επιτευχθεί μέσω της προώθησης ενεργειών μείωσης των εκπομπών υποξειδίου 
του  αζώτου,  αμμωνίας  και  μεθανίου  από  την  γεωργία  με  μείωση  της  χρήσης  αζωτούχων 
λιπασμάτων  και με βελτίωση  των μεθόδων διαχείρισης  της  κτηνοτροφίας  για  την επεξεργασία 
των ζωικών αποβλήτων) καθώς και μέσω της αύξησης της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με 
ενισχύσεις  στη  δασοκομία  (ενέργειες  αύξησης  της  δέσμευσης  άνθρακα  από  τα  δάση  μέσω 
στοχευμένων  μέτρων  αναδάσωσης  και  βιώσιμης  διαχείρισης  και  πρόληψης  των  δασικών 
πυρκαγιών).  Μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  (και  ειδικότερα  μεθανίου) 
αναμένονται από τις δράσεις στους τομείς της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων. 

Η παροχή κινήτρων για μηχανική καλλιέργεια ζιζανίων αντί της χρήσης χημικών λιπασμάτων έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων από την παρασκευή των ζιζανιοκτόνων ενώ η 
μηχανική καλλιέργεια απαιτεί λιγότερη ενέργεια  (και συνεπώς αποδίδει λιγότερους ρύπους) σε 
σχέση με την εφαρμογή χημικών ζιζανιοκτόνων.  

3.2.2.2.3 Τομέας Κλιματικής Αλλαγής  

Η  Περιβαλλοντική  Πολιτική  στο  τομέα  αυτό  επικεντρώνεται  σε  συγκεκριμένες  δράσεις 
προσαρμογής,  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  Εθνικής  Στρατηγικής  της  Κύπρου  για  την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.  

Οι βασικές ενότητες που προωθούνται στο πλαίσιο του στόχου είναι: 

• η καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• η προσαρμογή και πρόληψη κινδύνων  

Οι  δασώσεις  –  δημιουργία  νέων  δασικών  εκτάσεων,  πρόληψη  και  αποκατάσταση  ζημιών  στα 
δάση,  επενδύσεις  που  βελτιώνουν  την  ανθεκτικότητα  και  την  αξία  των  δασών  αποτελούν 
επενδύσεις  που θα συμβάλουν  στην  αύξηση  της  αποθήκευσης άνθρακα,  συμβάλλοντας  στους 
στόχους για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 
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Η  εγκατάσταση  ή/και  βελτίωση  συστημάτων  έγκαιρης  προειδοποίησης  και  ανάπτυξης 
μηχανισμών άμεσης διάσωσης,  η  προστασία  της  εγχώριας  γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής  ‐ 
ειδικά  με  τεχνικές  βελτίωσης  της  γονιμότητας  των  εδαφών  και  συγκράτησης  σε  αυτά  του 
οργανικού  άνθρακα  ‐,  η  ορθολογική  διαχείριση  των  φυσικών  πόρων  σε  συνδυασμό  με  την 
επέκταση  της  εφαρμογής  τεχνολογιών  πράσινης  ανάπτυξης  και  την  αξιοποίηση  της  ηλιακής 
ενέργειας,  είναι  επίσης  ανάμεσα  στις  προτεραιότητες  που  θα  μελετηθούν  διεξοδικά. 
Παράλληλα,  μέσα  από  τη  συνεργασία  των  γεωργικών  μονάδων  με  ακαδημαϊκά 
ιδρύματα/ερευνητικά  κέντρα θα  επιδιωχθεί  και  η διεξαγωγή  εφαρμοσμένης  έρευνας με στόχο 
την εξεύρεση νέων τεχνολογιών και προϊόντων, που θα συμβάλουν στην πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή για τον τομέα της γεωργίας. 

Στο  πλαίσιο  του  στόχου  θα  εφαρμοστούν  μια  σειρά  από  μέτρα,  που  θα  προταθούν  από  την 
Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με επικέντρωση στην παράκτιες 
ζώνες και ειδικότερα τη διάβρωση των ακτών, η οποία συσχετίζεται άμεσα με τον τουρισμό, που 
είναι  ο  κυριότερος  τομέας  οικονομικής  ανάπτυξης  της  Κύπρου.  Παράλληλα,  θα  επιδιωχθεί  η 
υλοποίηση  δράσεων  της  Στρατηγικής  Προσαρμογής  που  αφορούν  τους  τομείς  της 
βιοποικιλότητας, της υγείας, της ενέργειας και τις υποδομές. 

Επιπρόσθετα, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων που 
προκύπτουν  από  την  κλιματική  αλλαγή  και  τα  ακραία  καιρικά  φαινόμενα,  γι’  αυτό  και  είναι 
αναγκαία  η  ετοιμασία  σχετικής  μελέτης  αξιολόγησης  και  χαρτογράφησης  των  συγκεκριμένων 
κινδύνων. 

Οι  προτεραιότητες  αυτές  αναμένεται  να  συμβάλουν  τόσο  στην  επίτευξη  των  στόχων  της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020, όσο και στην επίτευξη στόχων διεθνών συμβάσεων για την κλιματική 
αλλαγή τις οποίες έχει συνυπογράψει η Κύπρος (Πρωτόκολλο του Κιότο, Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών).  

3.2.2.2.4 Νομοθετικό πλαίσιο 

Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτουμένων έργων με τις Κοινοτικές και Εθνικές Πολιτικές 
για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα λαμβάνεται η γνώμη, όπου 
αυτό ενδείκνυται, των αρμόδιων σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία Υπηρεσιών, όπως είναι το 
Τμήμα  Περιβάλλοντος  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  η  Υπηρεσία 
Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και άλλες αρμόδιες 
Υπηρεσίες ανάλογα με τη φύση των παρεμβάσεων.  

Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις που θα προταθούν στο Ε.Π. Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα ‐ 
Κύπρος  2014‐2020  θα  πρέπει  να  συνάδουν  με  το  σύνολο  της  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας, 
κύριοι άξονες της οποίας είναι οι ακόλουθοι Νόμοι και Κανονισμοί που προκύπτουν από αυτούς:  

• Ο  Νόμος  για  την  Εκτίμηση  των  Επιπτώσεων  στο  Περιβάλλον  από  Ορισμένα  Έργα  (N. 
140(I)/2005),  ισχύει  από  τις  2  Δεκεμβρίου  2005  και  έχει  αντικαταστήσει  το  Νόμο  Αρ. 
57(Ι)/2001,  που  ίσχυε  από  το  2001  και  ο  οποίος  εναρμονίζει  τη  νομοθεσία  της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας με τις Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το συγκεκριμένο θέμα. 

• Ο Νόμος περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Ν. 153(Ι)/2003). Η 
Κύπρος  με  το  νόμο  περί  Προστασίας  και  Διαχείρισης  της  Φύσης  και  της  Άγριας  Ζωής  (Ν. 
153(Ι)/2003) εναρμονίζεται με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα. Σημειώνεται ότι ο 
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νόμος έχει τροποποιηθεί από τον Νόμο 131(Ι)/2006 για σκοπούς εναρμόνισης της πιο πάνω 
οδηγίας  όπως  αυτή  επίσης  τροποποιήθηκε  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1882/2003  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  29ης  Σεπτεμβρίου  2003  περί 
προσαρμογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου  των διατάξεων των σχετικών με 
τις  επιτροπές  που  επικουρούν  την  Επιτροπή  στην  άσκηση  των  εκτελεστικών  αρμοδιοτήτων 
της. Ο νόμος αυτός εναρμονίζεται πλήρως με το Άρθρο 6 της Οδηγίας. 

• Ο  Νόμος  Αρ.  106(Ι)/2002  μαζί  με  τις  τροποποιήσεις  του  (Αρ.  160(Ι)/2005,  76(Ι)/2006, 
22(Ι)/2007, 11(Ι)/2008, 53(Ι)/2008, 68(Ι)/2009, 78(Ι)/2009) αναφέρονται ως «οι Περί Ελέγχου 
της  Ρύπανσης  των  Νερών  Νόμοι  του  2002  μέχρι  2009».  Για  ορισμένες  κατηγορίες 
εγκαταστάσεων  με  σημαντικές  δυνητικές  ‘ρύπογόνες’  δραστηριότητες  εφαρμόζονται 
επιπρόσθετα «οι περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμοι του 2003 ‐ 
2008»  (Ν.  56(Ι)/2003,  Ν.  15(Ι)/2006  και  Ν.  12(Ι)/2008).  Οι  Νόμοι  αυτοί  στοχεύουν  στην 
πρόληψη των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και των απορρίψεων στα νερά και το έδαφος με 
βάση  την  πρόγνωση  και  τη  λήψη  των  αναγκαίων  μέτρων,  κυρίως  με  την  εφαρμογή  των 
Βέλτιστων Διαθέσιμων  Τεχνικών  (ΒΔΤ), ώστε  να  επιτευχθεί  υψηλό  επίπεδο προστασίας  του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του. 

• Ο  Νόμος  185(Ι)/2011  που  διέπει  την  λειτουργία  μονάδων  διαχείρισης  στερεών  και 
επικίνδυνων  αποβλήτων  στην  Κύπρο  κατά  εναρμόνιση  της  «οδηγία  2008/98/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της 19ης Νοεμβρίου 2008  για  τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών». Ο εν λόγω νόμος θεσπίζει μέτρα για την προστασία 
του  περιβάλλοντος  και  της  ανθρώπινης  υγείας,  εμποδίζοντας  ή  μειώνοντας  τις  αρνητικές 
επιπτώσεις  της  παραγωγής  και  της  διαχείρισης  αποβλήτων  και  περιορίζοντας  το  συνολικό 
αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα αυτής. 
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 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MEΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 3 ‐ 21 

3.2.3 Εποπτική παρουσίαση συσχέτισης ΕΠ με κανονιστικό πλαίσιο  

Πίνακας 3‐1:  Συσχέτιση των θεματικών και ειδικών στόχων του προγράμματος με το κανονιστικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας  

Επιλεγμένος 
θεματικός στόχος 

Επιλεγμένος ειδικός 
στόχος 

Κανονιστικό πλαίσιο  Αιτιολόγηση της επιλογής 

ΘΣ 2 «Βελτίωση της 
πρόσβασης, της 
χρήσης και της 
ποιότητας των 
τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των 
επικοινωνιών 

Ε.Σ.  1.1:  Διεύρυνση 
της  προσφοράς 
ψηφιακού 
περιεχομένου 
διακυβέρνησης  σε 
επιλεγμένους  τομείς 
διασυνοριακής 
περιοχής 

• Ελλάδα: 
Εθνικό πλάνο Ευρυζωνικότητας (National Broadband 
Plan) 
 
• Κύπρος:  
Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου   

Μείωση  του  ψηφιακού  χάσματος  στην  διασυνοριακή  περιοχή 
Κάλυψη  της  υστέρησης  στις  υποδομές  υπερυψηλών  ταχυτήτων  που 
θα διευκολύνουν  την προώθηση  της ψηφιακής  επιχειρηματικότητας 
και της η ‐διακυβέρνησης 
Ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  των  ΜΜΕ  μέσω  της  προώθησης 
των  ΤΠΕ  στις  διαδικασίες  λειτουργίας  τους  και  προώθηση  του  η‐ 
εμπορίου  
Κάλυψη  της  υστέρησης  όσον  αφορά  την παροχή  υπηρεσιών  από  τη 
δημόσια  διοίκηση  και  αύξηση  της  χρήσης  τους  από  τις  επιχειρήσεις 
και  τους  πολίτες  καθώς  επίσης  και  εκσυγχρονισμός  της  δημόσιας 
διοίκησης και των εσωτερικών της διαδικασιών μέσω της χρήσης ΤΠΕ 

ΘΣ 3 «Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων» 

Ε.Σ. 1.2: Ενθάρρυνση 
γεωγραφικής 
ποσοτικής αύξησης 
των αγορών 
δραστηριοποίησης 
των ΜΜΕ με 
αξιοποίηση της 
καινοτομίας και 
δικτύωσης.   

• Ελλάδα: 
Γαλάζια Οικονομία 
Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης  
 
• Κύπρος:  
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης,  

Αντιμετώπιση  της  συρρίκνωσης  του  παραγωγικού  ιστού  της 
διασυνοριακής  περιοχής  –  συμβολή  στην  αναδιάρθρωση  του 
παραγωγικού  προτύπου,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τη  S3CY  και  των 
στρατηγικών RIS3. 
Ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  της  οικονομίας  γενικότερα,  βάσει 
και  των  σχετικών  συστάσεων  του  Συμβουλίου,  αλλά  και  ειδικότερα 
του τουρισμού, βάσει Μνημονιακών δεσμεύσεων των δύο χωρών. 
Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας των ΜΜΕ 
Δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης. 

ΘΣ 4 «Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους 
τους τομείς» 

Ε.Σ.  2.1: 
Πολυδιάσταση, 
συνεκτική  και 
ολοκληρωμένη 
προώθηση  της 
εξοικονόμησης 
ενέργειας  στο 
κτιριακό  τομέα  στην 
διασυνοριακή 
περιοχή. 

Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
 
 
 
• Ελλάδα: 
Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  για  τις  ανανεώσιμες  πηγές 
ενέργειας  (άρθρο  4  της  Οδηγίας  2009/30/ΕΚ)  δύο 
σχετικά  κύρια  νομοθετήματα  (Ν.3851/2010  και 
Ν.4062/2012)  για  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας 
αλλά  και  όλες  τις  ισχύουσες  διατάξεις  που  αφορούν 

Προώθηση  της  συνεργίας  για  την  ανάπτυξη  προηγμένων  και 
προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες μεθόδων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και την αστική κινητικότητα. Ειδικότερα: 
  
• Ελλάδα: 
• Αύξηση  της  συμμετοχής  των  ΑΠΕ  (ως  ποσοστό  επί  της  μεικτής 

τελικής κατανάλωσης από 13,83% το 2013 στο 20% το 2020. 
• Συμβολή  στη  μείωση  της  κατανάλωσης  πρωτογενούς  ενέργειας 

κατά 2,85 Mtoe το 2020 σε σχέση με την κατανάλωση του 2005. 
• Αύξηση της χρήσης συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
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 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MEΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 3 ‐ 22 

Επιλεγμένος 
θεματικός στόχος 

Επιλεγμένος ειδικός 
στόχος 

Κανονιστικό πλαίσιο  Αιτιολόγηση της επιλογής 

Ε.Σ.  2.2:  Έξυπνη, 
βιώσιμη  και 
εναλλακτική 
κινητικότητα  στην 
διασυνοριακή 
περιοχή. 

στην  εξοικονόμηση  ενεργειακών  πόρων  (θέσπιση 
ΚΕΝΑΚ,  ν.3855/2010,  Ν.  4122/2013)  και  στην 
Συμπαραγωγή  Ηλεκτρισμού  και  Θερμότητας  Υψηλής 
Απόδοσης (Ν.3734/2009 και συνοδευτικές διατάξεις και 
αποφάσεις της διοίκησης). 
Στην  εθνική  στρατηγική  προβλέπονται  συγκεκριμένοι 
στόχοι  μέχρι  το  2020  για  την  αύξηση  της  συμμετοχής 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. 
 
• Κύπρος:  
Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα.  
Ενεργειακή  αποδοτικότητα  κτιρίων  βάσει  Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ.  

και μέσων μαζικής μεταφοράς 
• Μείωση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
 
 
 
 
 
 
 
• Κύπρος: 
Συμβολή στην  επίτευξη  των  στόχων  του  Εθνικού Μεταρρυθμιστικού 
Προγράμματος της Κύπρου ως προς: 
• Την  εξοικονόμηση  ενέργειας  στην  πρωτογενή  κατανάλωση  και 

στην τελική χρήση (14,3% μέχρι το 2020) 
• Αύξηση  της  διείσδυσης  των  ΑΠΕ  στην  τελική  κατανάλωση 

ενέργειας (13% μέχρι το 2020) 
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα 

της  ενέργειας  (5%  για  τους  τομείς  εκτός  του  συστήματος 
εμπορίας μέχρι το 2020)  

Κάλυψη  των  υποχρεώσεων  της  χώρας  στο  πλαίσιο  της  Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ, για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.  

ΘΣ 5 «Προώθηση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων» 

Ε.Σ.  3.1:  Πρόληψη 
κινδύνων  και 
προστασία  από 
φυσικές 
τεχνολογικές  και 
ανθρωπιστικές 
καταστροφές.   

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
 
• Ελλάδα: 
Εθνική  Στρατηγική  Προσαρμογής  για  την  κλιματική 
αλλαγή 
Ελληνική Εθνική Πλατφόρμα Μείωσης της 
Επικινδυνότητας των Καταστροφών1. 
Οδηγία  πλαίσιο  για  τα  ύδατα  και  την  Οδηγία  για  τις 

Επίτευξη  των  στόχων  που  έχει  θέση  η  ΕΕ  για  το  2020  για  την 
παγκόσμια  προσπάθεια  για  τη  συγκράτηση  της  αύξησης  της  μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2ο C.  
Αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  της  κλιματικής  αλλαγής  μέσω 
δράσεων προσαρμογής 
Βελτίωση  μηχανισμών  παρακολούθησης  των  επιπτώσεων  της 
κλιματικής αλλαγής  
Ανάληψη  μέριμνας  για  την  επιτήρηση  του  θαλάσσιου  χώρου  – 

                                                      
1 Η Ελληνική Εθνική Πλατφόρμα Μείωσης της Επικινδυνότητας των Καταστροφών υιοθετεί τους στρατηγικούς άξονες δράσεων που έχουν χαράξει τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο του σχεδίου Δράσης του Hyogo 
(Hyogo Framework for Action 2005‐2015) και αποτελεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της συγκρότησης ενός θεσμικού πλαισίου για την άσκηση πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα. 
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 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MEΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 3 ‐ 23 

Επιλεγμένος 
θεματικός στόχος 

Επιλεγμένος ειδικός 
στόχος 

Κανονιστικό πλαίσιο  Αιτιολόγηση της επιλογής 

πλημμύρες  (συμπεριλαμβανομένων  των 
διασυνοριακών) 
Αντιπυρικά  Σχέδια  Πρόληψης  Δασικών  Πυρκαγιών  με 
παράλληλη  εκπόνηση  χαρτών  απειλής  εκδήλωσης 
πυρκαγιών. 
Εθνικού  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Καταπολέμηση  της 
ερημοποίησης 
 
• Κύπρος:  
Εθνική  Στρατηγική  της  Κύπρου  για  την  Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή.. 

αντιμετώπιση  και  πρόληψη  ειδικών  περιστατικών  ρύπανσης 
Διαχείριση  των  δραστηριοτήτων  που  σχετίζονται  με  την  γαλάζια 
ανάπτυξη 
 

ΘΣ 6 «Προστασία του 
περιβάλλοντος και 
προώθηση της 
αποδοτικότητας των 
πόρων» 

Ε.Σ.  3.2:  Αξιοποίηση 
της  φυσικής  και 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς  της 
διασυνοριακής 
περιοχής 
Ε.Σ. 3.3: Διάδοση και 
αποτελεσματική 
χρήση  τεχνολογιών 
για  τη  βελτίωση  της 
προστασίας  του 
περιβάλλοντος,  της 
αποδοτικότερης 
χρήσης  των  πόρων 
και  της  υλοποίησης 
του  Θαλάσσιου 
Χωροταξικού 
Σχεδιασμού. 

Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
 
 
 
 
• Ελλάδα: 
Οδηγία ‐ πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, που 
ενσωματώθηκε με το Ν.4042/2012 στο εθνικό δίκαιο, 
σχεδίων διαχείρισης 
Σχέδια  Διαχείρισης  των  Λεκανών  απορροής  ποταμών 
που  έχουν  καταρτιστεί  στο  πλαίσιο  της  Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ  
Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική. 
Προστασία,  διατήρηση  και  αποκατάσταση  των 
οικοσυστημάτων  και  των  υπηρεσιών  τους,  στη 
βιοποικιλότητα, στις περιοχές Natura 2000, σύμφωνα με 
τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τις  οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ  και  2009/147/ΕΚ  στις  περιοχές  Υψηλής 
Φυσικής  Αξίας,  στην  προστασία  και  διατήρηση  του 
δασικού  κεφαλαίου,  καθώς  και  στην  προώθηση  των 
πράσινων υποδομών. 
Ν.3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας,  

Ανταπόκριση στις διεθνείς δεσμεύσεις για την προστασία των πόρων 
φυσικής  και  πολιτιστικής  κληρονομιάς  στο  πλαίσιο  προώθησης  της 
γαλάζιας ανάπτυξης 
Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας 
 
• Ελλάδα: 
•  Στερεά  απόβλητα:  Μείωση  παραγωγής  αποβλήτων,  Αύξηση  της 
ανακύκλωσης  υψηλής  ποιότητας  με  χωριστή  συλλογή  αποβλήτων, 
Αύξηση  επαναχρησιμοποίησης  και  ανακύκλωσης  αποβλήτων  .  Τα 
εκτιμώμενα αποτελέσματα ως συνολική εθνική προσπάθεια είναι τα 
ακόλουθα : 
‐ Αύξηση ποσοστού αστικών αποβλήτων που εν γένει ανακτώνται από 
18% (2011) σε 68% (2020) 
‐ Αύξηση ποσοστού ανακυκλώσιμων αποβλήτων που ανακυκλώνονται 
από 30% (2011) στο 54% (2020) 
‐  Μείωση  ποσοστού  αστικών  αποβλήτων  που  οδηγούνται  σε  ταφή 
από 82% (2011) σε 32% (2020) 
‐  Μείωση  ποσοστού  βιοαποδομήσιμων  αστικών  αποβλήτων  που 
οδηγούνται σε ταφή από 70% (2011) σε 35% (2020). 
•  Υδατικοί  Πόροι:  Προστασία  και  βιώσιμη  διαχείριση  των  υδατικών 
πόρων,  Διασφάλιση  καλής  ποιότητας  των  υδάτων  κολύμβησης, 
Προστασία  του  περιβάλλοντος  από  τα  αστικά  λύματα,  Αποδοτική 
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ΚΕΦ. 3 ‐ 24 

Επιλεγμένος 
θεματικός στόχος 

Επιλεγμένος ειδικός 
στόχος 

Κανονιστικό πλαίσιο  Αιτιολόγηση της επιλογής 

Ο  Ν.3983/2011  της  Οδηγίας  πλαίσιο  για  τη  Θαλάσσια 
Στρατηγική 2008/56/ 
Θεσμοθέτηση  του  δικτύου  NATURA  και  των 
προστατευόμενων  περιοχών  με  την  πρόσφατη 
τροποποίηση (Ν.3937/2011) του ν. 1650/86. 
Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
Καταπολέμηση  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  και  του 
θορύβου  με  δράσεις  διαχείρισης  του  περιβαλλοντικού 
θορύβου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2002/49/ΕΚ  και  δράσεις  διαχείρισης  ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  των 
Οδηγιών 2001/81/ΕΚ,2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ 
Η  προώθηση  Ειδικού  Πλαισίου  Χωροταξικού 
σχεδιασμού  για  τη  θαλάσσια  χωροταξία  και  τον 
παράκτιο  χώρο,  στο πλαίσιο  της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
Blue  Growth  και  της  Ευρωπαϊκής  Οδηγίας  για  τη 
θαλάσσια χωροταξία.  
 
 
 
 
 
 
 
• Κύπρος:  
Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Οικιακών  και  Παρομοίου 
Τύπου  Αποβλήτων  ή/και  με  το  Πρόγραμμα  Πρόληψης 
Δημιουργίας  Αποβλήτων  ή/και  θα  συμβάλλουν  στη 
συμμόρφωση με τις Οδηγίες 199/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ 
ή/και  με άλλες  συναφείς  οδηγίες  που αναφέρονται  σε 
απόβλητα προερχόμενα από τον οικιακό τομέα.  
Σχέδιο  Διαχείρισης  Λεκάνης  Απορροής  Ποταμού  ή/και 
το  Πρόγραμμα  Μέτρων  ή/και  το  Σχέδιο  Διαχείρισης 

χρήση υδατικών αποθεμάτων για τη βελτίωση της επάρκειας και της 
ποιότητας του νερού και Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
•  Αύξηση  του  ποσοστού  υγρών  αποβλήτων  που  υφίστανται 
επεξεργασία από 87% (2010) στο 95% (2020). 
•  Φυσικό  Περιβάλλον  ‐  Βιοποικιλότητα  –  Δάση:  Ολοκλήρωση  του 
δικτύου  Natura  2000  συμπεριλαμβανομένων  των  θαλασσίων 
περιοχών  και  διασφάλιση  της  διατήρησης  και  χρηστής  διαχείρισής 
του,  προστασία,  διατήρηση  και  αποκατάσταση  της  βιοποικιλότητας 
και  των  οικοσυστημάτων,  η  αποκατάσταση  και  διατήρηση  των 
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την γεωργία και τη δασοκομία 
καθώς και των θαλασσίων οικοσυστημάτων 
•  Χωροταξικός  Σχεδιασμός  και  Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη  ‐  Αστική 
Αναζωογόνηση: Βελτίωση ποιότητας  ζωής στο αστικό και περιαστικό 
περιβάλλον,  Βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  της  χώρας  με  την 
προσέλκυση  ιδιωτικών  επενδύσεων,  προώθηση  της  θαλάσσιας 
χωροταξίας  και  ολοκληρωμένη  διαχείριση  παράκτιας  ζώνης,  μείωση 
της  ατμοσφαιρικής  και  της  θαλάσσιας  ρύπανσης  και  μείωση  του 
θορύβου, 
• Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: Προστασία 
και  ανάδειξη  μνημείων  και  αρχαιολογικών  χώρων,  Αύξηση 
Μουσειακών  Υποδομών  ‐  Πιστοποίηση  των  μουσείων,  Ανάδειξη  της 
φυσιογνωμίας, της εικόνας και της ιστορίας των πόλεων στο πλαίσιο 
της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής και άυλης κληρονομιάς 
 
• Κύπρος:  
Κάλυψη  αποκλίσεων  από  Κοινοτικό  Κεκτημένο,  με  βάση  την  Εθνική 
Στρατηγική της χώρας ως προς: 
• Τη μείωση των βιοαποικοδομήσιμων υλικών που διατίθενται σε 

χώρους υγειονομικής ταφής (κατά μέγιστο στο 35% του βάρους, 
Οδηγία 1999/31/ΕΚ) 

• Την  αύξηση  του  ποσοστού  ανακυκλώσιμων  υλικών  στο  50% 
(Οδηγία 2008/98/ΕΚ) 

• Την  κάλυψη  των  οικισμών  με  ισοδύναμο  πληθυσμό  άνω  των 
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Επιλεγμένος 
θεματικός στόχος 

Επιλεγμένος ειδικός 
στόχος 

Κανονιστικό πλαίσιο  Αιτιολόγηση της επιλογής 

Ξηρασίας  ή/και  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  Κινδύνων 
Πλημμύρας ή/και θα συμβάλλουν στη συμμόρφωση με 
την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. 
Μνημεία  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της  Κύπρου  που 
εμπίπτουν στον κατάλογο της UNESCO. 
Εθνική  Στρατηγική  για  την  Βιοποικιλότητα,  ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο 
Δράσεων Προτεραιοτήτων 2014‐2020.  
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 

2.000  κατοίκων  με  αποχετευτικά  δίκτυα  και  σταθμούς 
επεξεργασίας λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΕ) 

Εφαρμογή  μέτρων  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  βιοποικιλότητας 
περιοχών NATURA 2000 
Προστασία,  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  φυσικών  και  πολιτιστικών 
πόρων. 
Διασφάλιση  της  βιώσιμης  εκμετάλλευσης  των  αλιευτικών 
αποθεμάτων στους διαθέσιμους πόρους.  

ΘΣ 7 «Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των 
προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 
δικτύων» 

Ε.Σ.  2.2:  Έξυπνη, 
βιώσιμη  και 
εναλλακτική 
κινητικότητα  στην 
διασυνοριακή 
περιοχή. 

Ευρωπαϊκή Πολιτική των Μεταφορών. 
Διακήρυξη της Λεμεσού  
 
• Ελλάδα: 
Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ). 
Εθνική Στρατηγική Λιμένων (ΕΣΛ) 2013‐2018 
 
• Κύπρος:  
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική 
Στρατηγική για τις Χερσαίες και Θαλάσσιες Μεταφορές . 
Εθνικό Σχέδιο της Ποιότητας του Αέρα  

Ενισχυμένη συνεργασία σε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική 
Άρση  των  κοινών  προβλημάτων  προσβασιμότητας,  περιβαλλοντικών 
επιβαρύνσεων και ασφαλέστερη διαχείριση των μετακινήσεων. 
Ενίσχυση  βιώσιμης  αστικής  κινητικότητας  και  μείωση  εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τομέα μεταφορών.  
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3.3 ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Η ενσωμάτωση  της περιβαλλοντικής μέριμνας αποτελεί  καταστατική  δέσμευση  του  Συμφώνου 
Εταιρικής Σχέσης της προγραμματικής περιόδου 2014‐2020. Έτσι, η κύρια αρχή του σχεδιασμού 
του ΕΠ Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014‐2020, είναι η εκπλήρωση σημαντικών 
περιβαλλοντικών  στόχων,  αλλά  πρόκειται  για  ένα  πρόγραμμα  με  ως  επι  το  πλείστον  ήπιες 
ενέργειες  και  δεν  έχει  μεγάλης  κλίμακας  υποδομές.  Αναλυτικά  οι  δράσεις  του  ΕΠ 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας. 

Ειδικότερα:  

• Επιδιώκεται η κάλυψη της ανάγκης προώθησης όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων για την 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  

• Παράλληλα,    θα  επιχειρηθεί  η  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων    που  παρέχει  η  πράσινη 
οικονομία  και  η  γαλάζια  οικονομία  για  την  προώθηση  ενός  βιώσιμου  αναπτυξιακού 
προτύπου που θα  ενσωματώνει  την περιβαλλοντική προστασία  εξυπηρετώντας  ταυτόχρονα 
την αναθέρμανση της οικονομίας. Η επιδίωξη αυτή θα προωθηθεί μέσω της προσαρμογής της 
γεωργίας,  της  μόχλευσης  ιδιωτικών  πόρων  για  την  επιτάχυνση  της  εναρμόνισης  με  το 
Κοινοτικό Κεκτημένο  στους  τομείς  της διαχείρισης υγρών  και στερεών αποβλήτων αλλά  και 
της  ανάδειξης  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  ως    βασικών 
πυλώνων στην προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος.    

Πράγματι οι  επενδυτικές προτεραιότητες που προβλέπονται ως  τελικά εργαλεία επίτευξης  των 
επιλεγμένων θεματικών στόχων του Ε.Π., διακρίνονται από σημαντικό βαθμό ενσωμάτωσης των 
περιβαλλοντικών  ζητημάτων. Η πολιτική που θα χρηματοδοτηθεί κατά  την νέα προγραμματική 
περίοδο αποδίδει έμφαση: 

• στην  στήριξη  της  ενεργειακής  απόδοσης,  της  έξυπνης  διαχείρισης  της  ενέργειας  και  της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές και στον τομέα της στέγασης.  

• στην  προαγωγή  στρατηγικών  χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  για  όλους  τους 
τύπους  περιοχών,  συμπεριλαμβανομένης  της  προώθησης  της  αειφόρου  πολυτροπικής 
αστικής  κινητικότητας  και  των  μέτρων  προσαρμογής  σχετικά  με  τον  περιορισμό  των 
εκπομπών.  

• στην  προαγωγή  επενδύσεων  για  την  αντιμετώπιση  ειδικών  κινδύνων,  εξασφαλίζοντας  της 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών.  

• στην διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς,  

• στην προαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και σε 
σχέση με το έδαφος, ή για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

• στην  ανάπτυξη  και  βελτίωσης  συστημάτων  μεταφοράς  φιλικών  προς  το  περιβάλλον 
(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων χαμηλού θορύβου)  και  των συστημάτων χαμηλών 
εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  οδών  εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και  των θαλάσσιων μεταφορών,  των λιμένων,  των αερολιμένων, με σκοπό  την 
προαγωγή μιας βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.  
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Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  η  επενδυτική  στρατηγική  του  Ε.Π.  και  η 
χρηματοδοτική κατανομή των πόρων ανά θεματικό και ειδικό στόχο.  

Πίνακας  3‐2:  Επισκόπηση  της  επενδυτικής  στρατηγικής  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
Διασυνοριακής συνεργασία Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020 

Θεματικός  
Στόχος 

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης  

€ 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

2 
Ε.Σ. 1.1: Διεύρυνση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου 
διακυβέρνησης σε επιλεγμένους τομείς διασυνοριακής περιοχής  

 
1.838.460,00  4,00 

3 
Ε.Σ. 1.2: Ενθάρρυνση γεωγραφικής ποσοτικής αύξησης των αγορών 
δραστηριοποίησης των ΜΜΕ με αξιοποίηση της καινοτομίας και 
δικτύωσης.   

 
6.434.615,00 

14,
00 

Ε.Σ. 2.1: Πολυδιάσταση, συνεκτική και ολοκληρωμένη προώθηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό τομέα στην διασυνοριακή 
περιοχή.  

 
7.583.655,00 

4 

Ε.Σ. 2.2: Έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στην 
διασυνοριακή περιοχή.  

 
2.757.695,00 

22,5 

7 
Ε.Σ. 2.3: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων 
μεταφοράς και βελτίωσης της ασφάλειας στη θάλασσα και ανταλλαγής 
πληροφοριών.  

 
3.906.730,00  8,50 

5 
Ε.Σ. 3.1: Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές τεχνολογικές 
και ανθρωπιστικές καταστροφές.   

 
5.512.500,00  11,99 

Ε.Σ. 3.2: Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της 
διασυνοριακής περιοχής  

 
8.502.885,00 

6  Ε.Σ. 3.3: Διάδοση και αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών για τη 
βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της αποδοτικότερης 
χρήσης των πόρων και της υλοποίησης του Θαλάσσιου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού.  

 
6.667.310,00 

33,01 

ΤΒ      
2.757.701,00  6,00 

      45.961.551  100 
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Επιπλέον της παραπάνω περιβαλλοντικής αξιολόγησης του πλέγματος στοχοθεσίας, η κατανομή 
των  πόρων  του  Ε.Π.,  οδηγεί  στα  ακόλουθα  συμπεράσματα  αναφορικά  με  την  περιβαλλοντική 
μέριμνα που έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα: 

1. Σημαντικό  ποσοστό  της  συνολικής  δαπάνης,  περί  το  67,50%  Ε.Π,  κατευθύνεται  σε 
παρεμβάσεις για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος.  

2. Επιπλέον,  διαπιστώνεται  ότι  η  επιλογή  αφιέρωσης  σημαντικών  πόρων  στο  περιβάλλον 
προωθεί ουσιαστικά την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας και βελτίωσης 
στην διασυνοριακή περιοχή  

Συμπυκνώνοντας τις δύο διαπιστώσεις από την περιβαλλοντική αξιολόγηση των στόχων του ΕΠ 
και από την αξιολόγηση της κατανομής των πόρων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μέριμνα για 
το  περιβάλλον  έχει  ενσωματωθεί  με  ουσιαστικό  τρόπο  στην  κατάρτιση  του    ΕΠ.  Οι  θεματικοί 
στόχοι  του  προγράμματος,  οι  επενδυτικές  προτεραιότητας  και  οι  ειδικοί  στόχοι  στις  οποίες 
εξειδικεύονται  συντίθενται  από  επιλογές  που  έχουν  ήδη  λάβει  υπόψη  τα  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του περιβάλλοντος της διασυνοριακής περιοχής.  

Συνεπώς,  η  παρούσα  μελέτη  προσανατολίζεται  αφ’  ενός  στην  περαιτέρω  βελτίωση  της 
ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο ΕΠ και αφ’ ετέρου στην ανάλυση επιμέρους 
ζητημάτων του προγράμματος που χρήζουν λεπτομερέστερης περιβαλλοντικής διασφάλισης. 
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Για το πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος, η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας περιλαμβάνει τρεις 
περιφέρειες NUTS II για την Ελλάδα (Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου), 
ενώ  για  την  Κύπρο  επιλέξιμη  περιοχή  αποτελεί  το  σύνολο  της  χώρας  (NUTS  I),  πλην  των 
Κυρίαρχων Περιοχών  Βάσεων  του Ηνωμένου  Βασιλείου,  της  Βρετανίας  και  Βορείου  Ιρλανδίας. 
Στην  νέα  περίοδο  20014‐2020,  προστέθηκε  η  περιφερειακή  ενότητα  (πρώην  νομός)  των 
Κυκλάδων (NUTS III), με αποτέλεσμα στη νέα προγραμματική περίοδο 2014‐2020, να συμμετέχει 
η περιφέρεια ΝΑ, στο σύνολό της. 

Η  περιοχή  εφαρμογής  του  νέου  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας 
«Ελλάδα‐Κύπρος  2014‐2020»,  αποτελεί  την  πλέον  νοτιοανατολική  εδαφική  ενότητα  της  ΕΕ. 
Συνορεύει με οκτώ (8) χώρες, μία εκ των οποίων είναι υποψήφια για ένταξη (Τουρκία) και με τις 
υπόλοιπες επτά (7) χώρες να αποτελούν γείτονες της ΕΕ (Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Παλαιστινιακά 
Εδάφη,  Ιορδανία,  Αίγυπτος  και  Λιβύη)  και  να  λαμβάνουν  οικονομική  βοήθεια,  από  τον 
Μηχανισμό  Γειτονίας  και  Συνεργασίας  (Neighbourhood  and  Partnership  Instrument  ‐ENPI), 
γεγονός  που  την  καθιστά  την  μοναδική  διασυνοριακή  περιοχή  της  ΕΕ  που  συνορεύει  με  δύο 
ηπείρους (Αφρική και Ασία).  

 

Εικόνα 4‐1: Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος για την περίοδο 2014‐2020  

Η  γεωπολιτική  της  θέση,  είναι  εξαιρετικής  σημασίας  για  την  ΕΕ,  καθώς  βρίσκεται  στο 
σταυροδρόμι  σημαντικότατων  εμπορικών  οδών,  που  διέρχονται  της  διώρυγας  του  Σουέζ,  των 
στενών  του  Ευξείνου  Πόντου  και  των  στενών  του  Γιβραλτάρ,  συνδέοντας  την  Ευρώπη  με  τη 
Μαύρη  Θάλασσα,  την  Μέση  Ανατολή  και  την  Βόρεια  Αφρική.  Ο  πρόσφατος  εντοπισμός 
ενεργειακών  πόρων  (φυσικό  αέριο  και  πετρέλαιο),  στη  νότια  ζώνη  της  περιοχής,  αναβαθμίζει 
περαιτέρω την στρατηγική της αξία.  
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Η  θάλασσα  είναι  ένα  κυρίαρχο  χαρακτηριστικό  της.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι  η  συνολική 
έκταση  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,  ως  άθροισμα  χερσαίας  και  θαλάσσιας  έκτασης 
ανέρχεται  στα  79.332  τετραγωνικά  χιλιόμετρα,  η  οποία  αντιστοιχεί  στο  60,12%  της  συνολικής 
χερσαίας  έκτασης  της  Ελλάδας,  ενώ η  χερσαία έκταση καλύπτει 5.286  τετραγωνικά  χιλιόμετρα 
(το  4%  της  συνολικής  χερσαίας  έκτασης  της  χώρας),  διαμορφώνοντας  μια  σχέση 
εδάφους/θάλασσας  1:15,  για  την  ΠΝΑ.  Η  επιλέξιμη  περιοχή  είναι  η  πλέον  θαλάσσια 
διασυνοριακή  περιοχή  της  ΕΕ,  καθώς  περιλαμβάνει  το  σύνολο  της  Κυπριακής  ΑΟΖ  και  μεγάλο 
μέρος  της  Ελληνικής  ΑΟΖ  (Κυπριακή  ΑΟΖ=  98,707  τετρ.χλμ,  Ελληνική  ΑΟΖ  (σύνολο)=  505.572 
τετρ.χλμ.) Ταυτόχρονα, είναι και η πλέον νησιωτική, με εκτεταμένο μήκος ακτογραμμών περίπου 
6000χλμ. (περίπου 5300 χλμ. για την ελληνική πλευρά και 648 χλμ. για την Κύπρο). Πρόκειται για 
έναν  νησιωτικό  χώρο που συντίθεται από μεγάλη ποικιλία  νησιών διαφορετικού μεγέθους  και 
χαρακτηριστικών  (νησί‐κράτος,  πολύ  μικρά  νησιά,  νησίδες  και  βραχονησίδες),  που  παρά  την 
παρεμβολή  μεγάλων  θαλάσσιων  εκτάσεων  (π.χ.  η  απόσταση  Κύπρου‐Καστελόριζου,  είναι  280 
χιλιόμετρα),  διαμορφώνουν  ένα  διασυνοριακό  αρχιπέλαγος.  Η  επιλέξιμη  περιοχή 
χαρακτηρίζεται  από  έντονες  ενδοπεριφερειακές  ανισότητες,  που  διαμορφώνονται  λόγω  της 
ύπαρξης  τουριστικών πόλων/  περιοχών στα μεγάλα  νησιά  και  το  έντονο πρόβλημα  της  διπλής 
νησιωτικότητας, που αφορά τα μικρότερα νησιά. 

Η  επιλέξιμη  περιοχή  καταλαμβάνει  συνολική  χερσαία  έκταση  26.709  τ.χλμ.  (Κύπρος=  9.251 
τ.χλμ., ΠΒΑ= 3.836 τ.χλμ., ΠΝΑ= 5.286 τ.χλμ., Περιφέρεια Κρήτης= 8.336 τ.χλμ.).  

Τα  παραπάνω  γεωγραφικά  και  αναπτυξιακά  χαρακτηριστικά  της,  την  καθιστούν  προνομιακό 
χώρο  ανάπτυξης  και  πιλοτικής  άσκησης  της  πολιτικής  της  ΕΕ  για  την  «Γαλάζια  Ανάπτυξη».  Ο 
συνδυασμός  των  χαρακτηριστικών  της  γεωγραφικής  ασυνέχειας,  της  απομόνωσης,  της 
περιφερειακότητας,  της  πολυδιάσπασης  του  χώρου  αλλά  και  της  μοναδικής  πολιτισμικής 
ταυτότητας όσο και του φυσικού πλούτου που συγκροτείται από ένα πλούσιο δίκτυο αξιόλογων 
οικοτόπων, συνθέτουν την ιδιαίτερη εικόνα της επιλέξιμης περιοχής. 

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.2.1 ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1:  Ενίσχυση  της  Ανταγωνιστικότητας  και  της 
επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Ο ΑΠ1  συνδυάζει  επενδυτικές προτεραιότητες  των ΘΣ 2  και 3  και  ειδικότερα  την 2γ  (Ενίσχυση 
ΤΠΕ) και την 3δ (Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές 
και διεθνείς αγορές) και περιλαμβάνει: 

- στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 2γ παρεμβάσεις βελτίωσης της πρόσβασης 
σε ΤΠΕ και την αποδοτικότερη χρήση τους από πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις  (ΜΜΕ) 
με σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με έμφαση σε ορισμένους 
επιλεγμένους κλάδους που αναδεικνύονται από τη διαδικασία RIS3,  

- στο  πλαίσιο  της  επενδυτικής  προτεραιότητας  3δ  παρεμβάσεις  που  στοχεύουν  στην 
βελτίωση  της  ικανότητας  των  ΜΜΕ  να  εντοπίζουν  και  να  αξιοποιούν  ευκαιρίες 
δραστηριοποίησης εκτός  τοπικής αγοράς ενσωματώνοντας    την καινοτομία,  τεχνολογία 
πληροφορικής  και  δικτύωση‐διασυνορική  συνεργασία  με  άλλες  ΜΜΕ  με  έμφσαη  σε 
κλάδους που αναδεικνύονται από τη διαδικασία RIS3,  

Κρίνεται  απαραίτητος  ο  συνδυασμός  παρεμβάσεων  επιχειρηματικότητας  με  παρεμβάσεις 
τεχνολογίας,  ώστε  να  επιτευχθεί  συνέργια  αυτών  στην  ενίσχυση  της  τοπικής 
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ανταγωνιστικότητας.  Ειδικότερα,  η  αξιοποίηση  προσαρμοσμένων  κατάλληλα  ΤΠΕ  στις  ανάγκες 
των χρηστών ‐ κυρίως ΜΜΕ  αλλά και επισκεπτών  (για την περίπτωση του τουριστικού κλάδου 
που  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικός  για  την  οικονομία  της  διασυνοριακής  περιοχής)  –  κρίνεται 
αναπτυξιακά  απαραίτητη  λόγω  της  νησιωτικής‐  απομονωμένης‐  και  με  δυσκολίες 
συνδεσιμότητας  περιοχής  που  επιδρά  αρνητικά  στην  ανταγωνιστικότητα  και  την  εξωστρέφεια 
της  τοπικής  οικονομίας.  Η  χρήση  των  ΤΠΕ  μπορεί  να  απαλείψει  πολλά  από  αυτά  τα  εμπόδια 
συμβάλλοντας  σημαντικά  στην  ανταγωνιστικότητα  κρίσιμων  για  την  περιοχή  κλάδων  (όπως 
αυτοί αναδείχθηκαν από τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης των επιλέξιμων περιφερειών).  

Ο  συνδυασμός  των  θεματικών  στόχων  γίνεται  επίσης  και  για  λειτουργικούς  λόγους,  καθώς 
επιτρέπει με αυτό τον τρόπο συνδυασμένες προκηρύξεις  (π.χ. δράσεις του ΘΣ3 μαζί με δράσεις 
του ΘΣ2 ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ) 

Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται μια περιγραφή του είδους με παραδείγματα δράσεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν, καθώς και η αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους, 
συμπεριλαμβάνοντας, όπου ενδείκνυται: 

• τον εντοπισμό κύριων ομάδων – στόχων,  

• ειδικών εδαφικών περιοχών – στόχων και  

• τύπους δικαιούχων 

Πίνακας 4‐1: Ενδεικτικές δράσεις Α.Π. 1  

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
2(γ) 

1. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, 
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1 Διεύρυνση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου διακυβέρνησης σε επιλεγμένους 
τομείς διασυνοριακής περιοχής. 
Αναμενόμενα αποτελέσματα:  

• Βελτίωση  της  πρόσβασης  των  κατοίκων  και  των  επισκεπτών  της  διασυνοριακής  περιοχής  σε 
εφαρμογές  ΤΠΕ  του  δημόσιου  τομέα  που  συντελούν  στην  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  και 
διασυνοριακής συνεργασίας σε επιλεγμένους τομείς όπως στον τουρισμό και πολιτισμό.  

• Αύξηση  της  χρήσης  των  ΤΠΕ  από  πολίτες,  από  τις  επιχειρήσεις  και  τη  δημόσια  διοίκηση,  για  την 
ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών εξωστρεφών  πρωτοβουλιών στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 
σε επιλεγμένους κλάδους. 

• Ενίσχυση  του  μεριδίου  των  υπηρεσιών  και  λειτουργιών  που  προσφέρονται  ψηφιακά  και  
αποδοτικότερη προβολή των πόρων (φυσικών, πολιτιστικών, παραγωγικών‐επιχειρηματικών κ.α) για 
την υποστήριξη του τοπικού παραγωγικού συστήματος 

• Διασφάλιση  της ανοικτότητας  και  της  διαλειτουργικότητας  των  εφαρμογών  και  του περιεχομένου 
και της προσβασιμότητας τους για όλους, σε συνθήκες ασφάλειας. 

• Βελτίωση  της  πληροφοριακής  ωριμότητας  και  αξιοποίηση  υφιστάμενων  δεδομένων  στις 
ηλεκτρονικές συναλαγές πολιτών,  επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 
Ανάπτυξη  προϊόντων‐εφαρμογών  και  υπηρεσιών  ΤΠΕ,  προμήθεια  του  απαραίτητου  εξοπλισμού, 
εκπαίδευση  διαχειριστών  και  χρηστών,  δράσεις  προώθησης  της  χρήσης  των  εφαρμογών  από  πολίτες, 
επισκέπτες  και  επιχειρήσεις.  Οι  δράσεις  θα  πρέπει  να  συμβάλουν  στην  βελτίωση  της  πρόσβασης 
(ποιοτική  και  ποσοτική)  των  κατοίκων,  φορέων  και  επισκεπτών  της  διασυνοριακής  περιοχής  σε 
εφαρμογές  ΤΠΕ  του  δημοσίου  τομέα  που  συντελούν  στην  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  και 
διασυνοριακής  συνεργασίας  σε  επιλεγμένους  τομείς  όπως  στον  τουρισμό  και  πολιτισμό.  Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
• Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση 

του πολίτη όπως η απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών στον δημόσιο τομέα 
και  η  αποτελεσματικότερη  εξυπηρέτηση  του  πολίτη,  μέσω  της  αξιοποίησης ψηφιακών  προϊόντων 
και υπηρεσιών   



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 4 ‐ 4 

• Δράσεις στήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επέκτασης της χρήσης ΤΠΕ στον τομέα μεταφορών, 
τουρισμού,  εμπορίου,  η  υλοποίηση  έξυπνων  υπηρεσιών  και  εφαρμογών  τοπικού  ενδιαφέροντος, 
κλπ 

• Βελτίωση  υφιστάμενων  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  (εντοπισμός  και  αποκατάσταση  προβλημάτων 
προσβασιμότητας),  ανάπτυξη  νέων  καθολικά  προσβάσιμων  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  και 
υποστήριξη εφαρμογής καινοτομικών προσεγγίσεων για την κατάρτιση μειονεκτικών ομάδων στην 
χρήση ΤΠΕ 

• Επενδύσεις  στον  προγραμματισμό  και  την  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας:  Ανάπτυξη 
μακροχρόνιων  συνεργασιών  διασυνοριακού  χαρακτήρα,  με  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη  για  την 
υλοποίηση  στρατηγικών  για  την  Ψηφιακή  Κοινωνία  (π.χ.  οδικοί  χάρτες,  κοινές  διατάξεις  κτλ), 
ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης πολιτιστικού αποθέματος ή/και τουριστικού προϊόντος 

• Ολοκληρωμένες  και  στοχευμένες  δράσεις  κατάρτισης  στελεχών  δημόσιων  τοπικών  και  λοιπών 
σχετικών φορέων, για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, για ταχύτερη, οικονομικότερη και 
ποιοτικά αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του πολίτη 

Κύριες Ομάδες Στόχου:  
• Υφιστάμενες, υπο‐σύσταση, νέο‐ιδρυόμενες και start‐up επιχειρήσεις 
• Μη  κυβερνητικές  οργανώσεις  για  την  μείωση  του  ψηφιακού  χάσματος,  την  ηλεκτρονική 

προσβασιμότητα και την ηλεκτρονική ενσωμάτωση  
• Συναλλασόμενοι με το δημόσιο ή άλλες υπηρεσίες, οργανισμούς 
• Πολίτες και επισκέπτες της περιοχής, εν δυνάμει χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών.  

Τύποι δικαιούχων:  
• Εθνικές,  περιφερειακές  και  τοπικές  δημόσιες  αρχές  (συμπεριλαμβανομένων  των  Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄βαθμού)  
• Επαγγελματικοί  φορείς    που  παρέχουν  κρίσιμες  υπηρεσίες  προς  τα  μέλη  τους/τους  πολίτες  ή 

χειρίζονται σημαντικής αξίας πληροφορίες (πχ. επιμελητήρια, ομοσπονδίες κ.α). 
• Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, και ενώσεις παραγωγών. 
• Δομές στήριξης των επιχειρήσεων και παροχής επιχειρηματικής συμβουλευτικής, κέντρα μεταφοράς 

τεχνολογίας, κέντρα εκπαίδευσης και  επαγγελματικής κατάρτισης. 
• Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα και συναφείς προς αυτά δίκτυα. 
• Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
3(δ) 

2.Στήριξη  της  ικανότητας  των ΜΜΕ  να  αναπτύσσονται  σε  περιφερειακές,  εθνικές 
και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας· 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ  1.2  Ενθάρρυνση  γεωγραφικής  ποσοτικής  αύξησης  των  αγορών  δραστηριοποίησης  των 
ΜΜΕ με αξιοποίηση της καινοτομίας και δικτύωσης. . 
Αναμενόμενα αποτελέσματα:  

Αύξηση  της  ευαισθητοποίησης  και  αυξημένη  ικανότητα  των  ΜΜΕ  να  ενεργούν  από  κοινού  για 
δημιουργία και αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών πέρα από τις τοπικές αγορές για να ξεπεράσουν 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σε απομακρυσμένες και νησιώτικες περιοχές 
• Αυξημένη ικανότητα των ΜΜΕ να δημιουργούν και αξιοποιούν επιχειρηματικές ευκαιρίες πέρα από 

τις τοπικές αγορές.  
• Αυξημένη  ευαισθητοποίηση  και  συμμετοχή  των  ΜΜΕ  σε  δικτυώσεις  με  άλλες  επιχειρήσεις  και 

οργανισμούς δημιουργίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας 
• Βελτιωμένη  πρόσβαση  στις  αγορές‐κλειδιά  (ιδιαίτερα  του  εξωτερικού)  και  διεύρυνση  της 

πελατειακής  βάσης,  των  επιχειρήσεων  μέσω  αξιοποίησης  τεχνικών  προβολής‐προώθησης 
(marketing)  που εφαρμόζονται από κοινού  (joint)  στις ΜΜΕ,  ιδιαίτερα στον  κλάδο  του  τουρισμού 
και των τροφίμων. 

• Βελτίωση προϊόντων και υπηρεσίων και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, με την 
ενσωμάτωση καινοτομιών και σύγχρονων τεχνολογιών. 

• Προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στις υπηρεσίες και τα προϊόντα των ΜΜΕ 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης,  προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού,  εκπαίδευση στελεχών και 
παροχή άλλων υπηρεσιών όπως οργάνωση εκδηλώσεων προβολής και δικτύωσης των ΜΜΕ. Οι δράσεις 
θα πρέπει να συμβάλουν στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση της έρευνας και καινοτομίας, στην ανάπτυξη 
σχέσεων  συνεργασίας  καθώς  και  βελτίωση  των  προϊόντων,  και  ικανοτήτων  για  την  προσέγγιση  νέων 
αγορών. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 4 ‐ 5 

• Δράσεις προώθησης και ενθάρρυνσης   συνεργασίας  ‐ δικτύωσης ΜΜΕ  (με τυπική ή άτυπη μορφή 
συνεργασίας)  με  έμφαση  στους  κλάδους  που  αναδεικνύονται  από  την  RIS3  όπως  ενδιεκτικά  του 
τουρισμού‐πολιτισμού  και  των  συναφών  με  αυτόν  δραστηριοτήτων  (εστίαση,  αθλητισμός, 
παραδοσιακά  προϊόντα,  κ.α.)  με  σκοπό  την  από  κοινού  προώθηση  εργαλείων  και  δράσεων 
προβολής, marketing, logistics, branding, σχεδιασμού ή ενσωμάτωσης μη τεχνολογικής καινοτομίας, 
και  εν  γένει  δράσεων  που  αποσκοπούν  είτε  στην  επίτευξη  οικονομιών  κλίμακας,  είτε  στη 
διεύρυνση/διαφοροποίηση του προϊόντος, είτε στη διεύρυνση της αγοράς.  

• Δράσεις για κλαδικές εξειδικεύσεις ή/και δράσεις αύξησης της ανταγωνιστικότητας στους κλάδους 
εξειδίκευσης  RIS3  (μελέτες‐έρευνες,  κατάρτιση,  εξοπλισμός  και  υποδομές  μικρής  κλίμακας, 
ενσωμάτωση τεχνολογικής καινοτομίας, και νέων προϊόντων. 

• Δράσεις επιχειρηματικής συμβουλευτικής για την αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων και εν‐
δυνάμει  επιχειρηματιών  στους  κλάδους  εξειδίκευσης  RIS3  να  δημιουργούν  και  να  αξιοποιούν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αγορές του εξωτερικού ή/και σε νέες αγορές.  

• Δράσεις  βελτίωσης  της  ποιότητας  των  τελικών  προϊόντων  ή  ανάπτυξης  νέων  προϊόντων  (π.χ.  βιο‐
λειτουργικά  τρόφιμα)  από  τον  αγρο‐διατροφικό  τομέα  για  νέες  αγορές‐στόχους  όπως  υγιεινή 
διατροφή, φάρμακα και καλλυντικά, κ.α. με ενσωμάτωση έρευνας και καινοτομίας 

• Αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  και  του  διαδικτύου  για  εφοδιαστικές  αλυσίδες,  προώθηση  προϊόντων, 
πωλήσεις, κλπ. 

• Δράσεις υποστήριξης  της  επιχειρηματικότητας  ειδικών ομάδων πληθυσμού  (πχ άνεργοι,  γυναίκες, 
νέοι, ΑμΕΑ) μέσω ενεργειών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

• Ανάπτυξη  κοινών  υποδομών  ή/και  διαδικασιών  για  την  πιστοποίηση  της  αυθεντικότητας 
παραδοσιακών τροφίμων και ποτών και την προβολή και προώθηση σε νέες αγορές. 

• Ανάπτυξη  κοινών  εργαλείων  χρηματοδότησης  επιχειρήσεων  για  εμπλοκή  σε  καινοτόμες 
δραστηριότητες 

• Δικτύωση ΜΜΕ για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Ecolabel, EMAS) 
Κύριες Ομάδες Στόχου:  
Υφιστάμενες, υπο‐σύσταση, νέο‐ιδρυόμενες και start‐up επιχειρήσεις. 
Τύποι δικαιούχων:  

• Εθνικές,  περιφερειακές    και  τοπικές  δημόσιες  αρχές  (συμπεριλαμβανομένων  των  Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού).  

• Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιχειρηματικότητα 
και  τη στήριξη της επιχειρηματικότητας,  τον  τουρισμό,  τον πολιτισμό,  την αγροτική παραγωγή και 
άλλους κλάδους εξειδίκευσης της RIS3. 

• Επαγγελματικοί φορείς (πχ. επιμελητήρια, ομοσπονδίες κ.α) που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της 
περιφερειακής  επιχειρηματικότητας  και  ανταγωνιστικότητας  και  τους  κλάδους  εξειδίκευσης  της 
RIS3. 

• Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, και ενώσεις παραγωγών. 
• Δομές στήριξης των επιχειρήσεων και παροχής επιχειρηματικής συμβουλευτικής, κέντρα μεταφοράς 

τεχνολογίας, κέντρα εκπαίδευσης και  επαγγελματικής κατάρτισης. 
• Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα και συναφείς προς αυτά δίκτυα. 
• Εθνικές αρχές υπεύθυνες για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Πίνακας 4‐2: Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων Α.Π. 1  

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
2(γ) 

1. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, 
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1 Υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών και περιεχομένου ΤΠΕ, της διάδοσης της χρήσης 
τους  και  της  διασφάλισης  της  ανοικτότητας  και  της  διαλειτουργικότητας  των  εφαρμογών  και  του 
περιεχομένου. 

• Τα  έργα  θα  πρέπει  να  αποδεικνύουν  την  σκοπιμότητα  τους,  το  εύρος  της  απήχησης  και  τη  μη 
διάκριση απέναντι στις διάφορες ομάδες – στόχου την έμφαση στην αλλαγή και  τις μακροχρόνιες 
μεταβολές που επιφέρουν. 

• Τα έργα  θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ανοικτότητα, την διαλειτουργικότητα, των εφαρμογών 
και του περιεχομένου που αναπτύσσουν, να είναι προσπελάσιμα, προσβάσιμα για όλους και φιλικά 
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προς  τον  χρήστη  (συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες  και  τα  πρότυπα  του  W3C,  ευκολία  χρήσης, 
διαντίδραση με τους χρήστες κτλ) και στο βαθμό που είναι δυνατόν, να διασφαλίζουν την καθολική 
πρόσβαση από οπουδήποτε, οποτεδήποτε, και οποιονδήποτε. 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
3(δ) 

2.Στήριξη  της  ικανότητας  των ΜΜΕ  να  αναπτύσσονται  σε  περιφερειακές,  εθνικές 
και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας· 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2 
• Τα  έργα  πρέπει  να  αναδεικνύουν  την  ανάγκη  για  διασυνοριακή  συνεργασία  και  να  απεικονίζουν 

σαφώς τη συνεισφορά από κάθε εταίρο. 
• Θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα δράσεις στους κλάδους εξειδίκευσης της RIS3 και κυρίως στον 

κλάδο τουρισμού‐πολιτισμού. 
• Είναι επιθυμητή η ενσωμάτωση της καινοτομίας 

4.2.2 ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2:  Μια  διασυνοριακή  περιοχή,  προσαρμοσμένη  στην 
κλιματική  αλλαγή,  ασφαλής  από  ειδικούς  κινδύνους,  με  βιώσιμη  χρήση  των 
ενεργειακών πόρων 

Ο ΑΠ2, περιλαμβάνει τρεις επενδυτικές προτεραιότητες από τους θεματικούς στόχους 4 και 7. Η 
ένταξή  τους  σε  έναν  κοινό  άξονα  προτεραιότητας  καθορίζεται  από  την  κοινή  στόχευση  στην 
αντιστροφή/μετριασμό  των  αρνητικών  επιπτώσεων  από  την  κλιματική  αλλαγή  μέσω  της 
προώθησης μιας οικονομίας χαμηλών ρύπων. Όλες οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν 
στη  μείωση  του  ενεργειακού  αποτυπώματος  τόσο  στον  κτιριακό  τομέα  και  στον  πολεοδομικό 
ιστό, όσο και στον  τομέα των μεταφορών  (τοπικών,  δηλ. σε οικιστικά συγκροτήματα, αλλά και 
υπερτοπικών).Ιδιαίτερα  για  τις  οικιστικές  περιοχές,  οι  δράσεις  βιώσιμης αστικής  κινητικότητας 
μπορούν  να  συνδυαστούν  με  δράσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  για  την  υλοποίηση  –  κατά  το 
μάλλον  ή  ήττον  –  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων.  Στις  πόλεις  δε  που  έχουν  λιμάνια,  οι 
παρεμβάσεις αυτές μπορούν να συνδυάζονται και με παρεμβάσεις στις θαλάσσιες μεταφορές.  

Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται μια περιγραφή του είδους με παραδείγματα δράσεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν, καθώς και η αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους, 
συμπεριλαμβάνοντας, όπου ενδείκνυται: 

• τον εντοπισμό κύριων ομάδων – στόχων,  

• ειδικών εδαφικών περιοχών – στόχων και  

• τύπους δικαιούχων 

Πίνακας 4‐3: Ενδεικτικές δράσεις Α.Π. 2 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
4(γ) 

1. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 
χρήσης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στις  δημόσιες  υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1 Πολυδιάστατη, συνεκτική και ολοκληρωμένη προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
στο κτιριακό τομέα στην διασυνοριακή περιοχή.  
Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

• Αύξηση της τεχνογνωσίας σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού στα κτίρια 
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ενεργειακής εξοικονόμησης και 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα κτίρια. 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

• Επενδύσεις σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας στον δημόσιο τομέα  (π.χ. στο δημόσιο φωτισμό, την 
θερμομόνωση, την αλλαγή καυσίμου ή/και την συμπαραγωγή ενέργειας στα δημόσια κτίρια κτλ) 

• Δράσεις  «συνολικού  ενεργειακού  σχεδιασμού»  (whole  building  design)  για  δημόσια  κτίρια  και 
δράσεις επίδειξης. 

• Επενδύσεις στην στοχευμένη έρευνα για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την εφαρμογή 
μοντέλων,  προτύπων  και  προδιαγραφών  εξοικονόμησης  ενεργείας,  λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  τα 
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ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  διασυνοριακής  περιοχής,  όπως  κλιματικές  συνθήκες,  πολιτιστικό 
περιβάλλον  κτλ  [π.χ.  σε  αντικείμενα  όπως  (α)  η  κατασκευή,  συντήρηση  και  λειτουργία  κτιριακών 
εγκαταστάσεων), (β) η αξιοποίηση των υπο‐προϊόντων κτιριακών χρήσεων ως ενεργειακές πηγές σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις και πιλοτικές εφαρμογές.] 

• Κατασκευαστικά/σχεδιαστικά  πρότυπα  ενσωμάτωσης  των  παραπάνω  εφαρμογών  συμβατά  με 
παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής 

• Πιλοτικά  έργα  αξιοποίησης  παραδοσιακών  κατασκευαστικών/σχεδιαστικών  μεθόδων  (σκιασμός, 
αερισμός,  δροσισμός,  χρήση  νερού,  μονώσεις,  προσανατολισμοί,  παθητικά  συστήματα,  κ.α.)  σε 
συνδυασμό με σύγχρονα υλικά, ή παραδοσιακών υλικών με σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση 
του ενεργειακού ισοζυγίου κτιριακών εγκαταστάσεων. 

• Δράσεις  ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  –  κυρίως  του  δημόσιου  τομέα  και  της  τοπικής 
αυτοδιοίκησης,–  σε  θέματα  ενεργειακής  εξοικονόμησης  και  χρήσης  εναλλακτικών  ενεργειακών 
πηγών στα κτίρια.  

• Μελέτες,  σχέδια  και  δράσεις  ενημέρωσης‐ευαισθητοποίησης  και  εκπαίδευσης  των  πολιτών 
αναφορικά με  την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης και δράσεις ενημέρωσης 
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.  

• Μελέτες, σχέδια και δράσεις, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των επιχειρηματιών 
για  την  διάδοση  και  την  εφαρμογή  δράσεων  ορθής  διαχείρισης  και  μείωσης  της  ενεργειακής 
κατανάλωσης  με  χρήση  καινοτόμων   συστημάτων  ή  μεθόδων  ΑΠΕ  σε  μικρές  επιχειρήσεις,  με 
προτεραιοποίηση  στον  τουριστικό  κλάδο  (π.χ.  τουριστικά  καταλύματα,  διαμερίσματα,  μικρές 
ξενοδοχειακές μονάδες κτλ). 

Κύριες Ομάδες Στόχου:  
Πληθυσμός της διασυνοριακής περιοχής, ο δημόσιος τομέας, οι επιχειρήσεις της περιοχής 
Τύποι δικαιούχων:  

• Εθνικές  περιφερειακές  και  τοπικές  αρχές  (συμπεριλαμβανομένων  των  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄Βαθμού)  

• Εθνικές,  περιφερειακές  και  τοπικές  Αρχές  και  οι  υπηρεσίες  αυτών,  υγειονομικοί  οργανισμοί, 
σχολικές επιθεωρήσεις και εν γένει ο δημόσιος τομέας. 

• Μη‐Κυβερνητικοί  Οργανισμοί  και  Μη‐Κερδοσκοπικές  Επιχειρήσεις,  Δίκτυα  διασυνοριακής 
συνεργασίας και άλλες συνεργασίες της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα 
ενεργειακής  εξοικονόμησης,  μείωσης  των  αερίων  του  θερμοκηπίου,  βελτίωσης  του  ενεργειακού 
σχεδιασμού των κτιρίων, και άλλα συναφή θέματα. 

• Πανεπιστήμια  και  Ερευνητικοί  Φορείς  καθώς  και  επιμελητήρια/επαγγελματικές  οργανώσεις  που 
ασχολούνται  με  την  ανάπτυξη  νέων  τεχνολογιών/μοντέλων/  προδιαγραφών  ενεργειακής 
εξοικονόμησης,  εναλλακτικών  ενεργειακών  πηγών,  συνολικού  ενεργειακού  σχεδιασμού,  νέων 
υλικών και άλλα συναφή θέματα σε σχέση με το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
4(ε) 

2. Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους 
τους  τύπους  περιοχών,  ιδιαίτερα  για  τις  αστικές  περιοχές,  συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2 Έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στην διασυνοριακή περιοχή 
Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

• Προώθηση μέσων και  τρόπων μετακίνησης και μεταφορών με μηδενικό ή  χαμηλό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. 

• Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις μεταφορές. 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 

• Επενδύσεις  στον  προγραμματισμό  και  την  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας  (π.χ.  σχέδια 
βιώσιμων  μεταφορών/συγκοινωνιών  σε  οικιστικές  περιοχές  συμπεριλαμβανομένων  των 
κυκλοφοριακών μελετών, μελέτη, σχεδιασμός για την  εφαρμογή εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, 
Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης για Έξυπνες Πόλεις, κ.α.). 

• Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές βελτίωσης των μεταφορών/συγκοινωνιών σε οικιστικές 
και μη περιοχές  (π.χ.  Ευφυή συστήματα αστικών συγκοινωνιών,  συστήματα και  εφαρμογές οnline 
ενημέρωσης  (δρομολόγια, έκτακτα περιστατικά κτλ), συνδυασμένες αστικές μεταφορές, εφαρμογή 
εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, κ.α.) 

• Ψηφιακές  εφαρμογές  έλεγχων  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας,  εκπομπών  αερίου  του 
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θερμοκηπίου και υπολογισμού του «ανθρακικού αποτυπώματος» με στόχο τον εντοπισμό περιοχών 
που χρήζουν προστασίας και παρέμβασης.  

Κύριες Ομάδες Στόχου:  
• Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στον κλάδο των μεταφορών και των συγκοινωνιών (φορτηγά, αστικά 

και τουριστικά λεωφορεία, ταξί, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ακτοπλόοι, θαλάσσια σκάφη κτλ) 
• Χρήστες ΙΧ 
• Μετακινούμενοι πολίτες και επισκέπτες 

Τύποι δικαιούχων:  
• Εθνικές,  περιφερειακές  και  τοπικές  αρχές  (συμπεριλαμβανομένων  των  Οργανισμών  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού).  
• Οργανισμοί αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 
• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
• Συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων ακτοπλοΐας 
• Συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων μεταφορικού έργου 
• Δημόσιοι, δημοτικοί, ημικρατικοί φορείς δημόσιων συγκοινωνιών 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
7(γ) 

3.  Ανάπτυξη  και  βελτίωση  συστημάτων  μεταφοράς  φιλικών  προς  το 
περιβάλλον(συμπεριλαμβανομένων  των  συστημάτων  χαμηλού  θορύβου)  και  των 
συστημάτων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου  του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων 
και  των  οδών  εσωτερικής  ναυσιπλοΐας  και  των  θαλάσσιων  μεταφορών,  των 
λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό 
την προαγωγή μίας βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ  Ενίσχυση  της  διαλειτουργικότητας  των  συστημάτων  μεταφοράς  και  βελτίωσης  της 
ασφάλειας στη θάλασσα και της ανταλλαγής πληροφοριών.  
Αναμενόμενα αποτελέσματα:  

• Ενίσχυση της προσβασιμότητας στην διασυνοριακή περιοχή 
• Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών 
• Παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης των μεταφορών 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:  
• Επενδύσεις στον προγραμματισμό και την βελτίωση της διοικητικής  ικανότητας  (π.χ.  ενίσχυση των 

προδιαγραφών ασφάλειας στον τομέα των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης πετρελαίου 
και  φυσικού  αερίου  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  κατευθυντήριες  γραμμές  της  ΕΕ,  υλοποίηση 
στρατηγικών δράσεων οι οποίες στηρίζονται σε ολοκληρωμένους σχεδιασμούς για πολυτροπικές και 
βιώσιμες μεταφορές 

• Επενδύσεις  σε  πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  βελτίωσης  των μεταφορών  (π.χ.  ανάπτυξη  ‘έξυπνων’ 
συστημάτων μεταφοράς (ενδεικτικά: SafeSeaNet, Maritime Single Windows, VTMIS κτλ), προώθηση 
εξισορροπημένων  τρόπων  διακίνησης  και  ενίσχυσης  της  διαλειτουργικότητας  των  δικτύων, 
δημιουργίας κομβικών  πολυτροπικών σταθμών κτλ.) 

• Επενδύσεις  σε  πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  εξοικονόμησης  ενέργειας  στις  μεταφορές  (π.χ. 
εισαγωγή  πρακτικών  και  ανάπτυξη  υπηρεσιών  οι  οποίες  θα  προωθούν  τη  χρήση  οχημάτων  με 
εναλλακτικά  καύσιμα,  ή  και  μηδενικών  εκπομπών,  δράσεις  για  την  αναδιοργάνωση  των 
τροφοδοτικών  αλυσίδων  και  ενσωμάτωσης  πρακτικών  για  αλλαγή  τρόπου  εξυπηρέτησης  και 
τροφοδοσίας με δυνατότητα χρήσης οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ή και μηδενικών εκπομπών 
κτλ.) 

• Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου (π.χ. επιτήρηση, των 
περιοχών αλιείας,  των προστατευμένων περιοχών του θαλάσσιου περιβάλλοντος κτλ)Ενίσχυση της 
έρευνας  και  ανάπτυξης  υλικών,  τεχνολογιών  και  συστημάτων  για  τη  επιτήρηση  όλων  των 
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα  θαλάσσια ύδατα της χώρας. 

Κύριες Ομάδες Στόχου: 
• Γενικός πληθυσμός, επισκέπτες, διακινητές αγαθών. 

Τύποι δικαιούχων:  
• Εθνικές,  περιφερειακές  και  τοπικές  δημόσιες  αρχές  (συμπεριλαμβανομένων  των  Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού.  
• Οργανισμοί Λιμένος 
• Υπηρεσίες / τμήματα Δημοσίων Έργων 
• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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Πίνακας 4‐4: Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων Α.Π. 2  

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
4(γ) 

1. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 
χρήσης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στις  δημόσιες  υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1 
• Τα έργα πρέπει να αναδεικνύουν την ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία ή την προστιθέμενη αξία 

από  αυτή  και  να  απεικονίζουν  σαφώς  τη  συνεισφορά  από  κάθε  εταίρο.  Θα  απαιτείται  ενεργός 
συμμετοχή  των  εταίρων  του  έργου  σε  κοινές  δραστηριότητες  (δεν  θα  επιτραπούν  παράλληλες 
δράσεις).  

• Δεν θα επιτρέπονται μεμονωμένα κατασκευαστικά έργα εκτός και αν αποτελούν έργα επίδειξης. 
• Δεν θα εγκρίνονται έργα που θα βασίζονται αποκλειστικά σε ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών 

ή / και στο σχεδιασμό μελλοντικών σχεδίων δράσης.  
• Θα εγκρίνονται κατά προτεραιότητα:  

o έργα  τα  οποία  θα  αναπτύσσουν  πρότυπα/μεθόδους  γενικεύσιμα  για  τη  διασυνοριακή 
περιοχή και εύκολα μεταφέρσιμα από τη μία περιοχή στην άλλη. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να αποδεικνύεται η μεταφερσιμότητα των προτύπων/μεθόδων. Τα έργα αυτά καλό 
θα είναι να συνοδεύονται από έργα επίδειξης. 

o έργα  που  αναπτύσσουν  καινοτομικές  μεθόδους/υλικά/τεχνολογίες  στον  τομέα  των 
κατασκευών – ειδικά για τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής ‐ όσον αφορά είτε την 
ενεργειακή εξοικονόμηση είτε  τη  χρήση εναλλακτικών ενεργειακών  πηγών.  Τα έργα αυτά 
θα επιβάλλεται να συνοδεύονται από έργα επίδειξης. 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
4(ε) 

2. Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους 
τους  τύπους  περιοχών,  ιδιαίτερα  για  τις  αστικές  περιοχές,  συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2 
• Τα έργα πρέπει να αποδεικνύουν ότι αποτελούν μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού 
• Τα έργα που θα ενσωματώνουν ΤΠΕ στις συγκοινωνίες, θα πρέπει να είναι ελεύθερα χρεώσεων 
• Θα  πρέπει  να  αποτελέσει  προτεραιότητα  στην  επιλογή  έργων,  η  αναζήτηση  τρόπων  υποστήριξης 

εναλλακτικών  μέσων  και  τρόπων  μεταφορών  και  συγκοινωνιών,  όσο  και  η  αναζήτηση 
διαφοροποίησης της χρήσης και της πρόσβασης των οχημάτων σε τμήματα πόλεων. 

• Ως αστικές  περιοχές,  ορίζονται  το  σύνολο  των  πόλεων  και  οικισμών  της  διασυνοριακής  περιοχής, 
χωρίς άλλους περιορισμούς. 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
7(γ) 

3.  Ανάπτυξη  και  βελτίωση  συστημάτων  μεταφοράς  φιλικών  προς  το 
περιβάλλον(συμπεριλαμβανομένων  των  συστημάτων  χαμηλού  θορύβου)  και  των 
συστημάτων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου  του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων 
και  των  οδών  εσωτερικής  ναυσιπλοΐας  και  των  θαλάσσιων  μεταφορών,  των 
λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό 
την προαγωγή μίας βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταφοράς 
Θα  χρηματοδοτηθούν  κατά  προτεραιότητα  έργα  με  ευρείες  επιπτώσεις  στη  διασυνοριακή  περιοχή.  Οι 
επιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επισημανθούν και να αιτιολογηθούν κατά το στάδιο της πρόσκλησης. 
Όλα τα τεχνικά έργα θα πρέπει να βασίζονται στις Αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» και να εξασφαλίζουν 
την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. 

4.2.3 ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3:  Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  και 
ασφαλής προσβασιμότητα 

Ο ΑΠ3, περιλαμβάνει τρεις επενδυτικές προτεραιότητες από τους θεματικούς στόχους 5 και 6 σε 
μια  προσπάθεια  ολοκληρωμένης  αντιμετώπισης  όλων  των  ζητημάτων  που  αφορούν  το 
περιβάλλον, είτε σε ότι αφορά την προστασία του από διάφορους κινδύνους  (Ε.Σ. 3.1), είτε σε 
ότι αφορά την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Ε.Σ. 3.2), είτε σε ότι αφορά 
την χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία/εξοικονόμηση φυσικών πόρων (Ε.Σ. 3.3). Με τον 
τρόπο  αυτό  οι  επενδυτικές  προτεραιότητες,  θα  λειτουργήσουν  συνεργατικά.  Η  επιλογή  αυτή, 
προσφέρει  ιδιαίτερη  ευελιξία  στην  διαχείριση  του  προγράμματος,  ενώ  προσφέρεται  επίσης  η 
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δυνατότητα  για  συνδυασμένες  προσκλήσεις  και  προτάσεις  έργων  (π.χ.  δράσεις  προστασίας 
πολιτιστικών  ή  φυσικών  πόρων  από  κινδύνους,  με  δράσεις  αποκατάστασης  και  τουριστικής 
προβολής,  και με  ταυτόχρονη χρήση νέων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων στη λειτουργία 
τους), που θα μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα και θα βελτιώνει τις επιδόσεις του προγράμματος, 
ιδίως για τα έργα τα οποία θα στοχεύουν να λειτουργήσουν ως έργα «επίδειξης» και καθιέρωσης 
«καλών πρακτικών» 

Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται μια περιγραφή του είδους με παραδείγματα δράσεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν, καθώς και η αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους, 
συμπεριλαμβάνοντας, όπου ενδείκνυται: 

• τον εντοπισμό κύριων ομάδων – στόχων,  

• ειδικών εδαφικών περιοχών – στόχων και  

• τύπους δικαιούχων 

Πίνακας 4‐5: Ενδεικτικές δράσεις Α.Π. 3  

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
5 (β) 

1. Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας 
την  ανθεκτικότητα  σε  καταστροφές  και  αναπτύσσοντας  συστήματα  διαχείρισης 
καταστροφών· 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ  3.1  Πρόληψη  κινδύνων  και  προστασία  από  φυσικές  τεχνολογικές  και  ανθρωπιστικές 
καταστροφές. 
Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

• Ενισχυμένη  κοινή  διαχείριση  των  φυσικών  πόρων  της  περιοχής,  με  έμφαση  σε  σχέση  με  τη  την 
πρόληψη  κινδύνων  και  προστασία  από  καταστροφές,  με  έμφαση  στη  θαλάσσια  ρύπανση  και  τις 
επιπτώσεις της ερημοποίησης και της διάβρωσης των εδαφών και των ακτών. 

• Αυξημένη  ανθεκτικότητα  σε  φυσικές  και  τεχνολογικές  καταστροφές  μέσω  ανάπτυξης  σχετικών 
στρατηγικών και υποδομών‐εξοπλισμού. Βελτιωμένος χρόνος και ποιότητα δράσεων ανταπόκρισης 
και  σχετικών  επιπτώσεων  σε  περιβαλλοντικές,  τεχνολογικές  και  ανθρωπιστικές  καταστροφές‐
κινδύνους. 

• Βελτιωμένη προστασία της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος.  
• Ενδυνάμωση  δημόσιων  υπηρεσιών  και  υποδομών  με  σκοπό  την  έγκαιρη  πρόβλεψη  και 

προειδοποίηση για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές  καθώς και τον περιορισμό ζημιών που 
προκαλούνται από αυτές. 

• Βελτίωση συνθηκών προστασίας και εξυπηρέτησης ανθρώπινων πόρων σε περίπτωση φυσικών και 
μη κινδύνων. 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 
• Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, που αποσκοπούν: στην αποφυγή των ζημιών και 

την  αύξηση  της  προσαρμοστικότητας  του  δομημένου  περιβάλλοντος  και  άλλων  υποδομών,  στην 
προστασία  της  ανθρώπινης  υγείας,  στην  μείωση  της  μελλοντικής  επιπρόσθετης  πίεσης  στους 
υδάτινους πόρους,  στην προστασία των ακτών,  στην μείωση  της ευπάθειας  των οικοσυστημάτων, 
ώστε  να  αυξηθεί  η  ανθεκτικότητα  των  οικοσυστημάτων  και  να  επιτρέψει  την  “eco‐based” 
προσαρμογή. Το είδος των κινδύνων που πρόκειται να αντιμετωπισθούν ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 
καιρικές συνθήκες που σχετίζονται με τους κινδύνους (όπως οι θύελλες, οι ακραίες εκδηλώσεις της 
θερμοκρασίας,  τις  δασικές  πυρκαγιές,  ξηρασίες,  πλημμύρες,  κατολισθήσεις,  θερμοκρασία 
θαλασσών), των γεωφυσικών κινδύνων (όπως κατολισθήσεις, σεισμούς), καθώς και την υποστήριξη 
των κοινωνικών απαντήσεων σε βιομηχανικούς‐τεχνολογικούς‐ανθρωπιστικούς κινδύνους σε στεριά 
και  θάλασσα  (συστήματα  έγκαιρης  προειδοποίησης,  η  χαρτογράφηση  του  κινδύνου).  Ενδεικτικά 
αναφέρονται:Ολοκληρωμένα  συστήματα‐σχέδια  διαχείρισης  κινδύνων  και  καταστροφών,  κοινά  ή 
από κοινού συντονισμένα η σύνταξή τους, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους αναγκαίους πόρους και 
τις υποδομές για μια περιοχή για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών 
στους πολίτες, καθώς και τη στήριξη των εξειδικευμένων μονάδων αντιμετώπισης των καταστροφών 
/ μονάδες πολιτικής προστασίας. 

• Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές πρόληψης κινδύνων και προστασίας από καταστροφές 
(π.χ. δημιουργία βάσεων δεδομένων, θεσμών και μηχανισμών για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
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την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών,  σχεδίων δράσης  και σχεδίων διαχείρισης σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, ανάπτυξη ΤΠΕ (ICT) εργαλείων, όπως Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), 
συστήματα  ανίχνευσης  και  παρακολούθησης,  έγκαιρης  προειδοποίησης  και  συναγερμού,  μελέτες 
χαρτογράφησης και αξιολόγησης των κινδύνων). 

• Εναρμονισμένα πρότυπα και συστήματα στην περιοχή (συμπεριλαμβανομένων των κοινών ορισμών 
και την αποτίμηση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης) για την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση 
των φυσικών καταστροφών 

• Εκπαιδευτική  υποστήριξη  (κατάρτιση)  που  θα  ενισχύσει  τις  ικανότητες  επείγουσας  ανταπόκρισης 
των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και της κοινωνίας των πολιτών.. 

Κύριες Ομάδες Στόχου:  
Πληθυσμός της διασυνοριακής περιοχής και των περιβαλλουσών περιοχών.  
Κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες – ταξιδιώτες.  
Ειδικά στοχευόμενες περιοχές:  
οι πιο ευάλωτες και λιγότερο προσαρμοσμένες στις κλιματικές αλλαγές. 
Οι πιο ευάλωτες σε ανθρωπογενείς καταστροφές (τεχνολογικές, ανθρωπιστικές κ.ά.) 
Τύποι δικαιούχων:  

• Εθνικές,  περιφερειακές  και  τοπικές  αρχές  (συμπεριλαμβανομένων  των  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού).  

• Εθνικές,  περιφερειακές  και  τοπικές  Αρχές  και  οι  υπηρεσίες  αυτών  που  είναι  υπεύθυνες  για 
διαχείριση  των  φυσικών  καταστροφών,  τεχνολογικών‐ανθρωπιστικών  καταστροφών,  πολιτική 
προστασία,  περιβαλλοντική  προστασία,  διαχείριση  υδάτων,  προστασία  βιοποικιλότητας,  γεωργία‐
αλιεία‐δάση, χωροταξικός σχεδιασμός. 

• Μη‐Κυβερνητικοί  Οργανισμοί  και  Μη‐Κερδοσκοπικές  Επιχειρήσεις,  Δίκτυα  διασυνοριακής 
συνεργασίας και άλλες συνεργασίες της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με διαχείριση των 
φυσικών  καταστροφών,  τεχνολογικών‐ανθρωπιστικών  καταστροφών,  πολιτική  προστασία, 
περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση υδάτων, προστασία βιοποικιλότητας,  γεωργία‐αλιεία‐δάση, 
χωροταξικό σχεδιασμό. 

• Πανεπιστήμια και Ερευνητικοί Φορείς που ασχολούνται με διαχείριση των φυσικών καταστροφών, 
τεχνολογικών‐ανθρωπιστικών  καταστροφών,  πολιτική  προστασία,  περιβαλλοντική  προστασία, 
διαχείριση υδάτων, προστασία βιοποικιλότητας, γεωργία‐αλιεία‐δάση, χωροταξικό σχεδιασμό. 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
(6γ) 

2.  Διατήρηση,  προστασία,  προαγωγή  και  ανάπτυξη  της  φυσικής  και  πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2: Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής 
Αναμενόμενα αποτελέσματα: 
• Βελτίωση  του  επιπέδου  προστασίας  και  αποτελεσματικής  διαχείρισης  των  οικοτόπων  και  της 

βιοποικιλότητας 
• Αύξηση των εναλλακτικών τουριστών, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών με αναπηρία. 
• Βελτιωμένη  θεσμική  ικανότητα  των φορέων  της  διασυνοριακής  περιοχής  να  αναπτύσσουν  βιώσιμα 

τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής. 
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 
• Επενδύσεις  στον  προγραμματισμό  και  την  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας  (π.χ.  μεταφορά 

τεχνογνωσίας, ανταλλαγή καλών πρακτικών, δικτύωση και κατάρτιση κοινών σχεδίων δράσης για την 
βιώσιμη  ανάπτυξη  φυσικών  και  πολιτιστικών  πόρων  της  διασυνοριακής  περιοχής  και  ανταλλαγή 
καλών πρακτικών στη διαχείριση αυτών (π.χ. μουσείων, δημοτικών θεάτρων, κ.α.). 

• Πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. 
• Κοινές  πρωτοβουλίες  επιμόρφωσης,  εκπαίδευσης  και  δια‐βίου  κατάρτισης  για  την 

προστασία/διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και προϊόντων. 
• Κοινές στρατηγικές  τουριστικής ανάπτυξης,  και σχεδιασμός  κοινών ή ολοκληρωμένων εναλλακτικών 

τουριστικών προϊόντων/προορισμών  (συμπεριλαμβανομένου  του συνεδριακού,  του αγροτουρισμού, 
του  προσβάσιμου  τουρισμού,  κ.α.)  με  έμφαση  στην  αξιοποίηση  του  φυσικού  και  πολιτιστικού 
πλούτου  της  διασυνοριακής  περιοχής  και  στην  αξιοποίηση  των  «αλυσίδων  αξίας».  Πιλοτικές 
εφαρμογές. 

• Εφαρμογές  φιλο‐περιβαλλοντικών  τεχνολογιών  στον  τουρισμό  (ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας, 
ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, κ.α.) 

• Ανάπτυξη  κοινών  συστημάτων  testing  και  σημάτων  πιστοποίησης  για  «φιλοπεριβαλλοντικά», 
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«παραδοσιακά» και «προσβάσιμα για όλους» προϊόντα και υπηρεσίες. 
• Επενδύσεις  σε  πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  προστασίας  και  ανάδειξης  (π.χ.  (α)  υποδομές/δράσεις 

προστασίας  και ανάδειξης  των οικοσυστημάτων και  της βιοποικιλότητας  της περιοχής,  (β)  πράσινες 
υποδομές,  αρχαιολογικά/περιβαλλοντικά  πάρκα  /  οικολογικές  και  πολιτιστικές  διαδρομές,  (γ) 
ανάδειξης και προστασίας της γεωλογικής ποικιλομορφίας, δράσεις που θέτουν σε εφαρμογή σχέδια 
διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000). 

•   
Κύριες Ομάδες Στόχου:  

• Γενικός πληθυσμός, επισκέπτες, τουρίστες, επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής 
Τύποι δικαιούχων:  

• Εθνικές,  περιφερειακές  και  τοπικές  αρχές  (συμπεριλαμβανομένων  των  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού).  

• Δημόσιοι  φορείς  (εθνικοί,  περιφερειακοί,  τοπικοί)  αρμόδιοι  για  το  φυσικό  περιβάλλον,  την 
πολιτιστική κληρονομιά, το χωρικό σχεδιασμό ή την τουριστική ανάπτυξη. 

• Φορείς  της  κοινωνίας  των  πολιτών  που  δραστηριοποιούνται  στις  παραπάνω  περιοχές  όπως  Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σωματεία, κλπ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 

• Συλλογικοί  κοινωνικο‐οικονομικοί  φορείς  (π.χ.  επιμελητήρια,  επαγγελματικοί  σύλλογοι,  κ.α.)  που 
δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιοχές. 

• Φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης στις παραπάνω θεματικές περιοχές. 
• Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
6(στ) 

3.  Προώθηση  καινοτόμων  τεχνολογιών  για  τη  βελτίωση  της  προστασίας  του 
περιβάλλοντος  και  της  αποδοτικότερης  χρήσης  των  πόρων  στον  τομέα  των 
αποβλήτων,  των  υδάτων,  και  σε  σχέση  με  το  έδαφος,  ή  για  τη  μείωση  της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.3: Διάδοση και αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος  και  της  αποδοτικότερης  χρήσης  των  πόρων  και  της  υλοποίησης  του  Θαλάσσιου 
Χωτοταξικού Σχεδιασμού.  
Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων  
• Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων 
• Αύξηση του επιπέδου διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων: 
• Επενδύσεις  για  την  προώθηση  συστημάτων  και  εφαρμογών  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  [π.χ.  (α) 

δράσεις  για  την  προσαρμογή,  την  διάδοση  και  την  εφαρμογή  συστημάτων  περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης  και  επιθεώρησης,  (β)  προώθηση  και ανταλλαγή  καλών πρακτικών στην ορθολογική 
διαχείριση  των  αποβλήτων  σε  τουριστικές  μονάδες/περιοχές  μέσα  από  δράσεις  πρόληψης 
δημιουργίας  αποβλήτων  και  χωριστής  συλλογής  και  δράσεις  κομποστοποίησης,  (γ)  ανταλλαγή 
καλών  πρακτικών  για  ανακύκλωση,  συλλογή  ή  /  και  πρόληψη  των  αποβλήτων  και  της  αρχής  "ο 
ρυπαίνων  πληρώνει",  (δ)  ολοκληρωμένη  διαχείριση  αποβλήτων  μέγιστης  επιτόπιας  αξιοποίησης 
(Zero Wate Management), (ε) μοντέλα για Διαχείριση περιορισμένων υδάτινων πόρων σε νησιά] 

• Επενδύσεις για την προώθηση του ΘΧΣ  [π.χ.  (α) σύνταξη θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων για την 
χαρτογράφηση  περιβαλλοντικών  χαρακτηριστικών  και  παραγωγικών  δραστηριοτήτων,  (ενδεικτικά, 
εξόρυξη  ενεργειακών  πόρων,  περιοχών  για  παραγωγή  ανανεώσιμης  ενέργειας,  οδοί  θαλάσσιων 
μεταφορών,  διαδρομές  υποβρύχιων  καλωδίων  και  αγωγών,  περιοχές  αλιείας,  εγκαταστάσεις 
ιχθυοκαλλιεργιών, τόπους προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος κτλ) και δράσεις υποστήριξης 
των διαδικασιών θεσμοθέτησής τους, (β) ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών 
και  συστημάτων  για  τη  χαρτογράφηση  όλων  των  δραστηριοτήτων  που  λαμβάνουν  χώρα  στον 
θαλάσσιο χώρο της διασυνοριακής περιοχής κτλ] 

• Ανταλλαγή  καλών  πρακτικών  και  δικτύωση  για  την  εφαρμογή  της  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης 
Παράκτιων Περιοχών.  

• Συστήματα  παρακολούθησης,  ελέγχου  και  άμεσης  δράσης  σε  τυχόν  αστοχία  εγκαταστάσεων  που 
προκύπτουν από δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.  

• Προώθηση της επεξεργασίας αποβλήτων επεξεργασίας σε αναερόβιους αντιδραστήρες 
• Διαχείριση φυκιών που συλλέγονται σε παραλίες 
• Μοντέλα για Διαχείριση περιορισμένων Υδάτινων Πόρων σε νησιά 
• Ανταλλαγή  καλών  πρακτικών  και  δικτύωση  για  την  εφαρμογή  της  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης 
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Παράκτιων Περιοχών 
• Δικτύωση  στο  διαχωρισμό  αποβλήτων  στην  πηγή,  μεταξύ  των  εγκαταστάσεων  ανακύκλωσης  και 

εταιριών 
• Συστήματα παρακολούθησης ελέγχου και άμεσης δράσης που προκυπτουσών από δραστηριότητες 

εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων  
Κύριες Ομάδες Στόχου:  

• Γενικός πληθυσμός, επισκέπτες, πληθυσμός ΑμΕΑ 
Τύποι δικαιούχων:  

• Εθνικές,  περιφερειακές  και  τοπικές  αρχές  (συμπεριλαμβανομένων  των  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού).  

• Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
• Φορείς και Οργανισμοί αρμόδιοι για τη διαχείριση στερεών απορριμμάτων 
• Φορείς και Οργανισμοί επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
• Φορείς και Οργανισμοί ανακύκλωσης  
• Δημόσιοι Φορείς για το περιβάλλον (για να καλύπτει την εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, την 

προστασία της φύσης και την επιθεώρηση) 
• Κοινωνικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιοχές.  

Πίνακας 4‐6: Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων Α.Π. 3  

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
5(β) 

1. Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας 
την  ανθεκτικότητα  σε  καταστροφές  και  αναπτύσσοντας  συστήματα  διαχείρισης 
καταστροφών· 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ  3.1 Πρόληψη  κινδύνων  και  προστασία  από  φυσικές,  τεχνολογικές  και  ανθρωπογενείς 
καταστροφές.  

• Τα  έργα  πρέπει  να  αναδεικνύουν  την  ανάγκη  για  διασυνοριακή  συνεργασία  και  να  απεικονίζουν 
σαφώς τη συνεισφορά από κάθε εταίρο. 

• Ενεργός  συμμετοχή  των  εταίρων  του  έργου  σε  κοινές  δραστηριότητες  θα  απαιτείται  (δεν  θα 
επιτραπούν παράλληλες δράσεις). 

• Έργα  που  βασίζονται  αποκλειστικά  σε  ανάλυση  της  τρέχουσας  κατάστασης  ή  /  και  σχεδιασμό 
μελλοντικών  δράσεων  δεν  θα  πρέπει  να  εγκριθούν.  Θα  πρέπει  τα  έργα    να  τεκμηριώνουν  τα 
συμπεράσματα  με  δοκιμές  και  τους  πιλοτικές  εφαρμογές  που  παρέχουν  μια  καλή  βάση  για  την 
αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων από άλλες περιοχές ή/και οργανισμούς. 

• Τα έργα θα πρέπει να έχουν μια μόνιμη επίδραση. 
• Τα έργα θα πρέπει να εναρμονίζονται με την υποχρεωτική «αποτίμηση κινδύνου (risk assessments) 

που αποτελεί απαίτηση του Συμβουλίου  (Council requirement: Decision No 1313/2013/EU of the 
European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection 
Mechanism) καθώς επίσης και με τη «Flood Directive: Directive 2007/60/EC on the assessment and 
management of flood risks»  και τα εθνικά σχέδια πολιτικής προστασίας / διαχείρισης κινδύνων. 

Επενδυτική 
προτεραιότητα  
(6γ) 

2.  Διατήρηση,  προστασία,  προαγωγή  και  ανάπτυξη  της  φυσικής  και  πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2: Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής 
Θα  χρηματοδοτηθούν  κατά  προτεραιότητα  έργα  με  ευρείες  επιπτώσεις  στη  διασυνοριακή  περιοχή.  Οι 
επιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επισημανθούν και να αιτιολογηθούν κατά το στάδιο της πρόσκλησης. Για τα 
έργα  τοπικής  επίπτωσης,  θα πρέπει  να  επισημανθεί  και  να αιτιολογηθεί  η  σημασία  τους  και  για  τη  λοιπή 
διασυνοριακή ζώνη. 
Όλα τα έργα θα πρέπει να αποδεικνύουν το διασυνοριακό τους χαρακτήρα και να οριοθετούν με σαφήνεια 
τη συνεισφορά  του κάθε εταίρου.  Τα  έργα θα πρέπει  να οριοθετούν με σαφήνεια  την ανάγκη στην οποία 
ανταποκρίνονται, και ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τη διασυνοριακή συνεργασία. 
Τα έργα θα πρέπει να περιέχουν κοινές (joint) δράσεις και όχι παράλληλες.  
Όλα τα τεχνικά έργα θα πρέπει να βασίζονται στις Αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» και να εξασφαλίζουν 
την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. 

 
Επενδυτική 
προτεραιότητα  
6 (στ) 

3.  Προώθηση  καινοτόμων  τεχνολογιών  για  τη  βελτίωση  της  προστασίας  του 
περιβάλλοντος  και  της  αποδοτικότερης  χρήσης  των  πόρων  στον  τομέα  των 
αποβλήτων,  των  υδάτων,  και  σε  σχέση  με  το  έδαφος,  ή  για  τη  μείωση  της 
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ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.3: Διάδοση και αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και της υλοποίησης του Θαλάσσιου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού 
Θα  πρέπει  να  ενισχυθούν  οι  πραγματικά  καινοτομικές  τεχνολογίες.  Είναι  σκόπιμο  να  προσδιοριστεί  ένας 
ενδεικτικός  και  όχι  εξαντλητικός  κατάλογος  ενδεδειγμένων  τεχνολογιών,  ώστε  να  λειτουργήσει  ως 
κατευθυντήριος οδηγός για την σύνταξη των προτάσεων έργων. Αντίστοιχα, μια συλλογή καλών πρακτικών 
θα συμβάλλει καθοριστικά στην υποβολή καλών προτάσεων έργων. 
Τα  έργα  θα  πρέπει  να  περιέχουν  κοινές  (joint)  δράσεις  και  όχι  παράλληλες.  Τα  έργα  θα  πρέπει  να 
τεκμηριώνουν  τον  σαφή  πιλοτικό/επιδεικτικό  χαρακτήρα  τους,  ώστε  περισσότερο  να  συμβάλλουν  στον 
έλεγχο ή την δοκιμή εφαρμογής των τεχνολογιών, παρά να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες.  
Κριτήριο  επιλεξιμότητας  θα  πρέπει  να  είναι  η  κρισιμότητα  του  αποδέκτη,  το  πλήθος  του  ωφελούμενου 
πληθυσμού,  η  κρισιμότητα  του  προβλήματος,  η  ανταλλαγή  εμπειρίας  ανάμεσα  στους  διασυνοριακούς 
εταίρους. 

4.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ Α.Π. 

Οι τρεις άξονες προτεραιότητες του Ε.Π., στους οποίους προστίθεται και ο οριζόντιος άξονας της 
τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και αντίστοιχες χρηματοδοτικές βαρύτητες παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας  4‐7:  Ενδεικτική  κατανομή  πόρων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Διασυνοριακής 
συνεργασία Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Θεματικός 
Στόχος 

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

2 
Ε.Σ. 1.1: Διεύρυνση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου 
διακυβέρνησης σε επιλεγμένους τομείς διασυνοριακής 
περιοχής  

1.838.460,00 

Α.Π. 1: Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας 
και της 
επιχειρηματικότητας 
στην διασυνοριακή 
περιοχή 

3 
Ε.Σ. 1.2: Ενθάρρυνση γεωγραφικής ποσοτικής αύξησης των 
αγορών δραστηριοποίησης των ΜΜΕ με αξιοποίηση της 
καινοτομίας και δικτύωσης.   

6.434.615,00 

18,0 

Ε.Σ. 2.1: Πολυδιάσταση, συνεκτική και ολοκληρωμένη 
προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό τομέα 
στην διασυνοριακή περιοχή.  

7.583.655,00 
4 

Ε.Σ. 2.2: Έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στην 
διασυνοριακή περιοχή.   2.757.695,00 

Α.Π. 2: Μια 
διασυνοριακή 
περιοχή, 
προσαρμοσμένη 
στην κλιματική 
αλλαγή, ασφαλής 
από ειδικούς 
κινδύνους, με 
βιώσιμη χρήση των 
ενεργειακών πόρων.  

7 
Ε.Σ. 2.3: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων 
μεταφοράς και βελτίωσης της ασφάλειας στη θάλασσα και 
ανταλλαγής πληροφοριών.  

3.906.730,00 

31,0 

5 
Ε.Σ. 3.1: Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές 
τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές.    5.512.500,00 
Ε.Σ. 3.2: Αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής   8.502.885,00 

Α.Π. 3: Διατήρηση 
και προστασία του 
περιβάλλοντος και 
ασφαλής 
προσβασιμότητα 

6  Ε.Σ. 3.3: Διάδοση και αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών για 
τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και της υλοποίησης του 
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.  

6.667.310,00 

45,0 

Α.Π. 4: Τεχνική 
Βοήθεια 

ΤΒ    
2.757.701,00 

6,0 

         45.961.551,00  100,0 

Τα  στοιχεία  του  ανωτέρω  πίνακα  είναι  προκαταρκτικού  επιπέδου  και  δεν  θα  πρέπει  να 
εκληφθούν ως οριστικά∙ η αξιοποίηση τους στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εξαντλείται στην 
εξαγωγή  εκτιμήσεων  αναφορικά  με  τις  τάξεις  μεγέθους  των  εντάσεων  που  θα  έχουν  οι 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Καθώς το πρόγραμμα ωριμάζει, μικρές μεταβολές είναι 
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αναμενόμενες,  αλλά  αυτό  δεν  αντιστρατεύεται  τη  δυνατότητα  να  εξαχθούν  ποσοτικού  τύπου 
διαπιστώσεις αναφορικά με τις τάξεις μεγέθους των παρεμβάσεων. 

Η χρηματοδοτική κατανομή έγινε βάσει:  

1. των σχετικών προτεραιοτήτων των προκλήσεων της διασυνοριακής περιοχής όπως αυτές 
διατυπώθηκαν  από  τους  εταίρους  κατά  την  Α’  και  Β’  φάση  της  διαβούλευσης  και 
επιβεβαιώθηκαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, 

2. του  βαθμού  στον  οποίο  οι  επιλεγμένες  επενδυτικές  προτεραιότητες  ενδείκνυνται  για 
δράσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, και 

3. του μοναδιαίου κόστους της τυπικής παρέμβασης  (δηλ. παρεμβάσεις που κατά κανόνα 
απαιτούν περισσότερους πόρους πριμοδοτήθηκαν με αυξημένη κατανομή). 

Έτσι,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  της  χρηματοδότησης  (67,5%),  στηρίζει  θέματα  σχετικά  με  το 
περιβάλλον  (οικονομία  χαμηλών  ρύπων,  κλιματική  αλλαγή  και  πρόληψη  κινδύνων,  προστασία 
και  προώθηση  του  περιβάλλοντος).  Αυτό  συνάδει  με  την  προτεραιοποίηση  των  αναγκών  της 
περιοχής  που  ανέδειξε  το  περιβάλλον  στη  σημαντικότερη  πρόκληση,  καθώς  η  διασυνοριακή 
περιοχή  διακρίνεται  από  σημαντικότατους  φυσικούς  πόρους  (τόσο  στον  χερσαίο,  όσο  και  τον 
θαλάσσιο χώρο), οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ποιότητα ζωής όσο και για την 
οικονομική της ανάπτυξη (εξάρτηση από τουρισμό). Ιδιαίτερα, οι θαλάσσιοι πόροι (βυθός, στήλη 
νερού,  ακτογραμμή,  αιγιαλός,  παραλία  κ.α.)  ενδέχεται  να  υποστούν  σημαντικές  αρνητικές 
επιπτώσεις,  τόσο από  την  κλιματική  αλλαγή  όσο  και  από ανθρώπινες  δραστηριότητες  (κυρίως 
θαλάσσια  ρύπανση)  και  απαιτούν  σημαντικούς  πόρους  για  την  προστασία  τους.  Στο  πλαίσιο 
αυτό –  και στην προοπτική της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη 
περιοχή  ‐  καθίσταται  καθοριστικής  σημασίας  και  ο  θαλάσσιος  χωροταξικός  σχεδιασμός  που 
υποστηρίζεται και αυτός από τους παραπάνω πόρους. 

Σε εξίσου σημαντική πρόκληση ‐με λιγότερα όμως διασυνοριακά χαρακτηριστικά‐ αναδεικνύεται 
η οικονομική ανάκαμψη, καθώς οι περιφέρειες που συμμετέχουν ανήκουν σε δύο μνημονιακές 
χώρες.  Έτσι  ο  στόχος  αυτός  λαμβάνει  συνολική  στήριξη  ίση  με  το  32,5%  των  πόρων  του 
προγράμματος:  άμεσα από  το 14%  των πόρων  (Ε.Π. 3δ)  και  έμμεσα από  το 18,5%  των πόρων 
(Ε.Π. 6γ). 

Παρά την αυξημένη σημασία της ελλιπούς προσβασιμότητας σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή, ο 
θεματικός στόχος 7  λαμβάνει σημαντικά  χαμηλότερη στήριξη καθώς  τόσο η μεγάλη απόσταση 
που  παρεμβάλλεται  μεταξύ  της  Κύπρου  και  των  Ελληνικών  περιφερειών,  όσο  και  το  μεγάλο 
τυπικό  κόστος  των  τεχνικών  υποδομών,  καθιστούν  σχεδόν  απαγορευτικές  τέτοιου  είδους 
παρεμβάσεις.  Έτσι  ο  θεματικός  στόχος  7  λαμβάνει  συνολική  στήριξη  8,5%  των  πόρων  του 
προγράμματος,  οι  οποίες  προσανατολίζονται  να  υποστηρίξουν  λίγες  στον  αριθμό  δράσεις  και 
πιθανότατα «soft» χαρακτήρα. 

Τέλος, αναγνωρίζοντας την κομβική σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
για  την  νέα  οικονομία  αλλά  και  για  την  ανάσχεση  της  γεωγραφικής  απομόνωσης  –  ιδίως  των 
μικρότερων νησιών – ο θεματικός στόχος 2 στηρίζεται με το 4% των πόρων του προγράμματος. 
Αυτό συνάδει με  το χαμηλότερο βαθμό αναγκών στη διασυνοριακή περιοχή. Λειτουργεί,  όμως 
καθαρά συμπληρωματικά σε δράσεις που προβλέπεται να υποστηριχθούν από τα ΠΕΠ και τα ΕΠ 
ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικής ενίσχυσης και καινοτομίας, των δύο κρατών. 
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5 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

5.1 ΤΡΟΠΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

5.1.1 Σύνθεση της Επιτροπής Προγραμματισμού του Προγράμματος  

Η  Επιτροπή  Προγραμματισμού έχει  ως  αποστολή να παρέχει  οδηγίες και  να  εποπτεύει  την 

προετοιμασία του Προγράμματος που θα υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι εργασίες της Επιτροπής Προγραμματισμού θα λήξουν με την έγκριση του Προγράμματος από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η σύνθεση της Επιτροπής Προγραμματισμού είναι η ακόλουθη:  

Α) Μέλη από την Ελληνική πλευρά (Ελληνική Αντιπροσωπεία), με δικαίωμα λήψης αποφάσεων: 

•  Ένα  μέλος  από  την  Ειδική  Υπηρεσία  Στρατηγικής,  Σχεδιασμού  και  Αξιολόγησης 
Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων  (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.)  ως  επικεφαλής  της  Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας και ένας αναπληρωτής. 

•  Ένα μέλος ορισμένο ως εκπρόσωπος της κάθε επιλέξιμης Ελληνικής Περιφέρειας και ένας 
αναπληρωτής. 

Β) Μέλη από την Κυπριακή Πλευρά (Κυπριακή αντιπροσωπεία), με δικαίωμα λήψης αποφάσεων: 

•  Ένας  μέλος  ορισμένο  ως  επικεφαλής  της  Κυπριακής  Αντιπροσωπείας  και  ένας 
αναπληρωτής, 

• Δύο  μέλη  ως  εκπρόσωποι  της  Κυπριακής  πλευράς  (Γραφείο  Προγραμματισμού)  και  ένα 
αναπληρωματικό μέλος. 

Γ) Άλλα μέλη ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα λήψης αποφάσεων: 

•  Δύο μέλη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα‐Κύπρος» 2007‐2013 

•  Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

5.1.2 Η συμμετοχή των εταίρων κατά την προετοιμασία του προγράμματος 

Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα‐Κύπρος 2014‐2020 οργανώθηκε σύμφωνα 
με την προσέγγιση της εταιρικής σχέσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 24 
αριθ. 1303/2013.  Η  Διαχειριστική Αρχή  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασία  και  η  Κοινή  Τεχνική 
Γραμματεία  του  Προγράμματος  (ΔΑ  /  ΚΤΓ)  συντόνισαν  τη  διαδικασία.  Η  Κοινή  Επιτροπή 
Προγραμματισμού  (ΚΕΠ)  ‐ ως  το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων  ‐  και κοινή ομάδα εργασίας 
προγραμματισμού (ΚΟΕΠ) συστάθηκαν για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων και τα σχεδίων 
προτάσεων. Η ΜΚΕ και η ΚΟΕΠ αποτελούνταν από εθνικούς και περιφερειακούς  εκπροσώπους 
από  τις  δύο  χώρες  που  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα.  Επιπλέον,  υλοποιήθηκαν  τρεις  (3) 
διαφορετικές φάσεις διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους κατά το διάστημα Φεβρουάριος ‐ 
Αύγουστος 2014: 
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5.1.2.1 Φάση Α: Διερεύνηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο μιας ευρείας 
στοχοθέτησης από τους εταίρους.  

Κατά  τη  διάρκεια  του  Φεβρουαρίου  και  του  Μαρτίου  2014,  διεξήχθη  έρευνα  με  τη  χρήση 
δομημένου  ερωτηματολογίου.  Ο  κύριος  στόχος  ήταν  να  συγκεντρωθούν  όσο  το  δυνατό 
περισσότερη  η  γνώση  για  τις  αναπτυξιακές  προκλήσεις  /  ανάγκες  της  ΔΣ  περιοχής  που  έχουν 
διασυνοριακή  σημασία  /  επίπτωση  ή  μπορεί  να  έχουν  μεγάλη  αξία  για  τη  διασυνοριακή 
συνεργασία, και να αποκτηθούν γνώσεις σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την εφαρμογή του 
τρέχοντος προγράμματος (καλές πρακτικές που πρέπει να συνεχισθούν. Προβλήματα που πρέπει 
να  διορθωθούν  /  αποφευχθούν.  Μια  ανοιχτή  διαδικασία  δημοσιοποίησης  της  έρευνας 
χρησιμοποιήθηκε  (μέσω  της  ιστοσελίδας  του  προγράμματος,  στην  ιστοσελίδα  της  ΜΑ  και 
συνδέσμους  σε  άλλες  ελληνικές  και  κυπριακές  θέσεις  του  Υπουργείου).  Επιπλέον,  ειδικές 
κοινοποιήσεις στάλθηκαν μέσω e‐mail  και  επακόλουθες  κλήσεις σε  ενδεχόμενους δικαιούχους 
που είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Η ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα και οι ειδοποιήσεις μέσω e‐mail περιλάμβαναν:  

• μια περιγραφή του σκοπού της διαβούλευσης,  

• ένα  ερωτηματολόγιο που έπρεπε  να συμπληρωθεί από  τους  ενδιαφερόμενους φορείς, 
και  

• επεξηγηματικό  σημείωμα  με  τις  οδηγίες  σχετικά  με  τη  συμπλήρωση  του 
ερωτηματολογίου.  Εισροές  από  τη  διαβούλευση  αυτή  αναλύθηκαν  και 
συστηματοποιήθηκαν  από  τον  Τεχνικό  Σύμβουλο  που  υποστηρίζει  τη  σύνταξη  του 
προγράμματος  και  παρουσιάστηκαν  στην  κοινή  ομάδα  εργασίας  ως  βάση  για  την 
εκπόνηση της επόμενης φάσης της διαβούλευσης. 

5.1.2.2 Φάση Β: Εργαστήρια με επιλεγμένους φορείς για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και 
των προτεραιοτήτων:  

Η φάση αυτή ξεκίνησε αμέσως μετά την οριστικοποίηση της ανάλυσης SWOT και τη Διαγνωστική 
Έκθεση του Συμβούλου σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση της ΔΣ περιοχής και διήρκεσε για 
περίπου 4 εβδομάδες (Μάιος 2014). Ο κύριος στόχος ήταν να ενσωματώσει τις προτάσεις από τα 
ενδιαφερόμενα  μέρη  σχετικά  με  την  επιλογή  θεματικών  στόχων  και  τις  επενδυτικών 
προτεραιοτήτων. Δύο  (2)  εργαστήρια προγραμματισμού οργανώθηκαν συνολικά: 1 στην Κύπρο 
(Λευκωσία) και 1 στην Ελλάδα (Μυτιλήνη). Οι συμμετέχοντες‐εταίροι κλήθηκαν να εκφράσουν το 
ενδιαφέρον τους και να εγγραφούν εκ των προτέρων.  Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε προκειμένου 
να προσκληθούν και  να συμμετάσχουν και οι  τρεις  κατηγορίες  των  εταίρων σύμφωνα με  τους 
σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ (βλ. άρθρο 4 της C (2013) 9651 τελικό.  

Τα  εργαστήρια  διαρθρώθηκαν  γύρω  από  συγκεκριμένα  ζητήματα  που  αναλύθηκαν  από  τους 
συμμετέχοντες:  

• σχολιασμός για την Διαγνωστική Έκθεση  

• αξιολόγηση  των  θεματικών  στόχων  χρησιμοποιώντας  μια  προσέγγιση  πολλαπλών 
κριτηρίων και  

• προτάσεις  των  τύπων  παρέμβασης  για  την  αντιμετώπιση  αναγνωρισθεισών 
αναγκών/προκλήσεων της περιοχής.  



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 5 ‐ 3 

Οι  συμμετέχοντες  στο  εργαστήριο  είχαν  επίσης  την  ευκαιρία  να  υποβάλουν  τις  παρατηρήσεις 
τους εγγράφως στη ΚΤΚ, εντός προθεσμίας 10 ημερών μετά το εργαστήριο.  

5.1.2.3 Φάση Γ: Ευρεία Διαβούλευση:  

Η  Τρίτη  φάση  της  δημόσιας  διαβούλευσης  για  τον  σχεδιασμό  του  νέου  προγράμματος 
διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα‐Κύπρος 2014‐2020», διήρκεσε 18 ημερολογιακές ημέρες, 
με έναρξη την Παρασκευή 18/7/2014 και λήξη την Δευτέρα 4/8/2014. 

Η  διαβούλευση  έγινε  αποκλειστικά  με  χρήση  του  διαδικτύου,  για  τον  λόγο  αυτό  μπορεί  να 
θεωρηθεί  ότι  συμμετέχοντες  ήταν  το  σύνολο  του  πληθυσμού  στην  διασυνοριακή  περιοχή 
δηλαδή 2.052.068 κατοίκοι (2013). 

Δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα, εντός του ιστοχώρου της ΕΥΔ, στην οποία αναρτήθηκαν:   (1) 
το 1ο Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα‐Κύπρος 2014–2020» σε μορφή pdf και 
(2) ένα ειδικά σχεδιασμένο για την διαβούλευση ερωτηματολόγιο σε μορφή Googleforms. Στην 
ιστοσελίδα κατατέθηκαν 22 συμμετοχές, 13 από την Ελλάδα και 9 από την Κύπρο. Τέσσερις  (4) 
φορείς δεν δήλωσαν την ονομασία τους  (δύο δημόσιοι φορείς, ένας ιδιωτικός φορέας και ένας 
συλλογικός φορέας). Η πλειοψηφία των φορέων που συμμετείχαν ανήκουν στον δημόσιο τομέα 
(68,2%). 

Η διεύθυνση της ειδικής ιστοσελίδας, είναι η ακόλουθη: 

http://www.interreg.gr/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81
%CE%AE‐
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%C
E%AC‐
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%
CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1‐
%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82/737‐greece‐cyprus‐3rd‐phase‐of‐the‐public‐
consultation.html  

Η διεύθυνση του ερωτηματολογίου, είναι η ακόλουθη: 

https://docs.google.com/forms/d/1bReQ9RO‐
ShipHKOKerdCUPyYzTaFjhSCCW4Zl2oozC8/viewform  

Στην ιστοσελίδα κατατέθηκαν 22 συμμετοχές, 13 από την Ελλάδα και 9 από την Κύπρο. Τέσσερις 
(4)  φορείς  δεν  δήλωσαν  την  ονομασία  τους  (δύο  δημόσιοι φορείς,  ένας  ιδιωτικός φορέας  και 
ένας φορέας από την Κοινωνία Πολιτών). Η πλειοψηφία των φορέων που συμμετείχαν ανήκουν 
στον δημόσιο τομέα (68,2%).  

Στο ερώτημα «Συμφωνείτε ότι οι επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι και επενδυτικές προτεραιότητες 
είναι  κατάλληλοι  για  να  αντιμετωπίσουν  τις  προκλήσεις  της  διασυνοριακής  περιοχής;», 
απάντησαν 20 φορείς, 18 θετικά και 2 αρνητικά. 

Στην  ενότητα  των  Επενδυτικών  Προτεραιοτήτων  συμμετείχαν  με  σχόλιά  τους  14  φορείς, 
καταθέτοντας 36 σχόλια. 

5.1.3 Αποτελέσματα των έως τώρα διαβουλεύσεων της Αρχής Σχεδιασμού  

Τα  ευρήματα  της  διαγνωστικής,  όσο  και  τα  αιτήματα  της  τοπικής  κοινωνίας,  όπως  αυτά 
διατυπώθηκαν στις τρεις φάσεις της δημόσιας διαβούλευσης που διοργανώθηκαν από την Αρχή 
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Σχεδιασμού,  αναδεικνύουν  τις  ακόλουθες  ανάγκες  ως  τις  σημαντικότερες  και  ταυτόχρονα,  ως 
αυτές που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον και την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών:  

• Ανάγκη για κάλυψη του χαμηλού βαθμού εξωστρέφειας ΜΜΕ, όσο και εκτός αυτής και η 
ανάγκη υποστήριξης του τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) και ειδικότερα του τουρισμού, με 
έμφαση σε νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

• Η  ενίσχυση  της  εφαρμογής  ΤΠΕ,  με  έμφαση  σε  υπηρεσίες  προς  τον  πολίτη  και  τις 
επιχειρήσεις. 

• Η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και η ενίσχυση χρήση των ΑΠΕ: Ένα κρίσιμο ζήτημα 
με  πολλαπλές  ωφέλειες,  όπως  η  αντιμετώπιση  της  ενεργειακής  φτώχειας,  η  βελτίωση 
του  οικογενειακού  εισοδήματος,  η  μείωση  των  εκπομπών  CO2,  η  βελτίωση  του 
εμπορικού ισοζυγίου, η πράσινη ανάπτυξη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κτλ. 

• Ανάγκη  για  την  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής  και  ιδιαίτερα  των  οξυμένων 
επιπτώσεων στην διασυνοριακή περιοχή. 

• Ανάγκη  για  την  επιτήρηση  του  θαλάσσιου  χώρου  και  την  βελτίωση  των  συνθηκών 
ασφάλειας, τόσο με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες, όσο και στην προοπτική εφαρμογής 
της πολιτικής για την Γαλάζια Ανάπτυξη.  

• Ανάγκη  για  την  αντιμετώπιση  της  προβληματικής  προσπελασιμότητας,  με  έμφαση  στη 
χρήση ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών και εμπορευμάτων. 

• Ανάγκη  για  προστασία  του  φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος,  από  τις  ισχυρές 
πιέσεις  που  δέχονται  από  το  αναπτυξιακό  πρότυπο  και  η  εξυπηρέτηση  των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις εν ισχύ διεθνείς συμβάσεις προστασίας. 

• Ανάγκη για προστασία και η βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων με την ενίσχυση 
της έρευνας και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, για την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. 

• Ανάγκη  για  την  ένταξη  του  τουριστικού  δυναμικού  φυσικών  περιοχών  στον  κύκλο  της 
οικονομίας. 

• Ανάγκη για την προστασία της βιοποικιλότητας. 

• Ανάγκη για προστασία από φυσικούς, τεχνολογικούς και ανθρωπιστικούς κινδύνους και 
η πρόληψη από σχετικές καταστροφές. 

• Ανάγκη  για  την προώθηση  του Θαλάσσιου Χωροταξικού  Σχεδιασμού,  για  την  ενίσχυση 
της διοικητικής ικανότητας των φορέων στην διασυνοριακή περιοχή και την υποστήριξη 
της ανάπτυξης. 

5.1.4 Διαδικασία διαβούλευσης της ΣΜΠΕ 

Η διαδικασία  διαβούλευσης  της  ΣΜΠΕ με  τις  δημόσιες  αρχές  και  με  το  ενδιαφερόμενο  κοινό, 
αναμένεται αμέσως μόλις υποβληθεί η ΣΜΠΕ στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ. Η ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, αμέσως 
μετά από την υποβολή του 2ου Παραδοτέου της ΣΜΠΕ θα την διαβιβάσει: 

α)   στις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  7  της  ΚΥΑ  με 
α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) για να εκφράσουν την γνώμη τους 
και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου του και  
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β)   στην αρχή σχεδιασμού (Ειδική Γραμματεία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), 
ώστε να προβεί η τελευταία στην δημοσιοποίησή του στο κοινό.  

Το πλάνο των διαβουλεύσεων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά ακολούθως.  

5.1.4.1 Διαβουλεύσεις με τις δημόσιες αρχές 

Η ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, θα διαβιβάσει το 2ο παραδοτέο της ΣΕΠΕ, ενδεικτικά:  

α) στα Υπουργεία 

- Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας  

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

- Εσωτερικών 

- Οικονομικών 

- Υγείας  

- Πολιτισμού & Αθλητισμού  

- Τουρισμού  

- Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων 

- Ναυτιλίας και Αιγαίου 

- Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

β) στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της 
Κυπριακής Κυβέρνησης  

γ) στη Διεύθυνση Χωροταξίας, στη Διεύθυνση Ελέγχου, Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου, 
στα  Τμήματα  Διαχείρισης Φυσικού  Περιβάλλοντος  και  Γενικών  Περιβαλλοντικών  Θεμάτων  της 
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και στη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας 
του ΥΠΕΚΑ 

δ)  στους  Οργανισμούς  Ρυθμιστικού  Σχεδίου  και  Προστασίας  Περιβάλλοντος  Αθήνας  και 
Θεσσαλονίκης 

ε)  στα  Περιφερειακά  Συμβούλια  της  Χώρας,  ώστε  εκτός  από  την  διατύπωση  σχετικής 
γνωμοδότησης,  να θέτουν  και στη διάθεσή  του  κοινού,  όποτε  τους  ζητούνται  τις πληροφορίες 
και τα στοιχεία παραδοτέου της ΣΜΠΕ.  

Η ΕΥΠΕ  του ΥΠΕΚΑ από  την παραλαβή  των ως άνω γνωμοδοτήσεων  των  δημοσίων αρχών,  και 
του ενδιαφερόμενου κοινού, ή αλλιώς από την παρέλευση της προθεσμίας των σαράντα πέντε 
ημερών, και ανεξάρτητα από το εάν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις αυτές, αξιολογεί 
εντός  προθεσμίας  είκοσι  ημερών  τις  ενδεχόμενες  σημαντικές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  του 
σχεδίου ή προγράμματος σε συνδυασμό με  τα αποτελέσματα  των διαβουλεύσεων  τόσο με  τις 
αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όσο και με το κοινό.  

5.1.4.2 Διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο κοινό.  

Η  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  Στόχου  «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική  Συνεργασία»  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  (αρχή  σχεδιασμού), 
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θα δημοσιοποιήσει στο κοινό, το 2ο παραδοτέο της ΣΜΠΕ, ώστε να λάβει γνώση και δίνοντάς του 
την  ευκαιρία  να  διατυπώσει  εγγράφως  και  ενδεχομένως  και  ηλεκτρονικά,  τις  απόψεις  του 
εφόσον το επιθυμεί.  

Η  δημοσιοποίηση,  που  πραγματοποιείται  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  παραλαβή  του 
φακέλου από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (αρμόδια αρχή), γίνεται με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης 
σε  δύο  τουλάχιστον  ημερήσιες  εφημερίδες  εθνικής  εμβέλειας.  Η  παραπάνω  ανακοίνωση  θα 
πρέπει να περιλαμβάνει:  

• τον τίτλο του σχεδίου ή προγράμματος  

• τη  γνωστοποίηση  ότι  διαθέτουν  τόσο  η  ίδια  όσο  και  τα  Περιφερειακά  Συμβούλια,  τις 
απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό  

• την  πρόσκληση  προς  το  ενδιαφερόμενο  κοινό  να  διατυπώσεις  εγγράφως  και  ενδεχομένως 
ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΕΥΠΕ 
του  ΥΠΕΚΑ  (αρμόδια  αρχή),  μέσα  σε  προθεσμία  τριάντα  ημερών  από  τη  δημοσίευση  της 
ανακοινώσεως.  

Εντός  διαστήματος δέκα ημερών από  τη δημοσιοποίηση  του φακέλου,  η αρχή σχεδιασμού θα 
αποστέλλει  στην  ΕΥΠΕ  του  ΥΠΕΚΑ,  τα  αποκόμματα  εφημερίδων  που  αποδεικνύουν  την 
διενέργεια της ανωτέρω δημοσιοποίησης.  

Η αρχή σχεδιασμού δύναται να χρησιμοποιήσει επιπροσθέτως και επιλεκτικά οποιαδήποτε άλλο 
πρόσφορο  μέσο  όπως  ηλεκτρονικά  μέσα,  δημόσιες  ακροάσεις,  συνεντεύξεις,  ανοικτές 
συζητήσεις, διάλογο μέσω διαδικτύου που κατά την κρίση της καθιστά ουσιαστική τη συμμετοχή 
του κοινού. Τα σχετικά συμπεράσματα ή αποτελέσματα θα αποστέλλουν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ 
μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από την παραλαβή του φακέλου, ήτοι περί τις αρχές 
Νοεμβρίου.  

5.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΜΠΕ 

Η αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης θα περιλαμβάνει τα τελικά αποτελέσματα 
της  διαβούλευσης  σχετικά  με  την  ΣΜΠΕ  του  Προγράμματος,  κατάλληλα  αποδελτιωμένα  και 
ταξινομημένα  ανά  θεματική  ενότητα  και  ανά  ομάδα  εμπλεκομένων  με  επισημάνσεις  τυχόν 
αντικρουόμενων απόψεων διαφορετικών συμμετεχόντων. 

Οι φορείς που συμμετέχουν στην διαβούλευσης θα ταξινομηθούν δημιουργώντας 5 ξεχωριστές 
κατηγορίες:  

α)  φορείς δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης,  

β)   φορείς από τον ιδιωτικό τομέα, επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις κλπ.,  

γ)  ΜΚΟ και φορείς από την κοινωνία των πολιτών,  

δ)  φορείς  από  το  χώρο  της  γνώσης,  όπως  Πανεπιστήμια,  ερευνητικά  κέντρα  και  ινστιτούτα, 
εταιρείες μελετών κλπ. και  

ε)   απλούς πολίτες.  

Σημαντικό  στοιχείο  στις  συμμετοχικές  διαδικασίες  θα  αποτελέσει  εκτός  από  την 
κατηγοριοποίηση  των  φορέων  και  η  ταξινόμηση  των  απόψεών  τους,  ανάλογα  με  τα 
προτεινόμενα μέτρα της Στρατηγικής Μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
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Ακολούθως  παρατίθεται  ενδεικτικός  πίνακας  της  αποδελτίωσης  των  αποτελεσμάτων  της 
διαβούλευσης και ο τρόπος ενσωμάτωσής των αποτελεσμάτων σε αυτήν. 

ΦΟΡΕΑΣ / 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / 

ΙΔΙΩΤΗΣ 
Α/Α  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ 
‘Η ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

      √  √   

      X  √   

Η  οριστική  υιοθέτηση  ή  μη  μίας  νέας  άποψης  –  πρότασης  θα  είναι  αποτελέσματα  γόνιμης 
συνεργασίας  μεταξύ  της  ομάδας  μελέτης  και  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  των 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  Στόχου  «Ευρωπαϊκή  Εδαφική  Συνεργασία»  του  Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητα». 

Οι  απόψεις  του  κοινού  και  των  δημόσιων  υπηρεσιών  για  τις  στρατηγικές  περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του Προγράμματος που θα υιοθετηθούν θα ενσωματωθούν στην Κανονιστική Πράξη 
του 3ου παραδοτέου1 της ΣΜΠΕ μετά το τέλος της διαβούλευσης. 

 

                                                      
1 Τελική Έκθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Ε.Π. «Ελλάδα – Κύπρος 2014‐2020». Πρόκειται για 
το κύριο παραδοτέο του έργου και θα ενσωματώνει οποιαδήποτε σχόλια της Κοινής Ομάδας Σχεδιασμού του Ε.Π. «Ελλάδα – Κύπρος 
2014‐2020» και των εθνικών διαβουλεύσεων, καθώς και της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου. 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ‐ 6 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 6 ‐ 1 

6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η συγκρότηση εναλλακτικών προγραμματικών δυνατοτήτων και η αξιολόγησή τους ως προς την 
αποτελεσματικότητα και ως προς την περιβαλλοντική τους συμβατότητα, αποτέλεσε συστατικό 
στοιχείο  των  διαδοχικών  σταδίων  ωρίμανσης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020».  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι πληροφορίες που σχετίζονται  τη «δεξαμενή» 
ιδεών,  κατευθύνσεων και εναλλακτικών προσεγγίσεων που δημιουργήθηκαν  από το εύρος του 
Δημοσίου Διαλόγου, ως ακολούθως: 

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 (ΕΔ‐1):   η εν λόγω λύση αφορά στην υλοποίηση του Ε.Π., όπως 
αυτό  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  Κεφάλαιο  4  της 
παρούσας μελέτης 

Εναλλακτική Δυνατότητα 2 (ΕΔ‐2):   η εν λόγω λύση αφορά στην υλοποίηση του Ε.Π., όπως 
αυτό  είχε  διαμορφωθεί  στα  προκαταρκτικά  στάδια 
του.  

Μηδενική Λύση (do nothing scenario):   με  βάση  το  σενάριο  αυτό  παραμένουν  οι  ισχύουσες 
σήμερα πρόνοιες, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην 
προστασία  και  διαχείριση  της  διασυνοριακής 
περιοχής,  χωρίς  την  υιοθέτηση  εφαρμογής  ενός 
Προγράμματος.  

Η  κύρια  διαφοροποίηση  των  δύο  εναλλακτικών  δυνατοτήτων  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  η 
Εναλλακτική  Δυνατότητα  1  (ΕΔ1)  αποτελεί  μια  βελτιωμένη  έκδοση  της  Εναλλακτικής 
Δυνατότητας 2 (ΕΔ2), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των διαπιστωμένων αναγκών, 
όπως αυτές διατυπώθηκαν στις  τρεις φάσεις  της δημόσιας διαβούλευσης που διοργανώθηκαν 
από  την  Αρχή  Σχεδιασμού,  οι  οποίες  συγκεντρώνουν  το  ενδιαφέρον  και  την  αποδοχή  των 
τοπικών  κοινωνιών.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  οι  δύο  βασικές  εναλλακτικές 
δυνατότητες του Προγράμματος στο πλαίσιο της διαμόρφωσής του.  
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 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 6 ‐ 2 

Πίνακας 6‐1: Παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων ΕΔ‐1και ΕΔ‐2 του Ε.Π. 

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  

Θεματικός 
Στόχος 

  

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 ‐ Προτεινόμενη   Εναλλακτική Δυνατότητα 2 

2 

Ε.Σ. 1.1: Διεύρυνση της 
προσφοράς ψηφιακού 
περιεχομένου 
διακυβέρνησης σε 
επιλεγμένους τομείς 
διασυνοριακής 
περιοχής.  

1.838.460,00  4,00 

Ε.Σ. 1.1: Υποστήριξη της 
ανάπτυξης εφαρμογών και 
περιεχομένου ΤΠΕ, της 
διάδοσης της χρήσης τους 
και της διασφάλισης της 
ανοικτότητας και της 
διαλειτουργικότητας των 
εφαρμογών και του 
περιεχομένου και της 
προσβασιμότητάς τους για 
όλους, σε συνθήκες 
ασφάλειας 

2.100.000  4,56 

Α.Π. 1: Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας 
και της 
επιχειρηματικότητας 
στην διασυνοριακή 
περιοχή 

3 

Ε.Σ. 1.2: Ενθάρρυνση 
γεωγραφικής ποσοτικής 
αύξησης των αγορών 
δραστηριοποίησης των 
ΜΜΕ με αξιοποίηση της 
καινοτομίας και 
δικτύωσης.  

6.434.615,00 
14,
00 

18,0 

Ε.Σ. 1.2: Αύξηση, 
γεωγραφική και ποσοτική, 
των αγορών 
δραστηριοποίησης των 
ΜΜΕ με την ενθάρρυνση 
της ενσωμάτωσης της 
καινοτομίας και της 
δικτύωσης.  

6.800.000  14,76 

18 
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ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 6 ‐ 3 

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  

Θεματικός 
Στόχος 

  

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 ‐ Προτεινόμενη   Εναλλακτική Δυνατότητα 2 
Ε.Σ. 2.1: 
Πολυδιάσταση, 
συνεκτική και 
ολοκληρωμένη 
προώθηση της 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στο 
κτιριακό τομέα στην 
διασυνοριακή 
περιοχή.  

7.583.655,00 

Ε.Σ. 2.1: Βελτίωση του 
ενεργιακού 
αποτυπώματος στις 
κτιριακές υποδομές 

7.100.000  15,41 

4 

Ε.Σ. 2.2: Έξυπνη, 
βιώσιμη και 
εναλλακτική 
κινητικότητα στην 
διασυνοριακή 
περιοχή.  

2.757.695,00 

22,5 

Ε.2.2.: Εξυπνη βιώσιμη και 
εναλλακτική κινητικότητα 
στην διασυνοριακή 
περιοχή  

3.200.000  6,95 

Α.Π. 2: Μια 
διασυνοριακή 
περιοχή, 
προσαρμοσμένη 
στην κλιματική 
αλλαγή, ασφαλής 
από ειδικούς 
κινδύνους, με 
βιώσιμη χρήση των 
ενεργειακών πόρων. 

7 

Ε.Σ. 2.3: Ενίσχυση της 
διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων 
μεταφοράς και 
βελτίωσης της 
ασφάλειας στη 
θάλασσα και 
ανταλλαγής 
πληροφοριών.  

3.906.730,00  8,50 

31,0 

Ε.Σ. 2.3: Ενίσχυση της 
διαλειτουργικότητας των 
συστημάτων μεταφοράς  

4.300.000  9,34 

32 
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 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 6 ‐ 4 

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  

Θεματικός 
Στόχος 

  

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 ‐ Προτεινόμενη   Εναλλακτική Δυνατότητα 2 

5 

Ε.Σ. 3.1: Πρόληψη 
κινδύνων και προστασία 
από φυσικές 
τεχνολογικές και 
ανθρωπιστικές 
καταστροφές 

5.512.500,00  11,99 

Ε.Σ. 3.1: Μείωση ‐ 
περιορισμός κινδύνων 
στην περιοχή, μέσω 
καθορισμού, αποτίμησης, 
παρακολούθησης και 
αντιμετώπισης των 
κινδύνων και των 
καταστροφών και μέσω 
της αναβάθμισης της 
έγκαιρης προειδοποίησης  

6.000.000  13,03 

Α.Π. 3: Διατήρηση 
και προστασία του 
περιβάλλοντος και 
ασφαλής 
προσβασιμότητα 

6 

Ε.Σ. 3.2: Αξιοποίηση 
της φυσικής και 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς της 
διασυνοριακής 
περιοχής  

8.502.885,00  33,01 

45,0 

Ε.Σ. 3.2: Αξιοποίηση της 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της 
διασυνοριακής περιοχής  

8.700.000  18,89 

44 
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 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 6 ‐ 5 

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Ειδικοί Στόχοι 
Στήριξη της 
Ένωσης € 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Θ.Σ. 

(%) 

Ποσοστό 
κατανομής 
ανά Α.Π. 

(%)  

Άξονας 
Προτεραιότητας 

  

Θεματικός 
Στόχος 

  

Εναλλακτική Δυνατότητα 1 ‐ Προτεινόμενη   Εναλλακτική Δυνατότητα 2 

Ε.Σ. 3.3: Διάδοση και 
αποτελεσματική 
χρήση τεχνολογιών 
για τη βελτίωση της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος, της 
αποδοτικότερης 
χρήσης των πόρων και 
της υλοποίησης του 
Θαλάσσιου 
Χωροταξικού 
Σχεδιασμού.  

6.667.310,00 

Ε.Σ. 3.3: Διάδοση και 
αποτελεσματική χρήση 
τεχνολογιών για την 
βελτίωση της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της 
αποδοτικότερης χρήσης 
των πόρων  

5.101.551  11,08 

Α.Π. 4: Τεχνική 
Βοήθεια 

ΤΒ    
2.757.701,00  6,00  6,0     2.760.000  5,99  6 

         45.961.551  100  100     46.061.551  100,00  100 
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6.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (ΕΔ‐1 & ΕΔ‐2) 

Από  επιχειρηματικής  άποψης,  όπως  προαναφέρθηκε,  η  κύρια  διαφοροποίηση  των  δύο 
εναλλακτικών δυνατοτήτων έγκειται στο γεγονός ότι η Εναλλακτική Δυνατότητα 1 (ΕΔ1) αποτελεί 
μια βελτιωμένη έκδοση της Εναλλακτικής Δυνατότητας 2 (ΕΔ2), προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ικανοποίηση  των  διαπιστωμένων  αναγκών,  όπως  αυτές  διατυπώθηκαν  στις  τρεις  φάσεις  της 
δημόσιας  διαβούλευσης  που  διοργανώθηκαν  από  την  Αρχή  Σχεδιασμού,  οι  οποίες 
συγκεντρώνουν  το  ενδιαφέρον  και  την  αποδοχή  των  τοπικών  κοινωνιών.  Επομένως  δεν 
υπάρχουν  άλλες  σημαντικές  διαφοροποιήσεις  μεταξύ  των  δύο  εναλλακτικών  λύσεων.  Η 
στρατηγική  του Προγράμματος  είναι  τόσο  στοχευμένη ώστε  δεν  παρατηρείται  ανισοκατανομή 
των  ποσοστών  συμμετοχής  των  τριών  αξόνων  προτεραιότητας,  με  κύρια  διαφοροποίηση  την 
συνολική  απορρόφηση  πόρων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Προγράμματος  και  την 
κατανομή αυτών ανά θεματικό στόχο. Από περιβαλλοντικής άποψης, οι ανωτέρω εναλλακτικές 
δυνατότητες είναι επαρκώς αναλυτικές ώστε να επιτρέπουν την εφαρμογή μιας αντικειμενικής, 
ποσοτικοποιημένης αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό διαμορφώθηκε η ακόλουθη μεθοδολογία: 

Α.  Επελέγησαν  κριτήρια  που  αφ’  ενός  είναι  επαρκώς  αναλυτικά,  δεδομένου  ότι  οι 
αξιολογούμενες  δυνατότητες  διατυπώνονται  με  αναλυτικό  τρόπο,  και  αφ’  ετέρου  είναι 
ανεξάρτητα από τις επιχειρησιακές επιδόσεις κάθε εναλλακτικής δυνατότητας. Τα κριτήρια αυτά 
είναι: 

1. Μέγεθος δαπανών για ενεργητική προστασία του περιβάλλοντος: 

Πρόκειται  για  ένα σαφές μέτρο  των αποτελεσμάτων  κάθε  εναλλακτικής δυνατότητας ως 
προς την μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων,  τη διαφύλαξη του φυσικού αποθέματος 
και την πρόληψη περιβαλλοντικής υποβάθμισης.  

2. Ποσοστό δαπανών για το περιβάλλον επί της συνολικής δαπάνης: 

Με το κριτήριο αυτό μετριέται η ισορροπία των δαπανών για το περιβάλλον σε σχέση με 
τις  δαπάνες  για  άλλους  τομείς.  Η  ισορροπία  αυτή  αποτυπώνει  και  το  τελικό  ισοζύγιο 
πιέσεων  και  βελτιώσεων  που  αναμένεται  από  την  υλοποίηση  κάθε  εναλλακτικής 
δυνατότητας. 

3. Ενίσχυση τομέων με εμμέσως θετικό ή ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα: 

Για  να  αξιολογηθεί  το  συνολικό  περιβαλλοντικό  αποτέλεσμα  κάθε  εναλλακτικής 
δυνατότητας,  προσμετρώνται  οι  ενισχύσεις  που  κατευθύνονται  σε  τομείς  οι  οποίοι 
χαρακτηρίζονται  είτε  από  έμμεσες  περιβαλλοντικές  βελτιώσεις  είτε  από  ουδετερότητα, 
υπό την έννοια ότι δεν εκτιμάται ότι συνδέονται με διαφοροποιήσεις στο περιβάλλον. 

4. Ενίσχυση τομέων με ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 

Για  τους  ίδιους  με  το  προηγούμενο  κριτήριο  λόγους,  προσμετρώνται  οι  ενισχύσεις  που 
κατευθύνονται σε τομείς οι οποίοι χαρακτηρίζονται είτε από ουδέτερες είτε από αρνητικές 
έμμεσες περιβαλλοντικές μεταβολές. 

Β.  Αναζητήθηκε ένας τρόπος βαθμολόγησης που αφ’ ενός να είναι δυνατόν να μετρήσει τις 
ποσοτικές διαφοροποιήσεις των εναλλακτικών δυνατοτήτων σε κάθε κριτήριο και αφ’ ετέρου να 
είναι  επαρκώς  ομογενής  ώστε  να  επιτρέπει  την  εξαγωγή  συνολικής  βαθμολογίας,  μέσω 
σταθμισμένου μέσου όρου. Ένας τέτοιος τρόπος, είναι ο εξής: 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 6 ‐ 7 

• Καθορίζεται  ένας  μέγιστος  βαθμός  ανά  κριτήριο  και  αποδίδεται  στη  δυνατότητα  με  την 
καλύτερη επίδοση.  Για  την παρούσα εφαρμογή ως μέγιστος βαθμός επελέγη  το 10. Η άλλη 
εναλλακτική  λαμβάνει  βαθμό  αναλογικά  μικρότερο,  βάσει  της  αναλογίας  των  μεγεθών  του 
κριτηρίου.  Για  παράδειγμα,  εάν  στο  1ο  κριτήριο,  το  μέγεθος  των  δαπανών  για  ενεργητική 
προστασία του περιβάλλοντος, η εναλλακτική δυνατότητα Α διαθέτει 200 εκατομμύρια € και 
η εναλλακτική δυνατότητα Β διαθέτει 150 εκατομμύρια €, η Α βαθμολογείται με 10 και η Β με 
10∙150/200  =  7,5.  Βέβαια,  στο  4ο  κριτήριο,  η  διαδικασία  αντιστρέφεται  και  η  μεγαλύτερη 
βαθμολογία  αποδίδεται  στην  εναλλακτική  δυνατότητα  με  το  μικρότερο  μέγεθος  δαπανών 
που ενδέχεται να συνοδεύονται από αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Έτσι,  κάθε  κριτήριο  βαθμολογείται  στην  κλίμακα  1‐10  και  οι  βαθμοί  παρουσιάζουν  την 
ομοιογένεια εκείνη που επιτρέπει τον υπολογισμό σταθμισμένου μέσου όρου. 

Γ.  Μετά από τη διαμόρφωση των κριτηρίων και του τρόπου βαθμολόγησης, αναζητήθηκαν 
οι  συντελεστές  στάθμισης  των  βαθμών  κάθε  κριτηρίου,  ώστε  η  τελική  βαθμολογία  να 
αποτυπώνει  με  ακρίβεια  τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα  κάθε  εναλλακτικής  δυνατότητας  ως 
προς  το  περιβάλλον.  Οι  συντελεστές  στάθμισης  προσδιορίστηκαν  με  βάση  τον  ακόλουθο 
συλλογισμό: 

• Το πρώτο κριτήριο,  το μέγεθος των δαπανών για ενεργητική προστασία του περιβάλλοντος, 
θεωρήθηκε  μακράν  το  σημαντικότερο,  αφ’  ενός  γιατί  αντιπροσωπεύει  επενδύσεις  για  την 
αντιστροφή υφιστάμενων περιβαλλοντικών στρεβλώσεων και αφ’ ετέρου διότι συνδέεται με 
την δημιουργία υποδομών οι οποίες εξασφαλίζουν τη μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων 
στο μέλλον. Tέτοιες παρεμβάσεις αφορούν τον Α.Π. 3  (ΘΣ6 και Θ.Σ. 5) καθώς και τον Α.Π. 2 
(Θ.Σ. 4).  Για  τους  λόγους  αυτούς  ο  συντελεστής  βαρύτητας  του  βαθμού  στο  κριτήριο  αυτό 
καθορίστηκε στο 45%. 

• Σημαντικό  θεωρήθηκε  επίσης  και  το  δεύτερο  κριτήριο,  το  ποσοστό  δαπανών  για  το 
περιβάλλον επί της συνολικής δαπάνης, διότι αντιπροσωπεύει την ισορροπία της κατανομής 
των δαπανών. Αφορά το ποσοστό κατανομής των δαπανών των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 
2 (Θ.Σ. 4, 5 και 6). Για το λόγο αυτό στο σχετικό βαθμό αποδίδεται βαρύτητα 25%. 

• Τα  δύο  τελευταία  κριτήρια  θεωρήθηκε  ότι  είναι  σημαντικά  για  την  αξιολόγηση  αλλά 
σχετίζονται  έμμεσα  με  το  περιβάλλον  και  επιπλέον  συνοδεύονται  από  ένα  βαθμό 
αβεβαιότητας και υποκειμενικότητας αναφορικά με  την κατάταξη ορισμένων παρεμβάσεων 
σε εκ των προτέρων θετικές, ουδέτερες και αρνητικές για το περιβάλλον. Ως εκ των προτέρων 
θετικές  ή/και  ουδέτερες  θεωρούνται  οι  παρεμβάσεις  του  Α.Π.  2  (Θ.Σ.  7)  και  ως  εκ  των 
προτέρων αρνητικές για το περιβάλλον θεωρούνται οι παρεμβάσεις του Α.Π. 1 (Θ.Σ. 2 και 3). 
Για  τους  λόγους αυτούς,  οι  σχετικοί  βαθμοί  προσμετρώνται  με  συντελεστή  βαρύτητας  15% 
και για τα δύο κριτήρια. 

Η  εφαρμογή  της  παραπάνω  μεθοδολογίας  για  την  περιβαλλοντική  αξιολόγηση  των  δύο 
εναλλακτικών δυνατοτήτων ΕΔ‐1 και ΕΔ‐2, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 6‐2: Βαθμολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων ΕΔ‐1και ΕΔ‐2 

Εναλλακτική δυνατότητα 
Εναλλακτική 
δυνατότητα 

ΕΔ‐1 (5η έκδοση) – 
Προτεινόμενη 

ΕΔ‐2 (3η έκδοση) Κριτήριο 

Συντε‐
λεστής 
βαρύ‐
τητας 

Μέγεθος  Βαθμός  Μέγεθος  Βαθμός 

Μέγεθος δαπανών για ενεργητική 
προστασία του περιβάλλοντος 
(εκατομμύρια €) 

45%  31,03  10,00  30,10  9,70 

Ποσοστό δαπανών για το 
περιβάλλον επί της συνολικής 
δαπάνης (%) 

25%  67,51  10,00  65,35  9,68 

Ενίσχυση τομέων με εμμέσως 
θετικό ή ουδέτερο 
περιβαλλοντικό αποτέλεσμα 
(εκατομμύρια €) 

15%  3,91  9,09  4,30  10,00 

Ενίσχυση τομέων με ενδεχόμενες 
αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις (εκατομμύρια €) 

15%  8,27  10,00  8,90  9,30 

Τελική βαθμολογία (σταθμισμένος μέσος 
όρος βαθμών) 

9,9  9,7 

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης, η περιβαλλοντική αξιολόγηση των 
εναλλακτικών  δυνατοτήτων  αναδεικνύει  ως  προσφορότερη,  τη  δυνατότητα  ΕΔ‐1,  καθ΄όσον 
συγκεντρώνει την μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές δυνατότητες 
και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα ευρήματα της διαγνωστικής, όσο και τα αιτήματα της τοπικής 
κοινωνίας,  όπως  αυτά  διατυπώθηκαν  στις  τρεις  φάσεις  της  δημόσιας  διαβούλευσης  που 
διοργανώθηκαν από την Αρχή Σχεδιασμού.  

6.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  

Σύμφωνα  το  σενάριο  της  μηδενικής  λύσης  παραμένουν  οι  ισχύουσες  σήμερα  πρόνοιες,  που 
αφορούν  άμεσα  ή  έμμεσα  στην  προστασία  και  διαχείριση  της  διασυνοριακής  περιοχής,  χωρίς 
την υιοθέτηση εφαρμογής ενός Προγράμματος.  

Παρ΄όλα αυτά η μηδενική λύση – η μη υλοποίηση του Προγράμματος αποτελεί μια απευκταία 
αντιπεριβαλλοντική δυνατότητα, διότι: 

• Η  λήξη  της  προγραμματικής  περιόδου 2014‐2020  συμπίπτει  με  την  καταληκτική προθεσμία 
εκπλήρωσης  των  δεσμεύσεων  που  έχουν  αναλάβει  οι  δύο  χώρες  στο  πλαίσιο  των 
προσπαθειών της Ε.Ε. για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 (20‐20‐20). Η 
μετάβαση  σε  μια  οικονομία  χαμηλών  εκπομπών  ρύπων  καθίσταται  ζωτικής  σημασίας, 
συμβάλλοντας  τόσο  στην  επίτευξη  των  στόχων  20‐20‐20,  όσο  και  στην  αναζωογόνηση  της 
οικονομίας  με  τη  δημιουργία  επενδυτικών  ευκαιριών  και  την  ανάπτυξη  νέων 
δραστηριοτήτων.  
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• Η πρόληψη και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τη 
μεσο‐μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας των δύο χωρών δεδομένου ότι επηρεάζει 
όλους  τους  παραγωγικούς  τομείς  και  η  κατάλληλη  αξιοποίηση  της  μπορεί  να  επιφέρει 
οικονομικά  οφέλη  στη  χώρα  σε  ανταγωνιστικούς  κλάδους  όπως  ο  τουρισμός.  Επιπλέον,  η 
προσαρμογή και ο μετριασμός των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή αποτελεί, εκτός 
από  σημαντική  ανάγκη,  υποχρέωση  των  δύο  χωρών  που  πηγάζει  από  το  διεθνές 
περιβαλλοντικό δίκαιο και την ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία. Ταυτόχρονα η ολοκληρωμένη 
πρόληψη  και  αντιμετώπιση  των  φυσικών  και  ανθρωπογενών  κινδύνων,  σε  εθνικό  και 
διασυνοριακό  επίπεδο,  αναμένεται  να  επιφέρει  σημαντικά  οικονομικά,  κοινωνικά  και 
περιβαλλοντικά  οφέλη.  Επομένως  κρίνεται  αναγκαίος  ο  μετριασμός  επιπτώσεων  της 
κλιματικής αλλαγής μέσα από πρακτικές που στοχεύουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, 
την προστασία του εδάφους από την διάβρωση, την βελτίωση και αύξησης του δυναμικού και 
τη  διατήρηση  των  υδατικών  πόρων.  Η  προσαρμογή  και  μετριασμός  των  επιπτώσεων  της 
κλιματικής αλλαγής στον τομέα της βιοποικιλότητας, με πρακτικές διαχείρισης των οικοτόπων 
του  δικτύου Natura 2000,  και  την  προώθηση πράσινων  υποδομών  που  θα  συμβάλλει  στην 
επανασύνδεση  φυσικών  περιοχών,  διασφαλίζοντας  την  οικολογική  συνοχή  του  δικτύου 
Natura 2000, κρίνεται εξίσου σημαντική. 

• Η  προστασία  και  διατήρηση  του  φυσικού  κεφαλαίου  και  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς, 
συνεχίζει  να  αποτελεί  σημείο  αναφοράς  για  τις  δύο  χώρες  τόσο  ως  ανάγκη  όσο  και  ως 
δυνατότητα εκμετάλλευσης ευκαιριών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και συνεπώς χρήζει, 
προστασίας, ανάδειξης, προβολής και αξιοποίησης. Και στις δύο χώρες έχει συνταχθεί σχέδιο 
Εθνικής  Στρατηγικής  για  τη  Βιοποικιλότητα  που  έχει  ενσωματώσει  τους  στόχους  της 
Ευρωπαϊκής  Στρατηγικής  καθώς  και  σχετικό  Σχέδιο  Δράσης  για  την  πρώτη  πενταετία 
εφαρμογής  της  Στρατηγικής.  Η  εφαρμογή  του  σχεδίου  δράσης  αποτελεί  αναγκαία 
προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματικότερη  αντιμετώπιση  των  πιέσεων  στη  βιοποικιλότητα 
μέσα  από  έναν  ενιαίο,  συγκροτημένο  και  ολοκληρωμένο  σχεδιασμό  που  αφορά  και  τη 
διοίκηση/διαχείριση  των  προστατευόμενων  περιοχών.  Επιπλέον,  ο  πολιτισμός  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  περιβάλλοντος.  Υφίσταται  τεράστιο  αναξιοποίητο  δυναμικό  που 
χρήζει,  προστασίας,  ανάδειξης,  προβολής  και  ενσωμάτωσης  στο  κοινωνικό  και  οικονομικό 
γίγνεσθαι και μέσα από την έρευνα και την καινοτομική προσέγγιση. 

Από  επιχειρηματικής  άποψης,  η  μηδενική  λύση  μεταφράζεται  σε  παραίτηση  από  τους 
θεματικούς  στόχους  της  Συμφωνίας  Εταιρικής  Σχέσης,  που  υιοθετήθηκαν  σε  επίπεδο 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  λειτουργεί  ως  σύνολο  κατευθύνσεων  για  τις  εθνικές  πολιτικές, 
παραίτηση  από  την  στρατηγική  που  υιοθετεί  η  ΕΕ  και  πληροί  τις  διάφορες  θαλάσσιες 
προκλήσεις,  που  αντιμετωπίζει  η  λεκάνη  της  Μεσογείου,  και  παραίτηση  από  την  δυνατότητα 
ανταλλαγής  των  βέλτιστων  πρακτικών  μέσω  των  υφιστάμενων  κοινοτικών  πόρων  για  την 
εδαφική  συνεργασία.  Επιπλέον  το  περιβάλλον,  κατέχει  κεντρική  θέση. Με  την  εφαρμογή  ενός 
προγράμματος το οποίο έχει σχεδιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σειρά στόχων αντιμετωπίζονται 
καλύτερα  σε  διακρατικό  επίπεδο,  π.χ.  τα  διασυνοριακά  περιβαλλοντικά  προβλήματα  και 
παγκόσμια  προβλήματα  όπως  είναι  η  κλιματική  αλλαγή,  η  διαχείριση  των  υδάτων  και  η 
βιοποικιλότητα.  

Από  τα παραπάνω  καθίσταται  εμφανές  ότι  η  μηδενική  λύση που  ενώ  εν  πρώτης  αποτελεί  μια 
ρεαλιστική εκδοχή καθώς λόγω της ελαχιστοποίησης του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων 
και  της  οικονομικής  κατάστασης  των  δυο  «μνημονιακών»  χωρών  θεωρείται  δύσκολο  να 
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προκύψουν πόροι,συνιστά ένα έντονα αντιπεριβαλλοντικό απευκταίο ενδεχόμενο, λαμβάνοντας 
υπόψη  την  προαναφερθείσα  συνοπτική  παράθεση  των  συνεπειών  που  συνοδεύουν  τη  μη‐ 
πραγματοποίηση  του  Ε.Π.  με  σοβαρές  δυσμενείς  επιπτώσεις  τόσο  στις  αναπτυξιακές 
προσπάθειες των δύο χώρων όσο και στην ευημερία των κατοίκων της διασυνοριακής περιοχής 
και για αυτό δεν προτείνεται να υιοθετηθεί 

6.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Οι  εναλλακτικές δυνατότητες  του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής  Συνεργασίας 
Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020» διαμορφώθηκαν μέσα από μια κατανεμημένη, διάχυτη διαδικασία, 
στα πλαίσια εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής σχέσης.  

Οι εναλλακτικές δυνατότητες ΕΔ‐1 και η ΕΔ‐2, αξιολογήθηκαν ως προς τις περιβαλλοντικές τους 
ιδιότητες μέσω μιας επαρκώς ποσοτικοποιημένης μεθοδολογίας. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση 
ανέδειξε ως προτιμότερη τη δυνατότητα ΕΔ‐1, η οποία και αποτελεί την πιο τελική πρόταση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020. 

Επιπλέον, η λύση που προέκυψε ως βέλτιστη μέσα από την πιο πάνω διαδικασία, αξιολογήθηκε 
έναντι της μηδενικής λύσης.  

Διαπιστώθηκε ότι,  

1. από επιχειρησιακής πλευράς, η μηδενική λύση μεταφράζεται σε  

• παραίτηση  από  τους  θεματικούς  στόχους  της  Συμφωνίας  Εταιρικής  Σχέσης,  που 
υιοθετήθηκαν  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  λειτουργεί  ως  σύνολο 
κατευθύνσεων για τις εθνικές πολιτικές  

• παραίτηση από την στρατηγική που υιοθετεί η ΕΕ και πληροί τις διάφορες θαλάσσιες 
προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η λεκάνη της Μεσογείου και.  

• παραίτηση  από  την  δυνατότητα  ανταλλαγής  των  βέλτιστων  πρακτικών  μέσω  των 
υφιστάμενων κοινοτικών πόρων για την εδαφική συνεργασία 

2. από περιβαλλοντικής πλευράς, η μηδενική λύση είναι απευκταία, εφόσον σημαίνει: 

• παραίτηση  από  μια  από  κοινού  ορθή  διαχείριση  και  απόδοση  των  πόρων,  του 
εδάφους, του νερού, της ενέργειας, της βιοποικιλότητας.  

• παραίτηση από μια πιο «Γαλάζιο Ανάπτυξη» και  

• παραίτηση  από  κάθε  πιθανότητα  προετοιμασίας  για  την  αντιμετώπιση  των 
επερχόμενων κλιματικών αλλαγών στην διασυνοριακή περιοχή.  
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7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

7.1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

7.1.1 Βιοποικιλότητα 

Στην  ελληνική  πλευρά  καταγράφονται  142  περιοχές  του  δικτύου  NATURA  2000,  με  συνολική 
έκταση 1.014.700 εκτάρια.  Τα ελληνικά παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται 
από υψηλή βιοποικιλότητα, καθώς και μεγάλη ποικιλία σημαντικών για τη βιοποικιλότητα τύπων 
οικοτόπων, όπως είναι τα υγροτοπικά συστήματα, τα θαλάσσια λιβάδια, οι ύφαλοι, τα θαλάσσια 
σπήλαία,  οι  βραχώδεις  ακτές  κ.ά.  Λόγω  της  σημασίας  τους  για  τη  διατήρηση  υψηλής 
βιοποικιλότητας αλλά και της μεγάλης ευαισθησίας που δείχνουν στις περιβαλλοντικές πιέσεις, 
προστατεύονται  από  μια  σειρά  ευρωπαϊκών  οδηγιών  και  διεθνών  συμβάσεων.  Οι  ελληνικές 
ακτές  και  θάλασσες  έχουν  τεράστια  βιολογική,  γεωφυσική,  αισθητική,  πολιτιστική  και 
οικονομική  αξία  και  την  ίδια  στιγμή  αποτελούν  φυσικό  πόρο  και  κοινή  κληρονομιά 
μεσογειακής/ευρωπαϊκής και συχνά παγκόσμιας σημασίας. Σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση για 
τη  Διαχείριση  της  Παράκτιας  Ζώνης  (2006),  μερικές  εκατοντάδες  νησιά  (καθώς  και  χιλιάδες 
νησίδες) δεν κατοικούνται. Τρεις είναι οι κύριοι τύποι παράκτιων οικοσυστημάτων που μπορούν 
να αναγνωριστούν στην επικράτεια: αμμώδεις και βραχώδεις ακτές και παράκτιοι υγρότοποι.  

Η Κύπρος έχει καθορίσει 40 ΤΚΣ, έχει ολοκληρώσει 39 Διαχειριστικά Σχέδια ενώ το 40ο βρίσκεται 
στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 1ου τριμήνου 
του 2014. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας,  τα Κράτη 
Μέλη  υποχρεούνται  να  κηρύξουν  τις  περιοχές  αυτές  ως  «Ειδικές  Ζώνες  Διατήρησης  (ΕΖΔ)» 
(Special Areas of Conservation  ‐ SAC)»  το αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις 
προτεραιότητες για τη διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών 
κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προχωρήσει με την κήρυξη 
τριών περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (Κοιλάδα Διαρίζου, Ξερός Ποταμός και Βουνί Παναγίας) 
σε  Ειδικές  Ζώνες  Διατήρησης,  όπου,  έχουν  ετοιμαστεί  τα  σχετικά  διατάγματα.  Η  μεγάλη 
ποικιλότητα που εμφανίζεται στο νησί σε τοπία και  τύπους οικοτόπων, αντικατοπτρίζεται στον 
αριθμό των διαφορετικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος  Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των 
Οικοτόπων  (92/43/EΟΚ)  που έχουν καταγραφεί στην Κύπρο. Με βάση  τα υφιστάμενα στοιχεία 
από το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχουν καταγραφεί στην Κύπρο 52 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων 
του  Παραρτήματος  Ι  της  Οδηγίας  των  Οικοτόπων  (92/43/EOK),  από  τους  οποίους  οι  πέντε 
εμφανίζονται αποκλειστικά στο νησί.  

7.1.2 Χλωρίδα 

Η Ελλάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ενδημισμού της Ευρώπης και της Μεσογείου 
με 1.278  ενδημικά είδη  (22,2%  του συνολικού αριθμού ειδών)  και 452  ενδημικά υποείδη, που 
αντιπροσωπεύουν 1.461 taxa (22,1% του συνολικού αριθμού taxa). Πολλά ενδημικά είδη έχουν 
πολύ  περιορισμένη  εξάπλωση  (π.χ.  σε  μία  μόνο  νησίδα  ή  μια  πηγή)  και  συνεπώς  είναι  πολύ 
ευαίσθητα  σε  διαταραχές,  εξαιτίας  του  υψηλού  ενδημισμού  της  και  επειδή  είναι  από  τα 
τελευταία  καταφύγια  πολλών  απειλούμενων  για  την  ευρωπαϊκή  και  τη  μεσογειακή  χλωρίδα. 
Όσον  αφορά  τα  είδη  φυτών  που  προστατεύονται  από  την  ευρωπαϊκή  νομοθεσία,  η  Ελλάδα 
κατέγραψε  το  2007  58  είδη  Κοινοτικού  Ενδιαφέροντος,  δηλαδή  είδη  που  αναφέρονται  στα 
παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Από τα είδη αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης 
εθνικής  έκθεσης  εφαρμογής  της  Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ    για  την  περίοδο  2000‐2006,  σε 
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ικανοποιητική κατάσταση βρίσκονται τα 5, σε ανεπαρκή κατάσταση τα 19 και σε κακή κατάσταση 
τα 2, ενώ για άλλα 32 είδη η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη. Με την ένταξη νέων Κρατών 
–  Μελών  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  ο  κατάλογος  των  ειδών  φυτών  κοινοτικού  ενδιαφέρονται 
επικαιροποιήθηκε και   σήμερα απαρτίζεται από 63 είδη. Σημειώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις  στις  γνώσεις  μας  σχετικά  με  την  εξάπλωση  και  τα  οικολογικά  χαρακτηριστικά  των 
ειδών  της  ελληνικής  χλωρίδας,  ενώ  αυτή  που  αφορά  βρυόφυτα  και  πτεριδόφυτα  δεν  έχει 
μελετηθεί συστηματικά.  

Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου (ΚΒΧΚ) (Τσιντίδης και συν., 2007), περιλαμβάνει 328 
taxa  της  Κυπριακής  χλωρίδας.  Από  αυτά  326  είναι  Αγγειόσπερμα  και  μόνο  2  ανήκουν  στα 
κωνοφόρα  (Γυμνόσπερμα).  Η  κατάσταση  διατήρησης  των  328  taxa  έχει  αξιολογηθεί  με  τα 
κριτήρια της  IUCN και έτσι χαρακτηρίστηκαν 23 ως Τοπικά Εξαφανισθέντα (RE), 46 ως Κρισίμως 
Κινδυνεύοντα  (CR), 64 ως Κινδυνεύοντα  (EN), 128 ως Εύτρωτα  (VU), 45 ως Ανεπαρκώς Γνωστά 
(DD), 15 ως Εγγύς Απειλούμενα  (NT) και 7 ως Ελάχιστα Ανησυχητικά  (LC). Από τα 328  taxa  του 
Κόκκινου  Βιβλίου,  τα  45  είναι  ενδημικά  (44  Αγγειόσπερμα  και  1  Γυμνόσπερμο)  και 
χαρακτηρίστηκαν 5 ως Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR), 8 ως Κινδυνεύοντα (EN) και 32 ως Εύτρωτα 
(VU).  Σύμφωνα  με  τους  Bilz,  Kell,  Maxted  και  Lansdown  (2011),  και  την  αξιολόγηση  της 
κατάστασης διατήρησης μερικών taxa της Ευρώπης, τα 45 ενδημικά taxa που περιλαμβάνονται 
στο  ΚΒΧΚ  πλέον, 10  ως  Κρισίμως  Κινδυνεύοντα  (CR), 5  ως  Κινδυνεύοντα  (EN), 24  ως  Εύτρωτα 
(VU), 1 ως Εγγύς Απειλούμενο (NT) και 4 ως Ανεπαρκώς Γνωστά (DD).  

7.1.3 Πανίδα 

Κύριο χαρακτηριστικό του πανιδικού πλούτου της Ελλάδας αποτελεί ο υψηλός ενδημισμός και η 
γεωγραφική  διαφοροποίηση  των  περισσοτέρων  ζωικών  ομάδων.  Οι  σημαντικότερες  περιοχές 
ενδημισμού στην περιοχή μελέτης είναι η Κρήτη για όλα σχεδόν τα taxa και οι Κυκλάδες. Ωστόσο 
υπάρχουν  πολλές  ελλείψεις  σε  στοιχεία  και  δεδομένα  για  την  πανίδα.  Η  πληρότητα  των 
διαθέσιμων δεδομένων είναι ικανοποιητική μόνο για συγκεκριμένες ομάδες σπονδυλόζωων και 
ασπονδύλων.   

Όσον  αφορά  τα  είδη  ζώων  της  Ελλάδας  που  προστατεύονται  από  την  ευρωπαϊκή  νομοθεσία, 
δηλαδή  τα  «είδη  κοινοτικού  ενδιαφέροντος»  στην  Ελλάδα  απαντούν  231  είδη  της  Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ,  καθώς  και  286  είδη  πουλιών  που  εμπίπτουν  στις  κατηγορίες  του  άρθρου  4  της 
Οδηγίας  79/409/ΕΟΚ  (147  είδη  του  Παραρτήματος  Ι  της  Οδηγίας  79/409/ΕΟΚ  και  139 
μεταναστευτικά  είδη).  Ειδικά  για  τα  πουλιά,  στην  Ελλάδα  εμφανίζονται  37  είδη  παγκοσμίως 
απειλούμενα.  Όσον  αφορά  την  ιχθυοπανίδα,  στο  πρώτο  Κόκκινο  Βιβλίο  των  Απειλούμενων 
Σπονδυλοζώων  της  Ελλάδος  (Καρανδεινός &  Λεγάκις  1992)  από  το  σύνολο  της  ιχθυοπανίδας 
περιλαμβάνονται μόνο 21 είδη ψαριών των γλυκών νερών, ενώ δεν αξιολογούνται καθόλου και 
δεν περιλαμβάνονται τα ψάρια της θάλασσας. Στη επόμενη έκδοση τόσο οι Χονδριχθύες όσο και 
οι  Ακτινοπτερύγιοι  που  περιλήφθηκαν  στον  κατάλογο  των  απειλούμενων  ζώων  της  Ελλάδος 
αποτελούν είδη τα οποία αναφέρονται στις διάφορες διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της 
Μεσογείου  (π.χ.  Βαρκελώνης  και  Βέρνης),  σε  οδηγίες  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  και  σε 
κανονισμούς  της  ΕΕ.  Συνολικά  αξιολογήθηκαν  15  είδη  ψαριών  των  ελληνικών  θαλασσών  (2 
Ακτινοπτερύγιοι  και 13  Χονδριχθύες),  που αποτελούν μόλις  το 3,2%  του  συνόλου  των ψαριών 
των ελληνικών θαλασσών. 

Η  πανίδα  της  Κύπρου  παρουσιάζει  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  μιας  και  διαθέτει  πολλά  ενδημικά 
στοιχεία,  καθώς  και  είδη  με  πολύ  εντοπισμένη  εξάπλωση.  Η  απομόνωση  του  νησιού  και  η 
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ποικιλία  των  βιοτόπων  του  έχουν  οδηγήσει  στη  διαφοροποίηση  πολλών  ειδών.  Παράλληλα,  η 
γεωγραφική  θέση  της  Κύπρου  στο  ανατολικό  άκρο  της  Μεσογείου  και  σχετικά  κοντά  στην 
Ανατολία,  την  Εγγύς  Ανατολή  αλλά  και  τη  βόρεια  Αφρική,  έχει  συνεισφέρει  σημαντικά  στον 
πανιδικό πλούτο  της.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον παρουσιάζουν  επίσης οι  συγγένειες  των  ειδών  της 
Κύπρου με εκείνα των γειτονικών περιοχών, καθώς η Κύπρος ουδέποτε ενώθηκε με ηπειρωτικές 
μάζες οπότε όλα τα είδη ή οι πρόγονοί τους έφθασαν εδώ μέσω διασποράς.  

Παραταύτα,  οι  γνώσεις  μας  για  την  πανίδα  της  Κύπρου  είναι  σχετικά  περιορισμένες  και 
εστιάζονται  κυρίως  στα  σπονδυλόζωα,  καθώς  και  σε  ελάχιστες  ομάδες  ασπονδύλων,  όπως  οι 
πεταλούδες. Επιπλέον, ακόμα και για είδη που γνωρίζουμε καλά την εξάπλωσή τους, δεν έχουμε 
επαρκή δεδομένα σχετικά με τα πληθυσμιακά τους μεγέθη, τη βιολογία τους και τις απειλές που 
ενδεχομένως αντιμετωπίζουν, με λίγες μόνο εξαιρέσεις.  

7.1.4 Έδαφος 

Όπως  προκύπτει  από  σχετικές  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.   

N

ή ρ ή ης ρημ η ης

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:  N. Γιάσσογλου
                   K. Koσμας

                      A. Mελιάδου
                   Π. Γαβριήλ

Χαμηλός κίνδυνος
Μέτριος κίνδυνος λόγω διάβρωσης
Υψηλός κίνδυνος λόγω διάβρωσης
Υψηλός κίνδυνος λόγω αλάτωσης
Λίμνες
Πόλεις

200 0 200 400 Kilometers

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Εικόνα  7‐1:  Χάρτης  δυνητικού  κινδύνου  ερημοποίησης  της  Ελλάδας  (Εθνική  Επιτροπή  κατά  της 
Ερημοποίησης)  

Το Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ερημοποίησης ορίζει ότι η εφαρμογή των μέτρων 
για  την  αντιμετώπιση  της  ερημοποίησης  θα  ξεκινήσει  αρχικά  σε  πιλοτικές  περιοχές,  όπου  θα 
εξαχθούν  συμπεράσματα  ως  προς  την  καταλληλότητα  και  αποτελεσματικότητα  των 
προτεινόμενων μέτρων. Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό οι περιοχές που θα ενταχθούν, καταρχήν, σε 
πιλοτικό  πρόγραμμα  εφαρμογής,  ως  περιοχές  υψηλού  κινδύνου  στην  διασυνοριακή  περιοχή 
είναι:  
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• Η  περιοχή  της  Κρήτης  ανατολικά  της  γραμμής  Ηρακλείου  –  Τυμβακίου,  η  οποία  λόγω  των 
δυσμενών  βιοκλιματικών,  φυσιογραφικών,  υδρολογικών  και  εδαφικών  συνθηκών  και  της 
εισροής μεγάλου αριθμού τουριστών, αντιμετωπίζει κίνδυνο επιταχυνόμενης ερημοποίησης.  

• Η Δυτική Λέσβος,   όπου υπάρχουν αρκετά δεδομένα και έχουν διεξαχθεί εντατικές  έρευνες 
για  την  ερημοποίσης.  Στην  περιοχή  αυτή  θα  αντιμετωπισθούν  η  υπερβόσκηση  και  η 
κακοδιαχείριση των βοσκοτόπων.  

• Τα  νησιά  του  Κεντρικού  Αιγαίου  που  χαρακτηρίζονται  από  ξηρότητα  κλίματος,  έντονες 
διαβρώσεις, έντονες τουριστικές πιέσεις και εγκατάλειψη γεωργικών γαιών.  

Παράλληλα,  το  ΥΠΑΑΤ  υλοποιεί  δράσεις  και  μέτρα  που  σχετίζονται  άμεσα  και  έμμεσα  με  την 
αντιμετώπιση της ερημοποίησης και αφορούν στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και 
των υδάτινων πόρων.  

Η  κυριότερη διεργασία ερημοποίησης    είναι η διάβρωση  των εδαφών,  η οποία   αποτελεί    τον 
μεγαλύτερο  κίνδυνο  υποβάθμισης  των  λοφωδών  περιοχών.  Η  διάβρωση  επιφέρει  δραστική 
μείωση  του  βάθους  του  εδάφους  και  συνεπώς  του  διαθέσιμου  ύδατος  για  την  ανάπτυξη  των 
φυτών,    της  γονιμότητας  και  της  παραγωγικότητας  των  εδαφών  καθώς  και    της  βλάστησης. 
Επιπλέον στην Ελλάδα το 26,5%1 της συνολικής επιφάνειας, δηλαδή έκταση 35,0 εκ στρέμματα, 
παρουσιάζει  επιφανειακή  φυλλοειδή  διάβρωση,  αυλακοειδή  επιφανειακή  διάβρωση  και 
χαραδρώδη  διάβρωση.  Σύμφωνα  με  διάφορες  εκτιμήσεις  οι  ετήσιες  απώλειες  είναι  της  τάξης 
των  150‐300  εκ.  τόνων  γόνιμου  εδάφους,  με  το  οποίο  χάνονται  1,5  εκ.  τόνοι  χούμου,  150,0 
χιλιάδες  τόνοι  ολικού  αζώτου,  300,0  χιλιάδες  τόνοι  ολικού  φωσφόρου  και  περίπου  540,0 
χιλιάδες  τόνοι  ολικού  καλίου.  Επίσης  άλλες  σημαντικές  διεργασίες  ερημοποίησης  είναι  η 
αλάτωση  και  αλκαλίωση  των  εδαφών  που  παρατηρείται  ιδιαίτερα  στις  πεδινές  παράκτιες 
περιοχές όπου συνοδεύεται με υπερεκμετάλλευση και υποβάθμιση των υπογείων υδάτων. 

Στην Κύπρο το φαινόμενο της διάβρωσης απαντάται συχνά κυρίως λόγω της φύσης των εδαφών 
της,  της  αραιής  φυτοκάλυψης,  της  τοπογραφίας  του  νησιού  και  των  κλιματολογικών 
χαρακτηριστικών.  Παράγοντες  που  σχετίζονται  με  την  εντατική  εκμετάλλευση  των  φυσικών 
πόρων  και  της  γεωργικής  γης,  η  αστικοποίηση,  η  αποψίλωση,  καθώς  επίσης  και  η  μόλυνση 
επιτείνουν  το  πρόβλημα.  Επίσης,  ακραία  φαινόμενα  όπως  οι  καταιγίδες  και  οι  πυρκαγιές, 
εντείνουν το φαινόμενο αυτό. Γενικά, η διάβρωση του εδάφους διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, 
λιγότερο από 1 mm διαβρωμένου εδάφους το χρόνο (I.A.CO, 2007). Τα μέτρα που εφαρμόζονται 
έως τώρα στην Κύπρο για την αντιμετώπιση της εδαφικής διάβρωσης σχετίζονται με τη βελτίωση 
της  εδαφικής  υγρασίας,  δομής  και  γονιμότητας  και  εντάσσονται  στα  πλαίσια  των  πολιτικών 
διαφόρων τομέων, όπως του τομέα της Γεωργίας, των Δασών και των Υδάτων.  

Στην Κύπρο έχουν υποστεί αλάτωση εδάφη σε περιοχές όπου γίνεται άρδευση με νερό υψηλής 
συγκέντρωσης σε άλατα είτε λόγω διείσδυσης της θάλασσας και υφαλμύρινσης του υδροφορέα 
είτε λόγω χρήσης τριτοβάθμια επεξεργασμένου νερού με ιδιαίτερα αυξημένη αλατότητα  (όπως 
στην  περίπτωση  του  Σταθμού  Επεξεργασίας  Αστικών  Λυμάτων  Λάρνακας).  Επίσης  αλάτωση 
παρατηρείται  και  σε περιθωριακά υδροφόρα στρώματα που αντλείται  νερό από μεγάλα βάθη 
και  που  παρουσιάζουν  μικρή  υδροφορία  και  σε  περιοχές  όπου  η  άντληση  γίνεται  από 
υδροφορείς γύψου (Ζύγι – Μαρώνι) ή ψαμμιτών (I.A.CO, 2007). Για να ελεγχθεί το φαινόμενο της 
αλάτωσης  που  προκαλείται  από  τον  άνθρωπο,  πρέπει  να  γίνεται  συστηματικός  έλεγχος  της 
                                                      
1 Εκτίμηση Κινδύνου Διάβρωσης Εδαφών με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2004 
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ποιότητας  του  νερού  που  χρησιμοποιείται  για  άρδευση  και  για  τεχνητό  εμπλουτισμό  των 
υδροφορέων και να ελέγχονται οι ποσότητες άντλησης από τους παράκτιους υδροφορείς για την 
αποφυγή της διείσδυσης της θάλασσας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Νόμος 79(I)/2010 προβλέπει 
την εγκατάσταση και παρακολούθηση μετρητών παροχής νερού σε γεωτρήσεις και  τη θέσπιση 
ανώτατων ορίων απόληψης για τον έλεγχο της υπεράντλησης καθώς και την επιβολή προστίμων 
σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων. 

Η  απερήμωση αποτελεί  σοβαρό  πρόβλημα  και  για  την  Κύπρο  αφού  σχετική  μελέτη  έδειξε  ότι 
57% των εδαφών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 42,3% είναι ευαίσθητα στην απερήμωση και 
0,7%  των  εδαφών  χαρακτηρίστηκε ως  δυνητικά  απειλούμενο  από  απερήμωση.  Καμία  περιοχή 
δεν  θεωρήθηκε  μη  απειλούμενη  από  απερήμωση  ενώ  οι  λιγότερο  απειλούμενες  περιοχές 
βρίσκονται σε υψηλά υψόμετρα. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων της 
Κύπρου  που  απορρέουν  από  τις  πρόνοιες  της  Σύμβασης  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  την 
Καταπολέμηση  της  Απερήμωσης,  έχει  ετοιμαστεί  Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  (ΕΣΔ)  για  την 
Καταπολέμηση  της  Απερήμωσης  και  τον  περιορισμό  των  συνεπειών  της  ξηρασίας.  Ωστόσο,  τα 
μέτρα  αυτά  απαιτούν  ενίσχυση  και  συντονισμένη  δράση  όλων  των  εμπλεκόμενων  τομέων  και 
σχετικών φορέων (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, υδάτινοι πόροι, τουρισμός, οικιστική ανάπτυξη, 
βιομηχανία) για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. 

7.1.5 Ύδατα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ που έχουν προκύψει από τα πρόσφατα Σχέδια Διαχείρισης 
των  λεκανών  απορροής  ποταμών  της  χώρας  αναδεικνύεται,  στο  διάγραμμα  που  ακολουθεί 
παρουσιάζεται η απαίτηση σε νερό για ύδρευση αλλά και για τη γεωργία, δασοκομία και αλιεία 
ανά  υδατικό  διαμέρισμα  (CI  39 Water  Abstraction).  Η  διασυνοριακή  περιοχή  εμφανίζουν  τις 
μικρότερες ανάγκες σε νερό ύδρευσης και γεωργίας.  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ (2011) 

Διάγραμμα 7‐1: Ζήτηση νερού ανά ΥΔ 2011 (CI 39) στον Ελλαδικό χώρο  

Ενθαρρυντικό  είναι  το  γεγονός  ότι  σε  εθνικό  επίπεδο,  καταγράφεται  μείωση  συγκεντρώσεων 
νιτρικών κατά 43,2% στα επιφανειακά και 37,1% στα υπόγεια ύδατα της χώρας για τη δεύτερη 
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προγραμματική  περίοδο  (2007‐2010)  σε  σχέση  με  την  πρώτη  (2000‐2006).2  (CI  40  –  Water 
quality). 

Ειδικότερα όσον αφορά την διασυνοριακή περιοχή ισχύουν τα εξείς:  

• Υ.Δ.  Κρήτης:  Το  Υδατικό  Διαμέρισμα  Κρήτης,  περιλαμβάνει  τρεις  (3)  Λεκάνες  Απορροής: 
Ρεμάτων  Βορείου  Τμήματος  Χανίων  ‐  Ρεθύμνου  ‐  Ηρακλείου  (GR39),  Ρεμάτων  Νοτίου 
Τμήματος  Χανίων  ‐  Ρεθύμνου  ‐  Ηρακλείου  (GR40),  Ρεμάτων  Ανατολικής  Κρήτης  (GR41).Το 
υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό στο δυτικό τμήμα του νησιού, ενώ στο ανατολικό δεν είναι 
ιδιαίτερα  αναπτυγμένο.  Το  απότομο  ανάγλυφο  και  η  συχνή  εναλλαγή  διαπερατών  και 
αδιαπέρατων  γεωλογικών σχηματισμών,  σε συνδυασμό με  το μικρό  εύρος  του  νησιού,  έχει 
ευνοήσει το σχηματισμό χειμάρρων και την εμφάνιση πηγών και όχι το σχηματισμό μεγάλων 
ποταμών.  Η  χωρική  ανομοιογένεια  της  διαθεσιμότητας,  αλλά  κυρίως  της  δυνατότητας 
αξιοποίησης  του  νερού  είναι  ένας  παράγοντας  που  οξύνει  τα  προβλήματα  κάλυψης  της 
ζήτησης.  Η  Δυτική  Κρήτη  εμφανίζει  κατά  μέσο  ετήσιο  όρο  11,9%  μεγαλύτερη  προσφορά 
νερού απ’ ότι η Ανατολική, αλλά οι υδατικοί της πόροι είναι, για γεωλογικούς κυρίως λόγους, 
αξιοποιήσιμοι  σε  πολύ  μεγαλύτερο  βαθμό.  Ωστόσο,  προβλήματα  διαθεσιμότητας  νερού 
εμφανίζονται κατά τόπους και στη Δυτική Κρήτη. Όσον αφορά τα υπόγεια υδατικά συστήματα 
η Κρήτη διακρίθηκε3 σε 87 υπόγεια υδατικά συστήματα που διακρίνονται σε 44 καρστικά, 34 
πορώδη  και  8  ρωγμώδη.  Στο  Υδατικό  Διαμέρισμα  Κρήτης,  η  περιοχή  της  Μεσσαράς 
εντάσσεται  στις  περιοχές  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  ευπρόσβλητες  στη  νιτρορύπανση. 
Κατά  την  κατάρτιση  του  παρόντος  Σχεδίου  Διαχείρισης  θα  οριοθετηθεί  λεπτομερώς  η 
ευπρόσβλητη  ζώνη.  Ένα  ακόμη  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  του  ΥΔ  της  Κρήτης  είναι  οι 
υφάλμυρες καρστικές πηγές που εμφανίζονται στο Βόρειο τμήμα του νησιού. Πρόκειται κατά 
κανόνα για μεγάλου δυναμικού πηγές, η αξιοποίηση των οποίων είναι περιορισμένη λόγο των 
υψηλών συγκεντρώσεων ιόντων χλωρίου. Στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου 
καθώς  και  στο  μεγαλύτερο  τμήμα  της  νότιας  Κρήτης  οι  ζώνες  θαλάσσιας  διείσδυσης  είναι 
περιορισμένες  σε  έκταση  και  παρουσιάζουν  τοπικό  χαρακτήρα.  Στις  περισσότερες 
περιπτώσεις η υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών  των υδροφορέων στις περιοχές 
αυτές προκλήθηκε από έντονη εκμετάλλευση των υδατικών αποθεμάτων. Εντονότερο είναι το 
πρόβλημα στο βόρειο τμήμα του νησιού και κυρίως στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Η 
ζώνη υφαλμύρισης εκτιμάται ότι εισέρχεται προς την ενδοχώρα σε  ζώνες της τάξης των 2‐3 
km.  Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η περιοχή του Όρμου του Μιραμπέλλου όπου η θαλάσσια 
διείσδυση κατά θέσεις αγγίζει τα 7 km. Σύμφωνα με τη αξιολόγηση της χημικής κατάστασης 
των υπόγειων υδατικών συστημάτων της Κρήτης, από τα 87 υπόγεια υδατικά συστήματα, τα 
78 εμφανίζουν «καλή» ποσοτική κατάσταση και τα 9 «κακή ποιοτική» κατάσταση. 

• Υ.Δ. Νήσων Αιγαίου: Το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου, περιλαμβάνει τρεις (3) Λεκάνες 
Απορροής: Ανατολικού Αιγαίου (GR36), Κυκλάδων (GR37) και Δωδεκανήσων (GR38). Εξαιτίας 
της μικρής έκτασης των νησιών, δεν αναπτύσσονται αξιόλογες υδρολογικές λεκάνες σε αυτά. 
Η αποστράγγιση των νερών της βροχής πραγματοποιείται μέσω μικρών παράκτιων ρεμάτων, 
πολλές φορές σε ακτινωδή διάταξη.  Εξαίρεση αποτελούν  τα  νησιά Λέσβος,  Ρόδος  και  Χίος, 
που ξεπερνούν σε έκταση τα 500km2. Επίσης, τα μικρά ύψη βροχής που δέχονται πολλά από 

                                                      
2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Τελική έκθεση για το έργο "Μελέτη υπολογισμού των δεικτών βάσης του ΠΑΑ 2007‐2013 που 
αφορούν τη μέτρηση φυτοφαρμάκων και νιτρικών σε επιφανειακά και υπόγεια νερά", Μάρτιος 2011 
3 Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, ΥΠΕΚΑ, Μάρτιος 2014 
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τα  νησιά  (Κυκλάδες,  Δωδεκάνησα),  σε  συνδυασμό  με  τη  γεωλογική  διαμόρφωση  τους,  δεν 
επιτρέπουν  την  ανάπτυξη  πυκνού  υδρογραφικού  δικτύου.  Τα  νησιά  του  Αιγαίου 
παρουσιάζουν πρόβλημα λειψυδρίας εδώ και  τρεις δεκαετίες,  το οποίο εμφανίζεται κυρίως 
στα μικρότερα νησιά και επεκτείνεται και στα μεγαλύτερα. Κύρια προτεραιότητα στην χρήση 
των υδατικών πόρων για τα νησιά του Αιγαίου αποτελεί η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών 
τόσο του μόνιμου όσο και του εποχιακού πληθυσμού. Σε δεύτερη προτεραιότητα έρχεται το 
νερό για την άρδευση και την κάλυψη των κτηνοτροφικών αναγκών αφού στα περισσότερα 
νησιά  (συνήθως  τα  μικρά)  ο  πρωτογενής  τομέας  δεν  αποτελεί  τον  κύριο  παράγοντα  της 
οικονομίας  τους και στην συνέχεια  το  νερό για βιομηχανική  χρήση η οποία ούτως ή άλλως 
είναι  μικρή  στα  νησιά.  Μεγαλύτερα  νησιά  (π.χ.  Λέσβος,  Χίος,  Ρόδος)  τα  οποία  έχουν  τους 
εδαφικούς  πόρους  για  ανάπτυξη  εντατικής  καλλιέργειας  απαιτούν  σημαντικές  ποσότητες 
νερού, οι οποίες συναγωνίζονται με αυτές για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Και σε 
αυτή  την  περίπτωση,  προτεραιότητα  είναι  η  ύδρευση  και  έπειτα  η  κατασκευή 
εγγειοβελτιωτικών  έργων  τα  οποία  θα  καλύψουν  τις  ανάγκες  του  νησιού  για  άρδευση. 
Σύμφωνα  με  την  αξιολόγηση4  της  ποιοτικής  κατάστασης  των  υπόγειων  υδατικών 
συστημάτων,  το  63%  εμφανίζουν  «καλή»  ποιοτική  κατάσταση  και  το  37%  εμφανίζουν 
«κακή»ποιοτική κατάσταση.  Το κοινό γνώρισμα αυτών των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων 
που  βρίσκονται  σε  κακή  ποιοτική  κατάσταση  είναι  η  υπερεκμετάλλευση,  την  οποία 
υφίστανται, λόγω υπεράντλησης των υδρογεωτρήσεων, κατά τους θερινούς κυρίως μήνες, με 
αποτέλεσμα τη θαλάσσια διείσδυση και επομένως την υφαλμύριση των υδροφορέων, καθώς 
και  η  εντατική  καλλιέργεια  των  πεδινών  παράκτιων  περιοχών,  με  αποτέλεσμα  τη 
νιτρορύπανσή τους.  

Υδρογραφικά, το νησί της Κύπρου είναι υποδιαιρεμένο σε εννέα (9) υδρολογικές περιοχές, που 
αποτελούνται από 70 κύριες λεκάνες απορροής και 387 υπολεκάνες απορροής. Η περιοχή υπό 
τον έλεγχο της Κυβέρνησης περιλαμβάνει 47 κύριε λεκάνες απορροής.  

 

Εικόνα 7‐2: Γεωγραφική κατανομή των εννέα υδρολογικών περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Οι περισσότεροι ποταμοί πηγάζουν από την περιοχή του Τροόδους. Ως αποτέλεσμα του ξηρού 
Μεσογειακού κλίματος, υπάρχουν μόνο 5 φυσικές λίμνες οι οποίες είναι υφάλμυρες ή αλμυρές. 

                                                      
4 Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, ΥΠΕΚΑ, Μάιος 2014 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 7 ‐ 8 

Τα  άλλα  συστήματα  υδάτων  έχουν  δημιουργηθεί  από  τον  άνθρωπο  ως  αποτέλεσμα  της 
κατασκευής  φραγμάτων  σε  ποτάμια  ή  της  δημιουργίας  αποθηκευτικών  δεξαμενών.  Όλες  οι 
λίμνες στην Κύπρο μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δυναμικά συστήματα. Συνολικά, στην Κύπρο 
έχουν αναγνωριστεί 216 ποτάμια υδάτινα σώματα, εκ των οποίων τα 49 έχουν χαρακτηριστεί ως 
ιδιαίτερα τροποποιημένα. Εξ αυτών 68 δηλαδή ποσοστό 32% υπήχθησαν στην κατηγορία καλή 
οικολογική  κατάσταση  ,  76  δηλαδή  ποσοστό  35%  στη  μέτρια,  16  δηλαδή  ποσοστό  7%  στην 
ελλιπή,  3  δηλαδή  ποσοστό  2%  στην  κακή  και  56  δηλαδή  ποσοστό  25%  δεν  ταξινομήθηκε. 
Επισημαίνεται  ότι  στην  κατηγορία  των  μη  ταξινομημένων  αντιστοιχεί  το  16%  του  συνολικού 
μήκους των ποτάμιων σωμάτων της Κύπρου, ενώ στην κατηγορία της καλής κατάστασης το 33%, 
όπως  προκύπτει  από  την  Τεχνική  Έκθεση  για  Αξιολόγηση  των  Αποτελεσμάτων  των 
Προγραμμάτων  Παρακολούθησης  για  τα  Επιφανειακά  Ύδατα  στα  Πλαίσια  του  Άρθρου  8  της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Όλοι οι υδροφορείς της Κύπρου (66) έχουν ομαδοποιηθεί σε 20 συστήματα 
υπόγειων  υδάτων,  με  βάση  τη  λιθολογία,  τα  υδραυλικά  χαρακτηριστικά,  τις  πιέσεις  και  τη 
σπουδαιότητα του κάθε υδροφορέα. Δέκα συστήματα υπόγειων υδάτων έχουν άμεση σύνδεση 
με  τη  θάλασσα.  Το  σύστημα  υπόγειων  υδάτων  της  Λεμεσού  εκρέει  στη  θάλασσα  και  η  εκροή 
φτάνει τα 350 m3/h, ενώ τα άλλα υδατικά συστήματα έχουν εκροή χαμηλότερη από 150 m3/h. 
Τα  περισσότερα  συστήματα  υπόγειων  υδάτων  είναι φρεάτια  με  κάποια  τμήματα  ημιπερατά  ή 
υπό  πίεση.  Μόνο  οι  γύψοι  Μαρώνι  είναι  εντελώς  υπό  πίεση.  Το  οικοσύστημα  των  βάλτων 
Φασούρι  (κοντά στη αλμυρή λίμνη Ακρωτήρι)  είναι  το μοναδικό οικοσύστημα στην Κύπρο που 
εξαρτάται  άμεσα  από  τα  υπόγεια  ύδατα  και  συγκεκριμένα  από  το  υδατικό  σύστημα  του 
Ακρωτηρίου.  

Η  Κύπρος  χαρακτηρίζεται  γενικά  από  έλλειψη  πόρων  γλυκού  νερού  περιορίζοντας  τις 
δυνατότητες  γεωργικής  εκμετάλλευσης  των εδαφών, αλλά και  την  γενική παραγωγικότητα  του 
χερσαίου  οικοσυστήματος.  Παρόλο  που  τα  τελευταία  40  χρόνια  προτεραιότητα  του  κράτους 
ήταν η ανάπτυξη των υδάτινων πόρων και η προώθηση μέτρων εξοικονόμησης, η περιορισμένη 
διαθεσιμότητα  νερού  παραμένει  γεγονός.  Τα  αυξημένα  φαινόμενα  σοβαρής  ανομβρίας  –  ως 
αποτέλεσμα  των  κλιματικών  αλλαγών  ‐  καθώς  και  η  μεγάλη  αύξηση  των  υδατικών  αναγκών 
επιδεινώνουν  την  κατάσταση.  Η  ετήσια  εκτίμηση  αναγκών  σε  νερό  σε  όλες  τις  περιοχές  που 
ελέγχονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2011, ανέρχεται σε 252 
εκατομμύρια m3. Οι υπολογιζόμενες ανάγκες σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Υδατικής Πολιτικής 
κατ΄εφαμογήν της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά, κατανέμονται ως ακολούθως: 

Πίνακας 7‐1: Εκτίμηση Ετήσιων Αναγκών ανά Τύπο Χρήσης για το έτος 2011 στην Κυπριακή Δημοκρατία  

Τύπος Χρήσης 
Εκτίμηση αναγκών 

Εκατ. m3 
Ποσοστιαία κατανομή επί 

του συνόλου 
Άρδευση  152,0   60% 

Αστική Χρήση  73,5  30% 

Κτηνοτροφία  8,5  3% 

Βιομηχανική Χρήση  8,0  3% 

Άρδευση χώρων πρασίνου   10,0  4% 

Συνολική εκτίμηση αναγκών  252,0  100% 
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Η  διαθεσιμότητα  νερού  στις  πεδινές  και  παράκτιες  περιοχές  έχει  αυξηθεί  σημαντικά  από  τα 
κυβερνητικά  υδατικά  έργα  και  έχει  μειωθεί  ο  ανταγωνισμός  για  νερό  μεταξύ  ύδρευσης  και 
άρδευσης. Ωστόσο, η ζήτηση νερού άρδευσης, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας, δεν ικανοποιείται 
πάντα. Η ποιότητα των υπογείων υδάτων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πλειοψηφία 
των υπόγειων υδάτινων σωμάτων βρίσκονται σε κακή ποσοτική κατάσταση και η αποκατάστασή 
τους  δεν  αποτελεί  εύκολη  διαδικασία.  Η  ξηρασίες  είναι  επίσης  σημαντικές  για  τον  τομέα, 
δεδομένης της συχνότητάς τους ενώ τα υφιστάμενα μέτρα δεν θεωρούνται ικανοποιητικά. 

Όπως  προαναφέρθηκε,  τα  επιφανειακά  υδάτινα  σώματα  στην  Κύπρο  είναι  κυρίως  οι 
ταμιευτήρες, στους οποίους η παροχή κατά τους θερινούς μήνες είναι ελάχιστη. Ως αποτέλεσμα, 
δεν επιτυγχάνεται  ικανοποιητική αραίωση της συγκέντρωσης των ρύπων και σε συνδυασμό με 
τα υψηλά  επίπεδα  εξάτμισης,  η ποιότητα  των υδάτων απειλείται με υποβάθμιση.    Εν  τούτοις, 
πρέπει να σημειωθεί ότι μια τάση επιδείνωσης της ποιότητας των υδάτων παρατηρείται κυρίως 
στους  υπόγειους  υδροφορείς  της  Κύπρου,  λόγω  της  απότομης  αστικοποίησης  τα  τελευταία 
χρόνια  και  της διάθεσης  των υγρών αστικών αποβλήτων σε σηπτικούς βόθρους,  της  εντατικής 
καλλιέργειας  και  χρήσης  λιπασμάτων  και,  της  υπεράντλησης  των  υπογείων  υδάτων  με 
αποτέλεσμα την υφαλμύρωση των παράκτιων υδροφορέων 

Όσον  αφορά  την  ποιότητα  των  υδάτων,  η  κύρια  απειλή  προκαλείται  από  τη  ρύπανση  από 
εντατικές  γεωργικές  καλλιέργειες.  Μέτρα  για  την  προστασία  των  υδάτων  από  τις  γεωργικές 
δραστηριότητες  προωθούνται  μέσα  από  το  Πρόγραμμα  Γεωργικής  Ανάπτυξης  2007‐13.  Τα 
στοιχεία  για  την  ποιότητα  των  υδάτων5  αναδεικνύουν  την  αναγκαιότητα  λήψης  μέτρων  αφού 
παρατηρείται περίσσεια αζώτου (115,8 kgN/ha/y, EE‐27: 50,8) και φωσφόρου (20.3 kgP/ha/y, EE‐
27:  1,8)  στο  17,4%  των  δειγμάτων  των  υπογείων  υδάτων  τα  οποία  και  κατατάσσονται  στην 
κατηγορία χαμηλής ποιότητας (13,3% ΕΕ‐27). Οι πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις (ορισμός ενιαίας 
αρχής  υδάτων  αλλά  και  η  πλήρης  εφαρμογή  της  Οδηγίας  για  τα  νερά)  σε  συνδυασμό  με  τις 
προβλέψεις της ΚΑΠ αλλά και την εφαρμογή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, αναμένεται να 
μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων.  

7.1.6 Αέρας 

Η εκτίμηση και η διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτεί τον προσδιορισμό 
των συγκεντρώσεων των ρύπων, διότι κάτω από ορισμένες συνθήκες, η ατμοσφαιρική ρύπανση 
μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που μπορεί να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες συνθήκες διαβίωσης. 
Για  την  υλοποίηση  του  στόχου  αυτού  και  κατ΄  εφαρμογή  των  Κοινοτικών  Οδηγιών,  το  ΥΠΕΚΑ 
εγκατέστησε  το  2001  το  Εθνικό  Δίκτυο  Παρακολούθησης  Ατμοσφαιρικής  Ρύπανσης  (ΕΔΠΑΡ), 
επεκτείνοντας και αναβαθμίζοντας το προϋπάρχον δίκτυο του λεκανοπεδίου Αθηνών. 

Στον Ελλαδικό χώρο ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, 
αιωρούμενα σωματίδια  (ΑΣ10), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, 
μόλυβδο, αρσενικό,  κάδμιο και υδράργυρο, σύμφωνα με  τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που 
έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της 
ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων. 

                                                      
5 ΔΚΠ 40 Water quality  
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Παράλληλα,  η  χαρτογραφική  απεικόνιση  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  στον  ελλαδικό 
χώρο6αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Οι 
σχετικοί  χάρτες  απεικόνισης  των  επιπέδων ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  στον  ελλαδικό  χώρο που 
ακολουθούν,  έγιναν  με  τη  χρήση  μοντέλων  προσομοίωσης,  σε  κάνναβο  6x6  Κm  και  αφορούν 
στους ρύπους: διοξείδιο του θείου (SO2), διοξείδιο του αζώτου (NO2),σωματίδια με αεροδυναμική 
διάμετρο μικρότερη από 10μm (PM10), όζον (O3), μονοξείδιο άνθρακα(CO) και Βενζόλιο.  

Οι  χαρακτηρισμοί  του  κάθε  κελιού  καννάβου  έχουν σειρά  ισχύος,  δηλαδή  το    υπερτερεί  των 
υπολοίπων και ούτω καθεξής. Συνοπτικά οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται έχουν ως εξής: 

 Υπέρβαση LV+MOT (>LV+MOT) 

 Υπέρβαση LV (LV<…<LV+MOT) 

 Υπέρβαση UAT (UAT<…<LV) 

 Υπέρβαση LAT (LAT<…<UAT) 

 Καμία υπέρβαση (<LAT) 

LV  οριακή τιμή 

ΜOT περιθώριο ανοχής 

UAT  ανώτερο όριο εκτίμησης 

LAT  κατώτερο όριο εκτίμησης 

Οι χαρακτηρισμοί του κάθε κελιού προέκυψαν από τη σύγκριση των εκτιμώμενων τιμών και των 
οριακών τιμών που ισχύουν το έτος 2008. 

                                                      
6 Η  εκπόνηση  του  έργου  «Εκτίμηση  και  χαρτογραφική  απεικόνιση  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  στον  ελλαδικό  χώρο» 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ, Γ΄ ΚΠΣ από την Κοινοπραξία των εταιριών ΛΔΚ ΕΠΕ‐ΤΕΜ ΑΕ. 
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Εικόνα 7‐3: Χαρτογράφηση ως προς την τιμή – στόχο για το όζον στην Ελλάδα 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=SUawR7gmVQc%3d&tabid=491&language=el‐GR 

 

 

Εικόνα 7‐4: Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης για το όζον στην Ελλάδα 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=616h6SxlfTw%3d&tabid=491&language=el‐GR 
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Όπως  προκύπτει  από  τους  προηγούμενους  χάρτες  που  είναι  διαθέσιμες  στην  ιστοσελίδα  του 
ΥΠΕΚΑ, η γενική εικόνα της ποιότητας του αέρα στην Ελλάδα είναι σχετικά ενθαρρυντική, χωρίς 
όμως  να  απουσιάζουν  τα  προβλήματα.  Όσον  αφορά  την  περιοχή  μελέτης,  οι  περιοχές  με  τις 
αυξημένες  συγκεντρώσεις  Ο3  δείχνουν  και  την  προέλευσή  του  από  τα  φυσικά  αίτια  της 
αυξημένης  ηλιακής  ακτινοβολίας  και  επαναφέρουν  το  ερώτημα  της  καταλληλότητας  των 
Ευρωπαϊκών οριακών τιμών για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.7  

Αντίστοιχα, η αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα της Κύπρου κατά την περίοδο ετοιμασίας της 
τελευταίας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος έδειξε διαρκή βελτίωση αφού 
οι  συγκεντρώσεις  των  πλείστων  ρύπων  ήταν  εντός  των  επιτρεπόμενων  ορίων,  με  εξαίρεση  τις 
συγκεντρώσεις όζοντος  και αιωρούμενων σωματιδίων,  οι οποίες οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό 
σε διασυνοριακή ρύπανση. Οι κύριες πηγές ρύπων ήταν οι οδικές μεταφορές και η βιομηχανία. 

Ειδικότερα,  οι  κυριότερες  ανθρωπογενείς  πηγές  αιωρούμενων  σωματιδίων,  σύμφωνα  με 
υπολογισμούς του Τομέα Ατμοσφαιρικής Ποιότητας,  είναι οι καύσεις  (για σκοπούς παραγωγής 
ηλεκτρισμού,  θέρμανσης,  κ.α.),  η  παραγωγή  τσιμέντου  και  ασβέστη  και  οι  εκπομπές  από 
οχήματα.  Όσον  αφορά  τα  φυσικά  αίτια  στην  Κύπρο,  σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζουν  οι 
ανεμοθύελλες  προερχόμενες  από  τη  Βόρεια  Αφρική  και  τη  Μέση  Ανατολή,  η  ξηρασία  και 
ανομβρία  που  επικρατεί  στο  νησί  με  αποτέλεσμα  ποσότητες  σκόνης  να  μεταφέρονται  στην 
ατμόσφαιρα  από  γεωργικές  περιοχές,  ενώ  ένα  ποσοστό  σκόνης  γύρω  στο  19%  οφείλεται  σε 
άλατα  από  τη  θάλασσα  (Baumbach,  2004).  Επιστημονικές  μελέτες  απέδειξαν  μέσω  μοντέλων 
κατεύθυνσης ανέμων πως το 13‐16% των αέριων μαζών που φθάνουν στην Ανατολική Μεσόγειο 
προέρχονται από  την  έρημο Σαχάρα με αποτέλεσμα να αυξάνονται  τα αιωρούμενα σωματίδια 
σκόνης στην ατμόσφαιρα της Κύπρου (Paschalidou et al., 2010). Η Κύπρος επηρεάζεται από 6‐8 
ανεμοθύελλες  Σαχάρας,  διάρκειας  2‐4  ημερών  σε  ετήσια  βάση  και  οι  οποίες  παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη συχνότητα το καλοκαίρι και την άνοιξη (Kleanthous et al., 2009). 

Στην  περίπτωση  του Όζοντος  οι  υπερβάσεις  του  8ώρου  στόχου  για  το 2010  (120  μg/m3),  που 
παρατηρούνται κυρίως σε μη αστικές περιοχές, όπως είναι η Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, οφείλονται 
πρώτιστα  στη  διασυνοριακή  ρύπανση  και  στις  κλιματολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν  στην 
Κύπρο και ευρύτερα στο μεσογειακό χώρο (ψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη ηλιοφάνεια), οι οποίες 
ευνοούν τη δημιουργία του.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που απεικονίζονται στον χάρτη που 
ακολουθεί,  το  όζον  είναι  ρύπος  που  απαντάται  συχνότερα  σε  αγροτικές  περιοχές  με  υψηλό 
υψόμετρο, παρά σε αστικές περιοχές. 

                                                      
7.Κατά  την  τελευταία  δεκαετία  έχει  μελετηθεί  σε  σημαντικό  βαθμό  ο  μηχανισμός  παραγωγής  του  τροποσφαιρικού  Ο3, 
υποδεικνύοντας ότι, ενώ οι πρόδρομες ουσίες έχουν υπαρκτή συμβολή, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, οι φυσικοί παράγοντες όπως η 
ηλιακή ακτινοβολία, η αυξημένη θερμοκρασία στα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα και εκκινητές όπως τα σταγονίδια υγρασίας ή 
η πυριτικής σύστασης σκόνη, αποτελούν βασικές αιτίες των αυξημένων συγκεντρώσεων και των συνεπαγόμενων υπερβάσεων στα 
ευρωπαϊκά όρια. Βάσει των διαπιστώσεων αυτών, διεξάγεται συζήτηση αναφορικά με την καταλληλότητα των ορίων, που βασίζονται 
στα δεδομένα των βορειότερων κρατών‐μελών, και για τις χώρες της Μεσογείου. Παράλληλα, τίθεται και πάλι το ζήτημα μεταφοράς 
σημαντικών ποσοτήτων Ο3 από τη βόρεια προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.  
Πηγές:  
‐Χ. Ζερεφός σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού, Φωτοχηµική δραστηριότητα και παράγοντες τροποποίησης της 
υπεριώδους  ηλιακής  ακτινοβολίας  ‐  H  Μεσόγειος  πεδίο  μετρήσεων  για  την  ατμοσφαιρική  ρύπανση,  Των  Ερευνών  Ανάλεκτα 
(περιοδικό της Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ), τεύχος 1, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2000, www.rc.auth.gr/analekta/. 
‐ Ζανής, Π., Τροποσφαιρικό Όζον Αστικό ή Παγκόσμιο πρόβλημα ρύπανσης;, δημοσίευση στο πλαίσιο των θεμάτων του ΠΜΣ Φυσικής 
Περιβάλλοντος, http://lap.phys.auth.gr/pms/ 
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Εικόνα 7‐5: Μέση εκτιμώμενη συγκέντρωση Όζοντος κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού στην Κυπριακή 
Δημοκρατία 

Παρότι  η  Κύπρος  συνεισφέρει  μόλις  το  0,2%  στις  εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2008 ήταν η χώρα με την μεγαλύτερη αύξηση εκπομπών σε σχέση 
με το 1990 (+65%) και είναι στις 10 χώρες με τις μεγαλύτερες ποσότητες εκπομπών ανά κάτοικο 
(το 2011 ήταν 10.9 t CO2 e./ κάτοικο για την Κύπρο, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 9 t CO2 e./ 
κάτοικο). 

Σύμφωνα με την ετήσια καταγραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 2013, η συνεισφορά 
των  τομέων  σε  σχέση  με  το  σύνολο  των  εκπομπών  από  τους  τομείς  εκτός  του  συστήματος 
εμπορίας  εκπομπών για  το  έτος 2011  είναι  περίπου 49%  από  τον  τομέα  των μεταφορών, 16% 
από την γεωργία, 13% από τα απόβλητα, 14% από τον οικιακό και τριτογενή τομέα, 5% από την 
βιομηχανία εκτός εμπορίας και 3% από την χρήση φθοριούχων αερίων (HFCs και PFCs).  

H  Κύπρος  έχει  δεσμευτεί  μέσα  από  το  Κοινοτικό  κεκτημένο  (Απόφαση  406/2009/ΕΚ)  και  τις 
διεθνείς  συμφωνίες  (δεύτερη  περίοδος  Πρωτοκόλλου  του  Κιότο)  για  μείωση  των  εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας στους τριτογενείς τομείς και σε μικρές 
βιομηχανίες,  βιομηχανικές  διεργασίες,  γεωργία  και  διαχείριση  αποβλήτων  κατά  5%  μέχρι  το 
2020 σε σχέση με το 2005. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση καταγραφής εκπομπών του 2013, οι 
εκπομπές το 2011 από τους πιο πάνω τομείς αυξήθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με το 2005. 

Παράλληλα,  σύμφωνα  με  την  τροποποίηση  του  Πρωτοκόλλου  του  Γκέτεμποργκ8,  οι  εκπομπές 
αμμωνίας από γεωργικά λιπάσματα θα πρέπει να μειωθούν κατά 10% έως το 2020 σε σχέση με 
το 2005.Το 2011 οι εκπομπές αμμωνίας ήταν 5,1 kt, ενώ κατά το έτος βάσης 2005 οι εκπομπές 
ήταν 5,8 kt. 

Με βάση τα πιο πάνω διαφαίνεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κυρίως από τους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, των μεταφορών και της γεωργίας.  

Στον τομέα της ενέργειας διαφαίνονται ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης από την προώθηση της 
χρήσης των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης.  Το  ιδιαίτερα υψηλό κόστος της ενέργειας στην 

                                                      
8http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/Informal_document_no_17_No23_Consolidated_text_checked_DB_10
Dec2012_‐_YT_‐_10.12.2012.pdf 
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Κύπρο  και  το  γεγονός  ότι  αποτελεί  τη  μεγαλύτερη  πηγή  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου 
αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού τομέα που αποδίδονται στην υπέρμετρη 
εξάρτηση του στην εισαγωγή πετρελαιοειδών,  την αδυναμία σύνδεσης του με τα Διευρωπαϊκά 
δίκτυα  λόγω  του  νησιωτικού  χαρακτήρα  της  χώρας,  και  στο  μικρό  μέγεθος  της  αγοράς  που 
αποτρέπει τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά. Το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας 
Ενέργειας, τα πετρελαιοειδή συνεισέφεραν 95,2% στην πρωτογενή κατανάλωση και 72,8% στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας.  Το ατύχημα στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης  τον  Ιούλιο 
του  2011,  που  είχε  ως  συνέπεια  την  καταστροφή  μεγάλου  μέρους  του  μεγαλύτερου  και 
αποδοτικότερου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Κύπρου και την αναστολή των εργασιών του,  
ανέδειξε  εντονότερα  την  εξάρτηση  του  ενεργειακού συστήματος  της  χώρας από  τις  εισαγωγές 
πετρελαιοειδών.  Τα  τελευταία  έτη  καταβάλλονται  ιδιαίτερες  προσπάθειες  για απεξάρτηση  της 
οικονομίας  από  το  πετρέλαιο  κυρίως  μέσω  της  προώθησης  της  διείσδυσης  των  Ανανεώσιμων 
Πηγών  Ενέργειας  (ΑΠΕ)  στην  παραγωγή  και  κατανάλωση  ενέργειας,  καθώς  και  μέτρων 
εξοικονόμησης  ενέργειας  –  βελτίωσης  της  ενεργειακής  απόδοσης.  Το  2012  το  ποσοστό 
συνεισφοράς των ΑΠΕ στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας ανήλθε στο 7,7%, ενώ το 
2013  η  ηλεκτροπαραγωγή  από  ΑΠΕ  αυξήθηκε  κατά  περίπου  28%  σε  σχέση  με  το  2012. 
Σημειώνεται  ότι  ο  σχετικός  ποσοτικός  στόχος  (συνεισφορά  ΑΠΕ  στην  τελική  ακαθάριστη 
κατανάλωση  ενέργειας)  που  τέθηκε  στο  Εθνικό  Μεταρρυθμιστικό  Πρόγραμμα  της  Κύπρου 
ανέρχεται  στο  13%  μέχρι  το  2020.  Πρόσθετα,  στο  Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  για  τις  ΑΠΕ  που 
υποβλήθηκε  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  τον  Ιούλιο  του  2010,  και  το  οποίο  βρίσκεται  υπό 
αναθεώρηση, τίθεται και ο υποχρεωτικός στόχος για αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ 
στην τελική κατανάλωση στις μεταφορές στο 10%, μέχρι το 2020. Όσον αφορά την εξοικονόμηση 
ενέργειας, για σκοπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση αλλά 
και στα πλαίσια του 2ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση που υποβλήθηκε 
στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  τον  Ιούλιο  του  2011,  η  Κύπρος  έχει  θεσπίσει  ενδεικτικό  στόχο  για 
εξοικονόμηση 14,3% στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας το 2020 (που αποτελεί και Εθνικό 
Στόχο  στο  ΕΜΠ)  και  εξοικονόμηση  10%  στην  τελική  κατανάλωση  ενέργειας  μέχρι  το  2016. 
Επιπρόσθετα  από  τα  πιο  πάνω,  για  σκοπούς  εφαρμογής  των  Οδηγιών  2012/27/ΕΕ  και 
2010/31/ΕΕ, η Κύπρος την περίοδο 2014‐2020, υποχρεούται να λάβει νέα μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας,  όπως  για  παράδειγμα  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  3%  ετησίως  του  εμβαδού  των 
χρησιμοποιούμενων  ιδιόκτητων  δημοσίων  κτιρίων,  την  προώθηση  της  υλοποίησης  έργων 
συμπαραγωγής  ηλεκτρισμού  και  θερμότητας  υψηλής  απόδοσης,    τη  διενέργεια  ενεργειακών 
ελέγχων, την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη διείσδυση των κτιρίων με σχεδόν 
μηδενική  κατανάλωση  ενέργειας στο  κτιριακό απόθεμα  κλπ.  Στην  Κύπρο  τα  κτίρια  ευθύνονται 
περίπου για το 30% της κατανάλωσης ενέργειας και σε συνδυασμό με την ανάγκη εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων που θέτουν οι σχετικές κοινοτικές Οδηγίες, η προώθηση επενδύσεων για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Το Σχέδιο Δράσης 
για την Ενεργειακή Απόδοση περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, 
επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, οικίες, κτίρια του τριτογενούς τομέα 
και βιομηχανίες, την προώθηση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης κλπ. Ο στόχος εξοικονόμησης 
πρωτογενούς  ενέργειας  το  2012  ήταν  1,58%  ενώ  η  πραγματική  εξοικονόμηση  πρωτογενούς 
ενέργειας,  σε  σύγκριση  με  το  σενάριο  αναφοράς,  ανήλθε  σε  12,34%.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι 
πέραν  των  μέτρων  εξοικονόμησης  που  λήφθηκαν  το  2012,  η  μείωση  της    δραστηριότητας  σε 
επιμέρους τομείς της οικονομίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, είχε σημαντική επίδραση στην 
ενεργειακή  κατανάλωση  του  2012.  Η  βελτίωση  της  ενεργειακής  αποδοτικότητας  της  χώρας 
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αντικατοπτρίζεται  και  στη  πτωτική  τάση  που  παρουσιάζει  ο  δείκτης  ενεργειακής  έντασης 
(πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας ως προς το ΑΕΠ) που μειώθηκε στο 166,9 το 2012 από 173,6 
το 2011 και 176,9 το 2010. Με βάση τα πιο πάνω διαφαίνεται η ανάγκη μείωσης των εκπομπών 
αερίων  του  θερμοκηπίου  πρωτίστως  από  τον  τομέα  της  ηλεκτροπαραγωγής,  μέσω  της 
ενεργειακής  απόδοσης,  της  προώθησης  των  ΑΠΕ,  και  της  εισαγωγής  του  φυσικού  αερίου  στο 
ενεργειακό μίγμα της χώρας. Κατά την προγραμματική περίοδο 2007‐2013 υλοποιήθηκε μικρός 
αριθμός  έργων  στον  τομέα  της  ενέργειας  που  αφορούσαν  στην  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών 
συστημάτων σε δημόσια κτίρια (στρατόπεδα, σχολεία) αυξάνοντας τη δυναμικότητα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συμβάλλοντας στην αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας. Οι παρεμβάσεις αυτές παρουσίασαν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση 
και  ταχείς  ρυθμούς  υλοποίησης,  αποτελώντας  τη  βάση  για  την  υλοποίηση  αντίστοιχου 
χαρακτήρα παρεμβάσεων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. 

Στο  τομέα  των  μεταφορών,  η  προώθηση  του  σχεδιασμού  και  υλοποίησης  δράσεων  βιώσιμης 
αστικής  κινητικότητας  στις  πόλεις  θα  συμβάλουν  στην  ενίσχυση  του  συστήματος  δημοσίων 
μεταφορών  και  στη  μείωση  των  εκπομπών  θερμοκηπίου  από  τον  τομέα  των  μεταφορών.    Η 
προώθηση  παρεμβάσεων  βιώσιμης  αστικής  κινητικότητας  όπως  η  εφαρμογή  του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και η ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδίων για 
τις  υπόλοιπες  πόλεις  θα  συμβάλουν  στην  εξισορρόπηση  των  χρήσεων  των  διαφόρων  μέσων 
μεταφοράς και κυρίως στην ενίσχυση του συστήματος δημοσίων μεταφορών με συνεπακόλουθη 
μείωση  των  εκπομπών  θερμοκηπίου  από  τον  τομέα  των  μεταφορών  συμβάλλοντας  στην 
επίτευξη  του  σχετικού  στόχου  που  τίθεται  στο  ΕΜΠ.  Το  λιμάνι  Λεμεσού  με  την  προώθηση 
κατάλληλων βελτιώσεων στις υποδομές του, παρουσιάζει προοπτικές λόγω και της στρατηγικής 
θέσης  της  Κύπρου  μεταξύ  τριών  ηπείρων,    για  να  αποτελέσει  κέντρο  μεταφόρτωσης  και 
διακίνησης  προϊόντων  μεταξύ  της  Ευρώπης,  Ασίας  και  Αφρικής(  hub),    αλλά  και  για  να 
εξυπηρετήσει εταιρείες από το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ερευνών για 
υδρογονάνθρακες.  Για  την  επίτευξη  αυτής  της  στρατηγικής  επιδίωξης  απαιτείται  η  περαιτέρω 
αναβάθμιση  των λιμενικών υποδομών  της χώρας αφού η υφιστάμενη υποδομή δεν μπορεί  να 
καλύψει  τις  ανάγκες  του  κυπριακού φορτίου  και  του φορτίου μεταφόρτωσης. H  αντιμετώπιση 
περαιτέρω  ελλείψεων  στο  Διευρωπαϊκό  Οδικό  Δίκτυο  θα  συμβάλει  στη  μείωση  του  χρόνου 
διακίνησης  και  κατ’  επέκταση  στα  σχετικά  μεταφορικά  κόστη  και  στην  ενίσχυση  της 
ανταγωνιστικότητας,  θα  βελτιωθεί  η  οδική  ασφάλεια  και  η  προσπελασιμότητα  σε  περιαστικές 
και  αγροτικές  περιοχές,  ενώ  παράλληλα  θα  απαμβλυνθεί  η  κυκλοφοριακή  συμφόρηση  με 
συνεπακόλουθη μείωση των ρύπων.  

Μείωση  των  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  από  τον  τομέα  της  γεωργίας  δύναται  να 
επιτευχθεί  μέσω  της  προώθησης  της  μείωσης  των  ρυπογόνων  εισροών  σε  συνδυασμό  με  την  
αύξηση  της  δέσμευσης  διοξειδίου  του  άνθρακα  με  ενισχύσεις  στη  δασοκομία.  Οι  εκπομπές 
αερίων  του  θερμοκηπίου  στη  γεωργία  προέρχονται  από  τη  διαχείριση  ζωικών  αποβλήτων,  τις 
εντερικές  ζυμώσεις  των  ζώων,  τη  χρήση  συνθετικών  αζωτούχων  λιπασμάτων,  την  καύση 
γεωργικών  υπολειμμάτων  και  τα  γεωργικά  εδάφη  (κατά  τη  διαδικασία  της 
νιτροποίησης/nitrification  –  απονιτροποίηση/denitrification,  που  λαμβάνει  χώρα  στο  έδαφος 
μέσω της δράσης των μικροοργανισμών που περιέχονται σε αυτό). Προσδιοριστικές παράμετροι 
της εξέλιξης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην γεωργία είναι ο αριθμός των ζώων, το 
ύψος  της  παραγωγής  γεωργικών  προϊόντων  και  η  κατανάλωση  συνθετικών  αζωτούχων 
λιπασμάτων. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία αντιπροσώπευε το 8,8 % των 
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συνολικών εκπομπών το 2012 (χωρίς τις εκπομπές από την δασοκομία), και αυξήθηκαν κατά 11,3 
% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το 1990 η γεωργία χωρίς την δασοκομία συνεισέφερε 12 
%  στις  συνολικές  εκπομπές  της  χώρας,.  Η  κορυφή  των  εκπομπών  Γεωργία  ήταν  το 2002,  όταν 
παρατηρήθηκε  μια  αύξηση  του  26  %  σε  σύγκριση  με  το  1990.  Από  το  2002  η  μείωση  των 
εκπομπών παρατηρήθηκε, λόγω της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο από τα γεωργικά εδάφη, λόγω 
της μείωσης της χρήσης των συνθετικών λιπασμάτων αζώτου. Η μείωση της χρήσης λιπασμάτων 
προκλήθηκε από την ξηρασία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, που είχε μια 
ακραία το 2008 . Περαιτέρω μείωση προκλήθηκε από τις πρόσφατες αλλαγές στη διαχείριση της 
κοπριάς. Η γεωργία είναι υπεύθυνη για εκπομπές μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου. Το 2012, 
η  γεωργία  έχει  συμβάλει 23,6 %  στις  συνολικές  εκπομπές μεθανίου  και 82,8 %  στις  συνολικές 
εκπομπές υποξειδίου του αζώτου.  

Η  Κυπριακή  Γεωργία  συμβάλλει  σε  μικρότερο  βαθμό  στην  δημιουργία  εκπομπών  του 
θερμοκηπίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.  

7.1.7 Κλιματικοί Παράγοντες 

Το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  του Μαρτίου  2007,  επεσήμανε  ότι,  για  να  επιτευχθεί  ο  στόχος  της 
Σύμβασης,  η  σταθεροποίηση  δηλαδή  των  συγκεντρώσεων  των  αερίων  θερμοκηπίου  στην 
ατμόσφαιρα  σε  επίπεδα  τα  οποία  αποτρέπουν  την  επικίνδυνη  ανθρωπογενή  παρεμβολή  στο 
κλιματικό  σύστημα,  η  συνολική  ετήσια  μέση  αύξηση  της  θερμοκρασίας  στην  επιφάνεια  του 
πλανήτη  δεν  θα  πρέπει  να  υπερβεί  τους  2  °C  σε  σύγκριση  με  τα  προ  ‐  βιομηχανικής  εποχής 
επίπεδα.  Για  να  επιτευχθεί  αυτό,  απαιτείται  να  μειωθούν  οι  παγκόσμιες  εκπομπές  αερίων 
θερμοκηπίου μέχρι το 2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι των επιπέδων του 1990. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα νησιά του Αιγαίου παρουσιάζουν πρόβλημα λειψυδρίας εδώ και τρεις 
δεκαετίες,  το  οποίο  εμφανίζεται  κυρίως  στα  μικρότερα  νησιά  και  επεκτείνεται  και  στα 
μεγαλύτερα. Το ήδη σημαντικό πρόβλημα λειψυδρίας αναμένεται να οξυνθεί περαιτέρω εξαιτίας 
της  αναμενόμενης  κλιματικής  αλλαγής  στην  περιοχή  της  Ανατολικής  Μεσογείου.  Με  βάσει 
στοιχεία  εκτιμήσεις  Διεθνών  Οργανισμών  για  τις  νησιωτικές  και  παράκτιες  περιοχές  της 
Ανατολικής  Μεσογείου  για  το  χρονικό  ορίζοντα  του  2050  αναμένεται  μείωση  της  ετήσιας 
βροχόπτωσης κατά 10‐15% με άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,5οC.  

Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια απειλή αλλά και το ότι ο Ελλαδικός 
χώρος  είναι  ιδιαίτερα  ευάλωτος  απέναντί  της,  έχει  τεθεί  ως  προτεραιότητα  η  συμβολή  στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος και ο σχεδιασμός πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής στις 
αρνητικές  επιπτώσεις  της  κλιματικής  αλλαγής.  Ειδικότερα,  για  το  μετριασμό  των  επιπτώσεων 
από την κλιματική αλλαγή, η Ελλάδα αναπτύσσει και εφαρμόζει ενέργειες που αποσκοπούν στη 
μείωση  των  εκπομπών  και  υλοποιεί  δράσεις  που  ενισχύουν  την  ενεργειακή  ασφάλεια  και  την 
ενεργειακή  απόδοση,  συνεισφέρουν  στην  οικοδόμηση  μιας  οικονομίας  φιλικής  στο  κλίμα  και 
συντελούν στην αύξηση θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.  

Η προσαρμογή είναι μια μακρόχρονη και συνεχής διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται σε όλα τα 
επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας και απαιτεί στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ 
των  διαφόρων  εμπλεκόμενων φορέων.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η «Εθνική  Στρατηγική Προσαρμογής 
για την κλιματική αλλαγή» που πρόκειται να εκπονηθεί θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη 
χάραξη στρατηγικής μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  Για την υποστήριξη των 
στόχων  της  κλιματικής  αλλαγής  κατά  την  κατάρτιση  και  υλοποίηση  των  Προγραμμάτων,  θα 
εφαρμοστεί  η  προτεινόμενη  μεθοδολογία  του  άρθρου  8  του  Κανονισμού  1303/2013  και  του 
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σχετικού εκτελεστικού Κανονισμού όπου με  την διαμόρφωση προσχεδίων των Προγραμμάτων, 
θα προσδιοριστούν οι κατηγορίες παρέμβασης με το σχετικό τους προϋπολογισμό. Παράλληλα 
για  την αποφυγή πιθανών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον  τομέα  της  κλιματικής 
αλλαγής, οι δράσεις θα υποβάλλονται σε εξέταση «κλιματικής συμβατότητας» (climate proofing), 
όπου  αυτό  κρίνεται  απαραίτητο  και  υπάρχει  συσχέτιση.    Η  προσπάθεια  για  την  στήριξη  της 
μετάβασης της Ελλάδας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έχει ως επιστέγασμα το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  (άρθρο 4  της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) 
δύο  σχετικά  κύρια  νομοθετήματα  (Ν. 3851/2010  και  Ν.4062/2012)  για  τις  ανανεώσιμες  πηγές 
ενέργειας αλλά και όλες τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην εξοικονόμηση ενεργειακών 
πόρων  (θέσπιση  ΚΕΝΑΚ,  ν.3855/2010,  Ν. 4122/2013)  και  στην  Συμπαραγωγή  Ηλεκτρισμού  και 
Θερμότητας  Υψηλής  Απόδοσης  (Ν.3734/2009  και  συνοδευτικές  διατάξεις  και  αποφάσεις  της 
διοίκησης).  Στην  εθνική  στρατηγική προβλέπονται  συγκεκριμένοι  στόχοι  μέχρι  το 2020  για  την 
αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα 
των  μεταφορών,  η  Στρατηγική  της  Ελλάδας  για  τις  Μεταφορές  συμβάλει  στην  επίτευξη  των 
στόχων  της  ΕΕ  για  βιώσιμη  ανάπτυξη  μέσω  της  ελαχιστοποίησης  των  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  (μείωση  των  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα  και  του  θορύβου)  από  τις 
μεταφορές και τη βελτίωση των παρεχόμενων αντίστοιχων υπηρεσιών.  

Η  Κύπρος,  έχει  Μεσογειακό  κλίμα  με  θερμά  και  ξηρά  καλοκαίρια  και  ήπιους  και  βροχερούς 
χειμώνες.  Οι  κλιματικές  διαφοροποιήσεις  εντός  του  νησιού  οφείλονται  σε  χωρικές 
διαφοροποιήσεις  λόγω υψομετρικών  διαφορών  καθώς  και  λόγω  της  επίδρασης  της  θάλασσας 
όπου  σε  παράλιες  περιοχές  παρατηρούνται  πιο  δροσερά  καλοκαίρια  και  ήπιοι  χειμώνες 
συγκριτικά με την ενδοχώρα. 

Η  βροχόπτωση  στην  Κύπρο  είναι  γεωγραφικώς  ανομοιόμορφα  κατανεμημένη.  Η  μέση  ετήσια 
βροχόπτωση κυμαίνεται από 450mm στα χαμηλότερα υψόμετρα μέχρι τα 1100mm περίπου στην 
περιοχή Τροόδους με τη μέση τιμή για το έτος 2010‐2011 η να εκτιμάται στα 465mm. Το 60% της 
ετήσιας βροχόπτωσης παρατηρείται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών ενώ την άνοιξη και 
το  φθινόπωρο  σημειώνονται  τοπικές  βροχές.    Οι  θερμοκρασίες  που  καταγράφονται 
παρουσιάζουν μεγάλη χωρική και χρονική διακύμανση. Στις ορεινές περιοχές και ειδικότερα στο 
Τρόοδος  καταγράφονται  οι  μικρότερες  τιμές  μέσης  μέγιστης  και  ελάχιστης  θερμοκρασίας.  Οι 
παραθαλάσσιες περιοχές παρουσιάζουν μικρότερες μέσες τιμές θερμοκρασίας συγκριτικά με την 
ενδοχώρα.  Γενικώς, παρατηρείται μια εποχιακή μεταβολή των ανέμων και μετατροπή τους από 
δυτικούς/νοτιοδυτικούς  το χειμώνα σε βόρειους/βορειοδυτικούς  το καλοκαίρι.  Επιπλέον,  λόγω 
μεταβολών στη θερμοκρασία, προκαλούνται διαφορές στην ατμοσφαιρική πίεση πάνω από την 
ξηρά και τη θάλασσα δημιουργώντας ένα σύστημα κυκλοφορίας του αέρα που συμπεριλαμβάνει 
τους  αναβατικούς  και  καταβατικούς  ανέμους  των  ορεινών  περιοχών  και  τις  θαλάσσιες  και 
απόγειες  αύρες  των  παραλιών.  Η  ταχύτητα  ανέμου  που  καταγράφεται  στις  περισσότερες 
περιοχές της Κύπρου είναι 3‐4m/s και η ταχύτητα στα νοτιοανατολικά παράλια 4‐5m/s (Iacovides 
et al., 2002).  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του περιοδικού κλιματικού μοντέλου PRECIS για την περίοδο 2021‐ 
2050, η διάρκεια των περιόδων ανομβρίας (βροχόπτωση <0.5mm) θα αυξηθεί έως και 12 μέρες 
το  χρόνο  κατά  μέσο  όρο,  ο  μέσος  αριθμός  των  ημερών  με  καύσωνα  (μέγιστη  θερμοκρασία 
>35οC)  θα  αυξηθεί  από  2  έως  34  μέρες  το  χρόνο,  ενώ  ο  μέσος  αριθμός  των  νυχτών  παγετού 
(ελάχιστη θερμοκρασία τη νύχτα <0οC) αναμένεται να μειωθεί έως και 8 μέρες κατά μέσο όρο. 
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Η  ξηρασία  και  λειψυδρία  εξακολουθούν  να  αποτελούν  το  βασικό  πρόβλημα  όσον  αφορά  τις 
επιπτώσεις  της  κλιματικής  αλλαγής.  Οι  κλιματικές  μεταβλητές  στην  Κύπρο  εστιάζονται  κυρίως 
στην  άνοδο  της  μέσης  ετήσιας  θερμοκρασίας  και  τη  μείωση  της  μέσης  ετήσιας  βροχόπτωσης, 
καθώς και στα εντονότερα και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Οι  τάσεις  αυτές,  που  καταγράφηκαν  τα  τελευταία  χρόνια,  θα  συνεχίσουν  να  παρατηρούνται 
σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  της  Μετεωρολογικής  Υπηρεσίας,  τις  εκθέσεις  του  παγκόσμιου 
οργανισμού IPCC και τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι βροχοπτώσεις αποτελούν τον μοναδικό φυσικό 
πόρο  νερού  στην  Κύπρο,  εφόσον  στο  νησί  υπάρχουν  μόνο  εποχικές  λίμνες  και  ποταμοί.  Σε 
συνδυασμό  με  άλλες  κλιματικές  αλλαγές  που  είναι  ήδη  ορατές  στη  χώρα,  όπως  οι  δασικές 
πυρκαγιές, η εγκατάλειψη γεωργικής γης, οι χαμηλές αποδόσεις των καλλιεργειών, η διάβρωση, 
η ερημοποίηση, η απώλεια βιοποικιλότητας και το χαμηλό επίπεδο άνθρακα στο έδαφος, έχουν 
και  θα  συνεχίσουν  να  έχουν  αλυσιδωτές  αρνητικές  συνέπειες  στον  άνθρωπο,  τα  φυσικά 
συστήματα και  τις υποδομές. Ο  νησιωτικός  χαρακτήρας  της Κύπρου και  η  τοποθεσία  της στην 
ευαίσθητη λεκάνη της Μεσογείου την καθιστούν ακόμη πιο ευάλωτη στις μελλοντικές δυσμενείς 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 

Στα πλαίσια του προγράμματος Life CYPADAPT, έχουν επισημανθεί οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής  σε  διάφορους  τομείς  της  οικονομίας  της  Κύπρου,  καθώς  και  οι  επιπτώσεις  που 
αναμένεται  να  επιδεινωθούν  στον  μέλλον,  και  ακολούθως  έχουν  επιλεγεί  αυτές  που 
αξιολογήθηκαν  ως  καίριας  προτεραιότητας  για  ανάληψη  δράσης  προσαρμογής.  Έχουν  επίσης 
εντοπισθεί οι ανάγκες για επιπρόσθετες μελέτες, στοχεύοντας σε μια πιο λεπτομερή και ακριβή 
αξιολόγηση  της  ικανότητας  προσαρμογής  του  κάθε  τομέα,  ενώ  με  τη  χρήση  ενός  συστήματος 
πολύ‐κριτηριακής  ανάλυσης  έχει  γίνει  προσχέδιο  με  τα  καταλληλότερα  μέτρα,  δράσεις  και 
τεχνικές  προσαρμογής  ανά  τομέα  λαμβάνοντας  υπόψη  την  μεταξύ  τους  αλληλοεπίδραση.  Τα 
αποτελέσματα αυτής της εργασίας καταδεικνύουν ότι είναι σοβαρές οι αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής  που  παρατηρούνται  διαχρονικά  στο φυσικό περιβάλλον,  με  οριζόντιες  και 
διατομεακές επιδράσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι η υγεία, η γεωργία και η 
κτηνοτροφία,  οι  υδάτινοι  πόροι,  ο  τουρισμός,  τα  δάση,  οι  ακτές,  η  χερσαία  και  θαλάσσια 
βιοποικιλότητα,  τα  οικοσυστήματα  κ.ά.  Η  διαμόρφωση  της  Εθνικής  Στρατηγικής  για  την 
Προσαρμογή, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2014, θα προσφέρει το ολοκληρωμένο πλαίσιο 
δράσης  για  την αποτελεσματική πρόληψη  και αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  της αλλαγής  του 
κλίματος και των ακραίων φυσικών διαταραχών στην Κύπρο. Η στρατηγική αυτή έχει εντοπίσει 
μια σειρά από τομείς οικονομικής δραστηριότητας που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, 
όπως  είναι  η  αλιεία  και  υδατοκαλλιέργειες,  η  γεωργία,  ο  τουρισμός  και  η  ενέργεια,  ενώ 
ταυτόχρονα επηρεάζονται βασικοί φυσικοί πόροι, όπως είναι  τα ύδατα,  τα δάση, οι παράκτιες 
ζώνες,  το έδαφος και η βιοποικιλότητα. Μέσα από τις δράσεις που θα προτείνει η στρατηγική 
προσαρμογής  αναμένεται  να  αντιμετωπιστούν  τα  προβλήματα  που  προκαλούνται  από  την 
κλιματική  αλλαγή,  δημιουργώντας  έτσι  συνθήκες  βιώσιμης  οικονομικής  ανάπτυξης. 
Επιπρόσθετα,  οι  δράσεις  προσαρμογής  θα  προσφέρουν  νέες  ευκαιρίες  για  την  αγορά  και  την 
απασχόληση  σε  τομείς  όπως  οι  γεωργικές  τεχνολογίες,  η  διαχείριση  οικοσυστημάτων,  οι 
κατασκευές  και  η  διαχείριση  υδάτων.  Οι  επιχειρήσεις  θα  μπορούν  να  αποκτήσουν  νωρίς  το 
πλεονέκτημα  του  πρωτοπόρου  στην  ανάπτυξη  προϊόντων  και  υπηρεσιών  ανθεκτικών  στην 
κλιματική αλλαγή, και να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
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7.1.8 Πληθυσμός 

7.1.8.1 Δημογραφική εξέλιξη της διασυνοριακής περιοχής.  

Ο συνολικός πληθυσμός της επιλέξιμης περιοχής, ανέρχεται σε 2.052.068 κατοίκους  (2013) και 
παρουσιάζει αύξηση κατά 16,32% σε σχέση με το έτος βάσης της προηγούμενης προγραμματικής 
περιόδου  (2006).  Επισημαίνεται  ότι  άνω  του 50%  της  συνολικής πληθυσμιακής μεταβολής  της 
περιοχής συνεργασίας οφείλεται στην ένταξη  του πρώην ν.  Κυκλάδων στην επιλέξιμη περιοχή, 
ενώ η Κύπρος παραμένει η συγκριτικά η μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιοχή (NUTS‐2), καθώς και 
εκείνη με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή μεταβολή ανά χωρική ενότητα (αύξηση κατά 11,5% την 
επταετία 2013‐2006). 

Σε  σχέση  με  την  πληθυσμιακή  πυκνότητα  παρατηρείται  σχετική  ανομοιογένεια  σε  επίπεδο 
περιοχής NUTS‐2  καθώς ειδικά τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου πελάγους είναι αρκετά 
αραιοκατοικημένα.  Αντίθετα,  η  Κύπρος  και,  σε  μικρότερο  βαθμό  η  Κρήτη,  λόγω  της  ύπαρξης 
αμιγώς  αστικών  περιοχών  παρουσιάζουν  πληθυσμιακή  πυκνότητα  εγγύτερα  στον  ευρωπαϊκό 
μέσο  όρο.  Η  θετική  φυσική  πληθυσμιακή  αύξηση  και  η  μετανάστευση  αποτελούν  τις  βασικές 
αιτίες της πληθυσμιακής μεταβολής την περίοδο 2007‐2012. Ο βαθμός πληθυσμιακής αύξησης 
είναι θετικός για σχεδόν όλη την περιοχή συνεργασίας, με εξαίρεση το Βόρειο Αιγαίο.  

Οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά περιοχές NUTS‐2 (Κύπρος, Κρήτη) παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα 
αρνητικής καθαρής μετανάστευσης  (σε σύγκριση με το 2007), ενώ αντίθετα οι περιφέρειες του 
Αιγαίου φαίνεται ότι  προσελκύουν σημαντικό ποσοστό μεταναστών αναλογικά με τον πληθυσμό 
τους. 

Η αυξητική τάση στο πληθυσμιακό επίπεδο της διασυνοριακής περιοχής ΕΛ‐ΚΥΠ, αναμένεται να 
διαφοροποιηθεί  σύμφωνα  με  το  Europop 2013.  Ως  εκ  τούτου  προβλέπεται  ότι  μέχρι  το  2050, 
λόγω  της  εξερχόμενης  μετανάστευσης  και  βραδύτερους  ρυθμούς  της  φυσικής  αύξησης,  η 
Ελλάδα  θα  υποστεί  μείωση  του  πληθυσμού  κατά  μέσο  όρο  4%  ανά  δεκαετία,  ενώ αντίθετα  η 
Κύπρος  θα  παρουσιάσει  μέση  πληθυσμιακή  αύξηση  της  τάξης  του  4,6%  αντίστοιχα.  Ωστόσο, 
επίσης  προβλέπεται  ότι  και  οι  δύο  χώρες  θα  βιώσουν  το  πρόβλημα  της  γήρανσης  του 
πληθυσμού, όπου το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65+, θα συνεχίζει να αυξάνεται χρόνο με το 
χρόνο,  επηρεάζοντας έτσι  το λόγο του εξαρτώμενου πληθυσμού. Όσο υψηλότερη είναι αυτή η 
αναλογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που εξασκείται επί του παραγωγικού πληθυσμού. 

Εν  κατακλείδι,  η  διασυνοριακή  περιοχή  είναι  ιδιαίτερα  εκτεθειμένη  στις  δημογραφικές 
προκλήσεις που συνδυάζουν ορισμένες από τις ακόλουθες τάσεις: 

• Θετική  αύξηση  πληθυσμού,  λόγω  του  υψηλού  ποσοστού  γεννήσεων  (Κύπρος,  Κρήτη, 
ΠΝΑ) και της θετικής μεταναστευτικής εισροής (ΠΝΑ). 

• Αρνητική αύξηση του πληθυσμού λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων σε μια ήδη 
αραιοκατοικημένη περιοχή και παρά την θετική μεταναστευτική εισροή (ΠΒΑ). 

• Σημαντική  αύξηση  του  αριθμού  των  ηλικιωμένων άνω  των  65  ετών  για  το  σύνολο  της 
περιοχής συνεργασίας.  

• Συνεχίζονται, οι τάσεις έντονης πληθυσμιακής συγκέντρωσης στα αστικά και τουριστικά 
κέντρα, με  επακόλουθο τις ανάλογες πιέσεις και απαιτήσεις σε υποδομές.  Το πρότυπο 
κατοίκησης  σε  όλη  την  επιλέξιμη  περιοχή  συνεχίζει  να  παρουσιάζει  ιδιαίτερα  έντονη 
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εποχικότητα  στα  ελληνικά  νησιά  και  την  Κύπρο,  με  προφανείς  συνέπειες  στο  φυσικό, 
κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. 

• Στην  Κύπρο  οι  περιοχές  της  υπαίθρου  και  ιδιαίτερα  οι  ορεινές  περιοχές  είναι 
αραιοκατοικημένες,  ενώ  παρουσιάζουν  έντονες  τάσεις  γήρανσης  του  πληθυσμού  και 
διαρροής  προς  τα  αστικά  κέντρα,  καθώς  η  κύρια  απασχόληση  είναι  η  γεωργία,  σε 
συνδυασμό  με  την  έλλειψη  επαρκών  εναλλακτικών  οικονομικών  δραστηριοτήτων.  Στα 
αστικά  κέντρα  (περιλαμβάνονται  τρεις  πόλεις  μέσου  μεγέθους  και  μια  μικρότερη) 
εντοπίζονται  περιοχές  υποβαθμισμένης  ποιότητας  ζωής  και  λειτουργίας  με  μειωμένη 
ελκυστικότητα, τόσο για οικονομικές δραστηριότητες, όσο και για διαμονή. 

• Με  βάση  το  επίπεδο  τουριστικής  ανάπτυξης,  τα  νησιά  διακρίνονται  σε  νησιά  μεγάλης 
τουριστικής  κίνησης  και  ευημερίας  και  σε  νησιά  με  συρρικνούμενη  οικονομία  και 
φθίνοντα  πληθυσμό.  Οι  υπάρχουσες  ανισότητες  συχνά  δεν  είναι  ορατές  καθώς  τα 
κοινωνικο‐οικονομικά μεγέθη που τις καταδεικνύουν αναφέρονται συνήθως σε επίπεδο 
νομού ή περιφέρειας, καθιστώντας δυσχερέστερη τη μελέτη των επιμέρους οικονομικών 
στοιχείων  και  αποτελεσμάτων  που  θα  συνέθεταν  μια  πιο  ολοκληρωμένη  εικόνα  της 
οικονομικής δραστηριότητας του κάθε νησιού ξεχωριστά. 

Με  σκοπό  να  αξιοποιηθούν  οι  θετικές  και  να  αμβλυνθούν  οι  αρνητικές  παρενέργειες  από  τις 
καταγραφείσες δημογραφικές τάσεις στην δημογραφική εξέλιξη της διασυνοριακής περιοχής,  οι 
προτεραιότητες παρέμβασης αφορούν την προσαρμογή των υποδομών και  των υπηρεσιών για 
την  γενικότερη  αναβάθμιση  του  επιπέδου  παρεχόμενων  υπηρεσιών    ιδιαίτερα  προς  ευπαθείς 
ομάδες  πληθυσμού  (μετανάστες,  τρίτη  ηλικία,  νέοι  κτλ).  Στα  πλαίσια  του  ΔΠΣ,  η  βασική 
αναπτυξιακή ανάγκη εντοπίζεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την προώθηση 
ψηφιακών εφαρμογών εξυπηρέτησης του πληθυσμού της διασυνοριακής περιοχής. 

7.1.8.2 Οικονομικό Προφίλ της διασυνοριακής περιοχής.  

Η  διασυνοριακή  περιοχή,  εμφανίζει  σημαντική  ανομοιογένεια  τόσο  όσον  αφορά  το  επίπεδο 
ανάπτυξης  όσο  και  την  ανθεκτικότητα  της  οικονομίας  στις  επιπτώσεις  της  πρόσφατης 
παγκόσμιας κρίσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής στις δύο χώρες, με την Κύπρο και το 
ΝΑ  να  εμφανίζουν  και  μεγαλύτερη  ανθεκτικότητα  και  τις  υψηλότερες  επιδόσεις  και  το  ΒΑ  να 
εμφανίζει  διαχρονικά  τις  χαμηλότερες  επιδόσεις.  Ο  αγροτικός  τομέας  και  ο  τουρισμός 
παραμένουν από τους πολύ σημαντικούς κλάδους της οικονομίας της διασυνοριακής περιοχής, 
με τον πρώτο να παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κρίσης και τον δεύτερο 
να  παρουσιάζει  οριακή  υποχώρηση,  πλήττοντας  όμως  παράλληλα  σημαντικά  τον  κλάδο  των 
κατασκευών  και  της  διαχείρισης  ακίνητης  περιουσίας  που  είναι  τροφοδοτούμενοι  από  αυτόν. 
Παρά το πλήγμα που εδέχθη από τις επιπτώσεις της κρίσης, η διασυνοριακή περιοχή παραμένει 
από τις πλέον ανεπτυγμένες στον Ευρωπαϊκό νότο. 

Υπό  την  έννοια  των  στρατηγικών  αναπτυξιακών  αναγκών  της  διασυνοριακής  περιοχής  που 
καλείται  να  αντιμετωπίσει  το  ΠΔΣ  στα  πλαίσια  των  κανονιστικών  και  χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων του, θεωρούνται η άμβλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης σε Ελλάδα και 
Κύπρο και η προσαρμογή των οικονομιών τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Τόσο  η  Ακαθάριστη  Προστιθέμενη  Αξία  (ΑΠΑ)  όσο  και  η  απασχόληση,  υποδεικνύουν  ότι    ο 
τουρισμός  είναι  ο  δυναμικότερος  οικονομικός  κλάδος  και  μπορεί  να  αποτελέσει  τον  κλάδο 
στόχο. Η γεωργία παρά το μικρό της μέγεθος, εμφανίζει αξιόλογη δυναμική, ενώ οι δυνατότητες 
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μεταποίησης  της  α’γενούς  παραγωγής,  διαμορφώνουν  σημαντικές  προοπτικές  ανάπτυξης  και 
ενίσχυσης  των  περιφερειακών  παραγωγικών  συστημάτων.  Στα  πλαίσια  του  ΔΠΣ,  η  βασική 
αναπτυξιακή  ανάγκη  εντοπίζεται  στην  ενίσχυση  της  εξωστρέφειας,  ιδιαίτερα  σε  παραγωγικές 
δραστηριότητες  που  παρουσιάζουν  ανταγωνιστικές  προοπτικές  και  διασυνδέσεις  στον 
παραγωγικό ιστό της διασυνοριακής περιοχής. 

7.1.9 Ανθρώπινη Υγεία 

Η διασυνοριακή περιοχή διαθέτει πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους υγειονομικής περίθαλψης σε 
επίπεδα  που  είναι  κατώτερα  του  μέσου  όρου  της  ΕΕ28  στις  βασικές  υποδομές  (κλίνες),  ενώ 
υπερτερεί στο ανθρώπινο δυναμικό (ιατροί). 

Σχετικά,  με  τον  μέγιστο  αριθμό  ασθενών  που  μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  από  νοσοκομεία 
(νοσοκομειακές  κλίνες/100.000  κατοίκους),  οι  περιφέρειες  της  περιοχής  συνεργασίας  έχουν 
λιγότερο από επαρκή επίπεδα καθώς υπολείπονται  του μέσου όρου της ΕΕ28 σε ποσοστά που 
κυμαίνονται από περίπου 12%  (ΠΝΑ, Κρήτη) έως περίπου 35%‐40% (Κύπρος, ΠΒΑ). Όμως η της 
πυκνότητα των ιατρών, που υποδηλώνει την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες (γιατροί/100.000 
κατοίκους),  οι  ελληνικές  περιφέρειες  (ειδικά  η  Κρήτη  λόγω  της  ύπαρξης  Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου) έχουν ένα σαφές πλεονέκτημα. 

Παρότι  η  φτώχεια  και  ο  κοινωνικός  αποκλεισμός  αναγκάζει  περισσότερους  ανθρώπους  να 
καταφύγουν  σε  νοσοκομειακή  περίθαλψη  ‐  η  οποία  είναι  φθηνότερη  κατά  κανόνα  από  την 
ιδιωτική  ιατρική  περίθαλψη,    η  διασυνοριακή  περιοχή  συνεργασίας  φαίνεται  ότι  διατρέχει 
σοβαρό  κίνδυνο  επιδείνωσης  των  συνθηκών  υγειονομικής  περίθαλψης,  καθώς  τα  διαθέσιμα 
δεδομένα  δείχνουν  ότι  στο  σύνολο  της  περιοχής  το  προσδόκιμο  ζωής  είναι  υψηλότερου  του 
μέσου όρου της ΕΕ27, ενώ και τα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας είναι συγκριτικά καλύτερα με 
μοναδική εξαίρεση του Βόρειο Αιγαίο. 

Ένα χαρακτηριστικό του Τομέα της Υγείας στην Ελλάδα είναι η διαχρονικά αυξητική τάση τόσο 
της  δαπάνης  υγείας  όσο  και  της  φαρμακευτικής  δαπάνης.  Αιτίες  αυτού  του  φαινομένου 
αποτελούν η αύξηση και η γήρανση του πληθυσμού, καθώς και η δυνατότητα αντιμετώπισης –με 
την  ανάπτυξη  καινοτόμων  ουσιών–  ασθενειών  που  στο  παρελθόν  δεν  ήταν  δυνατόν  να 
αντιμετωπιστούν.  Επιπρόσθετα,  η  φαρμακευτική  περίθαλψη,  λειτουργώντας  είτε  ως 
συμπληρωματική  είτε  ως  υποκατάστατο  της  ιατρικής  και  νοσοκομειακής  φροντίδας,  όχι  μόνο 
έχει συμβάλλει στη μείωση της θνησιμότητας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης –τόσο 
μέσω της πρόληψης όσο και με  την αντιμετώπιση παθήσεων–, αλλά έχει βελτιώσει σημαντικά 
και  την  ποιότητα  ζωής  των  χρόνιων,  κυρίως,  ασθενών.  Ωστόσο,  η  αύξηση  της  φαρμακευτικής 
δαπάνης  συχνά  οδηγεί  σε  μείωση  των  συνολικών  δαπανών  υγείας,  καθώς  υποκαθιστά  άλλες 
μορφές περίθαλψης (π.χ. νοσοκομειακή). 

Στην Ελλάδα,  στο διάστημα 2009  ‐ 2011,  η  Συνολική Δαπάνη Υγείας μειώθηκε  κατά €4,4  δις ή 
18,9%  (από  23,2  δις  €  στα  18,8δις  €)9  Η  μείωση  των  δημοσίων  δαπανών  υγείας  στην  Ελλάδα 
αντανακλάται  και στα στοιχεία  της  νοσοκομειακής δαπάνης.  Είναι  χαρακτηριστικό ότι,  κατά  τη 
διάρκεια της περιόδου 2009‐2011, η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, όπως και η δαπάνη 
μισθοδοσίας και προμήθειας υγειονομικού και λοιπού υλικού μειώθηκε δραστικά, κατά 33,5%. 
Συνολικά η δαπάνη των νοσοκομείων του ΕΣΥ μειώθηκε μεταξύ 2009 και 2011, κατά 14,7%.  

                                                      
9 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008 – 2013» 
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Από άποψη ανθρώπινου δυναμικού, στην Ελλάδα, οι άμεσα απασχολούμενοι επαγγελματίες στο 
χώρο  της  Υγείας  ξεπερνούν  τα  140.000  άτομα,  με  τους  ιατρούς,  σύμφωνα  με  στοιχεία  της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ  για  το  2010,  να  είναι  περίπου  70.000,  τους  οδοντιάτρους  14.000,  τους  νοσηλευτές 
36.000  και  τους  φαρμακοποιούς  11.000  άτομα,  περίπου.  Οι  εργαζόμενοι  στη  βιομηχανία 
φαρμάκου ανέρχονται σε 13.500, περίπου. Αξίζει να επισημανθούν, η υψηλή αναλογία  ιατρών 
ανά κάτοικο στην Ελλάδα (6,1 ανά 1.000 κατοίκους), σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του 
ΟΟΣΑ  (3,1  ανά  1.000  κατοίκους),  καθώς  και  η,  αντίστοιχα,  χαμηλή  αναλογία  νοσηλευτών  ανά 
κάτοικο (3,1 ανά 1.000 κατοίκους), σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ  (8,7 ανά 
1.000 κατοίκους). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη στατιστική υγείας και νοσοκομείων για το έτος 2011, το επίπεδο υγείας 
στην  Κύπρου  θεωρείται  αρκετά  ψηλό  και  συγκρίνεται  ευνοϊκά  με  αυτό  των  ανεπτυγμένων 
χωρών,  όπως  φαίνεται  από  τους  διάφορους  δείκτες  υγείας,  όπως  το  ποσοστό  βρεφικής 
θνησιμότητας με 3,1 θανάτους για κάθε 1.000 ζωντανές γεννήσεις, την προσδοκώμενη διάρκεια 
ζωής  κατά  τη  γέννηση  79,0  χρόνια  για  τους  άνδρες  και  82,9  χρόνια  για  τις  γυναίκες  και  τον 
αριθμό ατόμων ανά ιατρό σε 335.  

Στον  τομέα  της  Ανθρώπινης  Υγείας  στην  Κύπρου,  ιδιαίτερη  σημασία  δίνεται  στην  πρόληψη 
ασθενειών και στην οργάνωση και παροχή υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και  φροντίδας  σε  όλους  τους  πολίτες.  Το  σύστημα  υγείας,  παρά  το  καλό  επίπεδο  υγείας  του 
πληθυσμού,  εξακολουθεί  να  παρουσιάζει  σημαντικές  αδυναμίες  και  στρεβλώσεις.  Οι  κρατικές 
υπηρεσίες  υγείας  αδυνατούν  να  ανταποκριθούν  επαρκώς  στη  ζήτηση  με  αποτέλεσμα  να 
εξυπηρετείται μόλις το 50% των δικαιούχων και σημαντικό μέρος του πληθυσμού να καταφεύγει 
σε  αγορά  υπηρεσιών  σε  ιδιωτικά  νοσηλευτήρια.  Η  πίεση  προς  το  δημόσιο  τομέα  της  υγείας 
αναμένεται  να  οξυνθεί  ακόμη  περισσότερο,  λόγω  της  επιδείνωσης  της  κατάστασης  της 
οικονομίας  και  της  συρρίκνωσης  των  οικογενειακών  προϋπολογισμών,  με  αποτέλεσμα  ολοένα 
και  μεγαλύτερο  μέρος  του  πληθυσμού  να  στρέφεται  στην  αναζήτηση  δημόσιων  υπηρεσιών 
φροντίδας  υγείας,  γεγονός  που  αναμένεται  να  επιφέρει  δυσμενείς  επιπτώσεις  στην  ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Σε σχέση με το περιβάλλον, στόχος είναι η προαγωγή της καλής δημόσιας υγείας και η βελτίωση 
και προστασία έναντι των κινδύνων.  

7.1.10 Πολιτιστική Κληρονομιά 

Η διασυνοριακή περιοχή είναι πλούσια τόσο σε πολιτιστικούς, όσο και σε φυσικούς πόρους. Η 
μακραίωνη συνεχής κατοίκηση της, έχει αφήσει έντονα τα σημάδια παλαιότερων πολιτισμών. Η 
ιστορική  γεωστρατηγική  της  θέση  την  έχει  καταστήσει  επίδικο  πολλών  συγκρούσεων  στην 
πορεία  του  χρόνου.  Ο  συνδυασμός  των  χαρακτηριστικών  της  γεωγραφικής  ασυνέχειας,  της 
απομόνωσης,  της  περιφερειακότητας,  της  πολυδιάσπασης  του  χώρου  αλλά  και  της  μοναδικής 
πολιτισμικής ταυτότητας, συνθέτουν την ιδιαίτερη εικόνα του συγκεκριμένου νησιωτικού χώρου 
που σημειωτέον συγκεντρώνει και ένα πλούσιο δίκτυο ξεχωριστών οικοτόπων. Η διασυνοριακή 
περιοχή  έχει  810  μνημεία/σύνολα  μνημείων  αναγνωρισμένα  ως  μνημεία  της  Παγκόσμιας 

                                                      
10 α) Ελλάδα: Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (1988), Δήλος (1990), Νέα Μονή Χίου (1990), Πυθαγόρειον και Ηραίον Σάμου (1992), 
Ιστορικό Κέντρο (Χώρα) της Πάτμου με τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης (1999), 
β) Κύπρος: Πάφος  (Νέα Πάφος και Παλαίπαφος) ‐ (1980), Τοιχογραφημένοι ναοί στην περιοχή του όρους Τρόοδος ‐ (1985, 
2001) και Χοιροκοιτία‐ (1998)  
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Κληρονομιάς  (UNESCO‐World  Heritage  List).  Να  σημειώσουμε  ότι  εκκρεμεί  η  εγγραφή  της 
Κνωσού  (Κρήτη),  στα μνημεία  της  Ευρωπαϊκής  Κληρονομιάς,  ενώ πολλά μνημεία  της  περιοχής 
έχουν διακριθεί με το βραβείο της EUROPA NOSTRA. 

Εκατοντάδες άλλα μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ανασκαφές και μουσεία, διάσπαρτα στον χώρο 
της  επιλέξιμης περιοχής,  υπενθυμίζουν  τις  οικονομικές,  πολιτιστικές  και  κοινωνικές  σχέσεις με 
τους  λαούς  της  Ανατολικής  Μεσογείου  και  της  Ευρώπης  και  αποτελούν  τα  στοιχεία  που 
μαγνητίζουν  τους  επισκέπτες  και  τους  φιλότεχνους,  δίνουν  στίγμα  στο  τουριστικό  προϊόν  και 
συμβάλλουν στην ταυτοδότηση (branding) του τόπου. Οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα ιστορικά 
κέντρα  πόλεων  αποτελούν  επίσης  βασικά  στοιχεία  της  παραδοσιακής  αρχιτεκτονικής  και 
πολιτιστικής  κληρονομιάς.  Στην  επιλέξιμη  περιοχή,  αναφορικά  με  τις  υποδομές  σύγχρονου 
πολιτισμού,  υπάρχει σημαντικός αριθμός από θεματικά μουσεία που εστιάζουν  στην  ιδιαίτερη 
παράδοση  κάθε  νησιού.  Επιπλέον,  σε  μικρότερο  αριθμό  υπάρχουν  δημόσιες  και  ιδιωτικές 
υποδομές  που  υποστηρίζουν  μεγάλα  γεγονότα  σύγχρονου  πολιτισμού  (χορός,  θέατρο, 
ζωγραφική, γλυπτική κλπ). 

Ιδιαίτερα,  όσον  αφορά  την  Κύπρο,  χαρακτηρίζεται  από  την  ύπαρξη  πλούσιου  πολιτιστικού 
περιβάλλοντος με μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Στα 
μνημεία  που  έχουν  ανακηρυχθεί  από  την  UNESCO  ως  μνημεία  παγκόσμιας  πολιτιστικής 
κληρονομιάς  συμπεριλαμβάνονται,  μεταξύ  άλλων,  οι  αρχαιότητες  της  Πάφου,  η  νεολιθική 
Χοιροκοιτία  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. Οποιαδήποτε οικιστική ή άλλη ανάπτυξη σε οποιοδήποτε σημείο 
της  Δημοκρατίας  της  Κύπρου,  ελέγχεται  κατ’  αρχήν  από  το  τμήμα  πολεοδομίας,  για  τα  αν 
γειτνιάζει ή  καθ οιονδήποτε  τρόπο εμπλέκεται με περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  Στην 
περίπτωση  που  υπάρχει  παρόμοια  εμπλοκή  ειδοποιείται  το  αρμόδιο  τμήμα  προκειμένου  να 
εκφράσει τις απόψεις του. 

7.1.11 Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Στην  διασυνοριακή  περιοχή,  η  ιδιωτική  και  δημόσια  περιουσία  προστατεύονται  μέσω  ενός 
συμπαγούς  πλέγματος  νομικών  ρυθμίσεων.  Ευθυγραμμισμένο  με  τα  νομικά  συστήματα  των 
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, το δίκαιο της Ελλάδας και της Κύπρου περιλαμβάνει ρητές αρχές και 
λεπτομερείς  πρόνοιες  για  την  προστασία  της  περιουσίας  και  την  εννοιολογική  οριοθέτηση 
σχετικά με το τι συνιστά περιουσιακό αγαθό.  

7.1.12 Τοπίο 

Η καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση ενός τοπίου αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία 
του,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  την  αναγνώριση  της  οικολογικής,  κοινωνικοοικονομικής  και 
αισθητικής αξίας του. 11 

Η  Ελλάδα  ήταν  μια  τις  χώρες  που  υπέγραψαν  την  Ευρωπαϊκή  Σύμβαση  για  το  Τοπίο  στη 
Φλωρεντία  της  Ιταλίας  στις  19  Ιουλίου  2000.  Η  σύμβαση  της  Φλωρεντίας  έχει  σαν  στόχο  να 
προάγει την προστασία, διαχείριση και το σχεδιασμό του τοπίου. Η καινοτομία της βρίσκεται στο 
γεγονός ότι, βασιζόμενη πάντα σε οικολογικές και πολιτισμικές αρχές,  το πεδίο εφαρμογής της 
είναι όχι μόνο τα αξιόλογα φυσικά τοπία, αλλά και τα αστικά, περιαστικά και αγροτικά, είτε είναι 

                                                      
11 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Συμπεράσματα 7ου  Συνεδρίου 
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ηπειρωτικά  είτε  θαλασσινά  ή  παραθαλάσσια.  Υπογραμμίζει  αφενός,  ότι  πολλές  αγροτικές  και 
περιαστικές  περιοχές,  οι  οποίες  υφίστανται  ριζικές  αλλαγές,  πρέπει  να  τύχουν  μεγαλύτερης 
προσοχής από τις αρμόδιες αρχές και αφετέρου, ότι ο ρόλος των πολιτών στη λήψη αποφάσεων 
για τα τοπία «τους», θα πρέπει να είναι ενεργός.  

Επιπλέον,  η  πανευρωπαϊκή  στρατηγική  για  την  προστασία  της  βιοποικιλότητας  και  της 
ποικιλομορφίας  των  ευρωπαϊκών  τοπίων  (Pan  European Biodiversity  and  Landscape  Strategy  ‐ 
PEBLS)  που  εγκρίθηκε  στην  τρίτη  υπουργική  διάσκεψη  στη  Σόφια  το  1995,  έχει  ως  επιμέρους 
στόχο  την  επίτευξη,  στο  μέτρο  του  δυνατού,  της  συμβατότητας  ανάμεσα  στις  ανθρώπινες 
δραστηριότητες  και  τη  διατήρηση  των  οικοσυστημάτων,  ενδιαιτημάτων,  ειδών  και  τοπίων, 
εξασκώντας  πχ  παραδοσιακές  γεωργικές  πρακτικές,  δασοκομικές  πρακτικές  κ.α..  Το  1995 
εκδόθηκε από τους Bernd von Droste, Harald Plachter και Mechtild Rφssler ο οδηγός της UNESCO 
με  τον  τίτλο  «Πολιτισμικά  Τοπία  Παγκόσμιας  Αξίας»  και  αναγνωρίστηκαν  3  κατηγορίες 
πολιτισμικών  τοπίων:  Σαφώς  καθορισμένα  τοπία,  Συστηματοποιημένα  εξελισσόμενα  τοπία 
(Κατάλοιπα  ή  απολιθωμένα  τοπία‐λείψανα  και  διαρκή  ‐ζωντανά  ‐  ενεργά  τοπία)  και 
Συσχετιζόμενα πολιτισμικά τοπία.  

Όσον  αφορά  την  Κύπρο,  ο  νησιωτικός  χαρακτήρας,  το  ποικίλο  κλίμα,  η  γεωλογία  και  η 
τοπογραφία,  μαζί  με  τη  μακράν  ιστορία  των  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  που  χρονολογείται 
από το 8200 π.Χ., έχουν διαμορφώσει ένα ποικιλόμορφο τοπίο. Τόσο το Τμήμα Δασών όσο και το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και τη διαμόρφωση 
του τοπίου στο νησί (νόμος προστατευόμενων τοπίων). Η Κύπρος έχει ήδη επικυρώσει με σχετικό 
Νόμο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο που τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2006 για την 
προώθηση της προστασίας, διαχείρισης και σχεδιασμού του τοπίου. Το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως  εκπροσωπεί  την  Κύπρο  στη  Σύμβαση  αυτή  και  προωθεί  την  εφαρμογή  της.  Για  το 
σκοπό  αυτό,  το  Τμήμα  Πολεοδομίας  και  Οικήσεως  έχει  ετοιμάσει,  σε  συνεργασία  με  το 
Πανεπιστήμιο  Reading  του  Ηνωμένου  Βασιλείου  και  τον  κυπριακό  μη  κυβερνητικό  οργανισμό 
«Ίδρυμα  Λαόνα»,  τον  πρώτο  χάρτη  αξιολόγησης  του  χαρακτήρα  των  τοπίων  της  Κύπρου 
(Warnock, Griffiths & Vogiatzakis, 2008). Από την ανάλυση έχουν προκύψει 17 τύποι τοπίου που 
χαρακτηρίζουν ολόκληρη την Κύπρο, με εξαίρεση τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα.  
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Εικόνα 7‐6: Τύποι χαρακτήρα του τοπίου (Warnock et al., 2008) της Κύπρου  

7.1.13 Υποδομές 

7.1.13.1 Προσβασιμότητα 

Η  υφιστάμενη  αεροπορική  υποδομή  κρίνεται  ιδιαίτερα  ικανοποιητική  καθώς  είναι  ισόρροπα 
κατανεμημένη  και  σε  αρκετές  περιπτώσεις  σύγχρονη.  Οι  συμπληρωματικές  αεροπορικές 
υποδομές  (ελικοδρόμια, υδατοδρόμια), θα πρέπει να τύχουν της προσοχής των υπηρεσιών. Έξι 
αεροδρόμια  δέχονται  σχεδόν  το  σύνολο  της  αεροπορικής  κίνησης,  με  αποτέλεσμα  να 
δοκιμάζονται τα όριά τους. Οι λιμενικές υποδομές είναι ισόρροπα κατανεμημένες και ιδιαίτερα 
σε  ότι  αφορά  τα  μεγαλύτερα  λιμάνια,  έχουν  κατασκευαστεί  αρκετά  έργα,  που  τα  έχουν 
αναβαθμίσει.  Στα  μικρότερα  από  αυτά,  μένει  να  γίνουν  αρκετά  έργα  κυρίως  στον  τομέα  της 
ασφάλειας  της ναυσιπλοΐας και  της εξυπηρέτησης  των επιβατών.  Στην Κύπρο και  τα υπόλοιπα 
μεγάλα  νησιά  της  διασυνοριακής  περιοχής,  είναι  απαραίτητο  να  εκτελεστούν  όσα  έργα 
απομένουν  και  κυρίως  να αντιμετωπιστεί  το  ζήτημα  της οδικής ασφάλειας,  δεδομένης  και  της 
αύξησης  των οδικών μετακινήσεων  κατά  την  τουριστική περίοδο.  Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει  να 
ληφθεί για τη διασφάλιση πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις μεταφορικές υποδομές και 
υπηρεσίες  κατ’  απαίτηση  των  Ευρωπαϊκών  Κανονισμών  για  τα  δικαιώματα  των  επιβατών.  Οι 
συνδυασμένες μεταφορές και οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος  (ΥΓΟΣ), παρά τη 
μεγάλη  σημασία  τους,  δεν  αποτέλεσαν  υψηλή  προτεραιότητα,  ιδιαίτερα  σε  ότι  αφορά  την 
διασυνοριακή διάστασή τους. 

7.1.13.2 Επικοινωνίες 

Παρά το γεγονός ότι η διασυνοριακή περιοχή υπολείπεται της Ευρώπης – κυρίως όσον αφορά τα 
δίκτυα  «νέας  γενιάς»  ‐  σε  σχέση  με  την  ευρυζωνική  κάλυψη,  η  σημαντικότερη  πρόκληση 
φαίνεται να είναι η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλους τους 
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τομείς  (από το δημόσιο,  τα νοικοκυριά και  τις επιχειρήσεις).  Επομένως, η ανάπτυξη ψηφιακού 
περιεχομένου  και  εφαρμογών,  είναι  πρωταρχικής  σημασίας.  Τέλος,  σημαντικό  κρίνεται  και  το 
ζήτημα  της  ηλεκτρονικής  προσβασιμότητας  που  αποτελεί,  τόσο  εθνική  και  ευρωπαϊκή 
υποχρέωση. 

7.1.13.3 Καινοτομία και Έρευνα και Ανάπτυξη  

Με  βάση  την  σύγκριση  της  προσφοράς  και  των  επιδόσεων  στο  τομέα  της  καινοτομίας  στην 
περιοχή συνεργασίας, η αναλογικά περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση και σε 
κεφάλαια  επιχειρηματικού  κινδύνου  τείνουν  να  δυσχεραίνουν  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  της 
καινοτομίας  από  τα  ερευνητικά  ιδρύματα  και  τις  επιχειρήσεις,  ενώ  το  δυνητικά  αξιοποιήσιμο 
ανθρώπινο κεφάλαιο του συστήματος έρευνας και καινοτομίας φαίνεται να μην ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας. 

7.1.13.4 Περιβαλλοντικές υποδομές και μείζονες εστίες ρύπανσης 

Η προστασία του περιβάλλοντος από δυνητικά ρυπογόνες εγκαταστάσεις διασφαλίζεται από τις 
περιβαλλοντικές  αρχές   με  σύστημα  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  και  επιθεώρησης.  Η 
υποχρέωση  για  αδειοδότηση  και  επιθεώρηση  για  έλεγχο  της  τήρησης  των  όρων  των  αδειών 
διαφόρων  βιομηχανικών,  κτηνοτροφικών  και  μονάδων  διαχείρισης  αποβλήτων  προκύπτει  από 
διάφορες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Ιδιαίτερα η νέα Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές περιέχει 
σωρεία  νέων  υποχρεώσεων  προς  τις  περιβαλλοντικές  αρχές.  Η  συνεργασία  και  η  δημιουργία 
ηλεκτρονικής  πλατφόρμας   για  αλληλοβοήθεια,  ανταλλαγή  απόψεων  και  μεταφορά  γνώσεων 
 μεταξύ περιβαλλοντικών αρχών θεωρείται αναγκαία και   προωθείται έντονα και από το Δίκτυο 
Επιθεωρητών IMPEL.  

Τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος συνιστούν ένα κοινό μείζων πρόβλημα,  για ολόκληρη την 
διασυνοριακή  περιοχή,  καθώς  με  την  καύση  πετρελαίου,  εκπέμπουν  στην  ατμόσφαιρα 
σημαντικές ποσότητες αέριων ρύπων, ενώ αποτελούν εστίες και άλλων συχνών ή όχι επεισοδίων 
ρύπανσης  (έλαια,  τοξικά  κτλ).  Στην  ελληνική  πλευρά  αυτό  είναι  λιγότερο  έντονο,  καθώς  τα 
τελευταία  τέσσερα  χρόνια  έχει  αυξηθεί  η  εγκατεστημένη  ισχύς  έργων  ΑΠΕ.  Ταυτόχρονα,  έχει 
δρομολογηθεί  η  διασύνδεση  τμήματος  των  Κυκλάδων  με  το  ηπειρωτικό  εθνικό  δίκτυο 
μεταφοράς ρεύματος. Το πρόβλημα παραμένει έντονο, για την Κύπρο και τα μεγαλύτερα από τα 
ελληνικά νησιά  (Κρήτη,  Ρόδο, Μυτιλήνη,  Χίο). Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
και  η  χρήση  του  για  ηλεκτροπαραγωγή,  αναμένεται  σε  βάθος  δεκαετίας,  να  δώσει  λύση  στην 
περίπτωση  της  Κύπρου,  όσο  και  της  Κρήτης.  Σημειώνεται  ότι,  η  μεγαλύτερη πηγή  στην  Κύπρο 
μετά  την  ηλεκτροπαραγωγή  είναι  οι  οδικές  μεταφορές  (περίπου  30%).  Το  2004  η  Κύπρος 
ετοίμασε  τη  Στρατηγική  για  τη  Διαχείριση  Αποβλήτων,  και  στο  παρόν  στάδιο  προωθεί  Σχέδιο 
Διαχείρισης ειδικά για τα Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα καθώς και Εθνικό Πρόγραμμα 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, όπως απαιτείται από την νομοθεσία.  

Αν και για αρκετά ρεύματα αποβλήτων υπάρχει ήδη η αναγκαία υποδομή (μονάδες διαχείρισης 
αποβλήτων) και για κάποια όπως απόβλητα συσκευασιών, ΑΗΗΕ, μπαταριών και ελαστικών έχει 
εφαρμοστεί η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού τόσο νομοθετικά όσο και με την λειτουργία 
ατομικών  και  συλλογικών  συστημάτων,  αρκετά  παραμένουν  να  γίνουν.Σε  κάθε  περίπτωση  τα 
ποσοστά συλλογής των λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης) είναι πολύ χαμηλά (>30%).  

Παραγωγή  αστικών  αποβλήτων,  συλλογή  και  διαλογή:  Στην  Ελλάδα,  η  κάλυψη,  ως  προς  τη 
συλλογή,  των  αστικών  αποβλήτων  είναι  100%,  ακόμη  και  σε  νησιά  και  απομακρυσμένες 
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αγροτικές/ορεινές περιοχές. Έργα ανακύκλωσης έχουν αναπτυχθεί σε 24 νησιά και εξυπηρετούν 
περίπου 430 χιλ. μόνιμους κατοίκους και σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Δεν εφαρμόζεται, προς 
το  παρόν,  χωριστή  συλλογή  των  βιολογικών αποβλήτων παρά  μόνο  σε  πιλοτικό  επίπεδο.  Στην 
Κύπρο,  η παραγωγή αστικών αποβλήτων αυξήθηκε  κατά 31,1%  την  τελευταία δεκαετία  (2000‐
2010). Στο ίδιο διάστημα, η ποσότητα που συλλέχθηκε για ανακύκλωση αυξήθηκε κατά 325,1%, 
με αποτέλεσμα το 2010, μόνο  το 85,7%  να καταλήξει σε χώρους απόρριψης  (σκυβαλότοπους), 
ενώ το 9,7% ανακυκλώνεται και το 4,6% κομποστοποιείται.  

7.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΟΥ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ζήτημα με πλανητικές διαστάσεις. Οι επιπτώσεις της στην περιοχή 
της  Μεσογείου,  εκτιμώνται  ως  ιδιαίτερα  επιβαρυντικές.  Η  περιοχή  της  Μεσογείου  έχει  ήδη 
υποστεί  σημαντικές  επιπτώσεις  κατά  τις  τελευταίες  δεκαετίες,  ως  αποτέλεσμα  της  μειωμένης 
βροχόπτωσης  και  της  αυξημένης  θερμοκρασίας,  και  αυτά  τα  φαινόμενα  αναμένεται  να 
επιδεινωθούν, καθώς το κλίμα θα συνεχίζει να αλλάζει.  

Οι κυριότερες επιπτώσεις είναι οι μειώσεις στην διαθεσιμότητα του νερού και των αποδόσεων 
στις  καλλιέργειες,  η  αύξηση  των  κινδύνων  ξηρασίας  και  της  απώλειας  της  βιοποικιλότητας,  οι 
δασικές πυρκαγιές  και οι  καύσωνες. Η αύξηση  της αποδοτικότητας  της άρδευσης στη γεωργία 
μπορεί  να  μειώσει  τις  διαρροές  του  νερού  άρδευσης  σε  ορισμένες  βαθμό,  αλλά  δεν  θα  είναι 
επαρκής  για  να  αντισταθμίσει  την  αύξηση  των  πιέσεων  που  θα  ασκήσει  η  κλιματική  αλλαγή 
στους  υδατικούς  πόρους.  Επιπλέον  ο  τομέας  της  υδροηλεκτρικής  ενέργειας  θα  επηρεάζεται 
ολοένα  και  περισσότερο  από  τη  μείωση  της  διαθεσιμότητας  του  ύδατος  και  την  αύξηση  της 
ζήτησης ενέργειας, ενώ η τουριστική βιομηχανία θα αντιμετωπίσει λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες 
το  καλοκαίρι.  Περιβαλλοντικές  ροές,  οι  οποίες  είναι  σημαντικές  για  την  υγιή  διατήρηση  των 
υδάτινων  οικοσυστημάτων,  απειλούνται  από  τις  επιπτώσεις  της  αλλαγής  του  κλίματος  και 
κοινωνικο‐οικονομικές εξελίξεις. 

Η  Κύπρος  έχει  εκπονήσει  και  εγκρίνει  Εθνικό  Σχέδιο  προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή 
(Κύπρος 2014). Στην Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί η Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή των 
επιπτώσεων  στην  κλιματική  αλλαγή,  το  οποίο  ήδη  υλοποιείται  με  χρηματοδότηση  από  το 
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Περιβάλλον  &  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  2007‐2013  και  το  οποίο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Ενδεικτικά,  για την Ελλάδα εκτιμάται ότι 
τουλάχιστον το 35% του χερσαίου χώρου της αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης, ενώ 
στις περιοχές «υψηλού κινδύνου» ανήκουν  τα νησιά  του Αιγαίου,  ένα μέρος  της Θεσσαλίας, η 
Ανατολική  Στερεά  Ελλάδα,  η  Ανατολική  Πελοπόννησος  και  η  Κρήτη.  Το  Εθνικό  Σχέδιο 
προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή  της  Κύπρου,  εκπονήθηκε  με  χρήση  πόρων  του 
προγράμματος LIFE+ (έργο: CYPADAPT). 

Σε  ό,τι  αφορά  στην  πρόληψη  και  διαχείριση  κινδύνων,  πρόσφατα  υποβλήθηκαν  στην  Ε.Ε.  τα 
προβλεπόμενα από την ΕΕ, για κάθε χώρα, National Risk Assessment. 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
στις  δύο  χώρες  παρουσιάζουν  μια  σταθερή  μείωση  σε  όλη  την  διάρκεια  της  τελευταίας 
οκταετίας, σε απόλυτες  τιμές  (‐12,74% σε ότι αφορά την Ελλάδα και  ‐1,60%  για  την Κύπρο). Η 
συμμετοχή  των  εκπομπών  των  δύο  χωρών  ως  ποσοστό  στο  σύνολο  των  εκπομπών  στην  ΕΕ, 
παρουσιάζει  μια  αξιόλογη  κάμψη  σε  ότι  αφορά  την  Ελλάδα  (από  2,53%  το 2004  σε  2,49%  το 
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2011),  ενώ  η  συμμετοχή  της  Κύπρου  παρουσιάζει  στασιμότητα  (μεταξύ  0,19%  και  0,21%), 
λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  ότι  οι  συνολικές  εκπομπές  στην  ΕΕ  μειώθηκαν  κατά  11,33%  στο  ίδιο 
διάστημα, ενώ η μείωση στις εκπομπές αερίων της Γερμανίας, ανήλθε στο 9,67%. 

Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε ήδη από το 2008 στην Ελλάδα, επηρέασε άμεσα και έντονα την 
κατανάλωση ενεργειακών πόρων και μείωσε δραματικά τις εκπομπές αερίων, φέρνοντας όμως 
έτσι  στο  προσκήνιο  δύο  νέες  απειλές:  την  ενεργειακή  φτώχεια  και  την  αιθαλομίχλη  στις 
ελληνικές πόλεις, με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων τους. Η τάση αυτή 
ενισχύεται τα επόμενα χρόνια 2012‐2013. 

Από  τα  ανωτέρω  συμπεραίνουμε,  ότι  η  διασυνοριακή  περιοχή  διακρίνεται  για  τον  φυσικό 
πλούτο, την ομορφιά του τοπίου και το πλήθος και την αξία των μνημείων της. Η σημασία των 
φυσικών  τόπων  και  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  επιβάλλει  την  προστασία  και  την  ανάδειξή 
τους,  επιπροσθέτως  του  γεγονότος  ότι  αποτελούν  βασική  εισροή  στην  διαμόρφωση  του 
τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Να σημειώσουμε, ότι παρόλο που η διασυνοριακή περιοχή 
χαρακτηρίζεται  από  το  στοιχείο  της  θάλασσας,  δεν  έχει  θεσμοθετηθεί  κάποια  περιοχή  της ως 
θαλάσσιο πάρκο. Οι σημαντικότερες εστίες ρύπανσης είναι τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. 
Οι περιβαλλοντικές υποδομές,  είναι  ιδιαίτερα  ικανοποιητικές  στην  ελληνική πλευρά,  ενώ στην 
κυπριακή γίνονται σημαντικές προσπάθειες να καλυφθεί η διαφορά, κοινό ζήτημα είναι η ορθή 
λειτουργία τους. Η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι που διαμορφώνονται απαιτούν την προσοχή 
όλων  των  φορέων  της  διασυνοριακής  περιοχής,  καθώς  η  Μεσόγειος  είναι  μια  περιοχή  που 
αναμένεται να πληγεί σημαντικά, από το φαινόμενο αυτό. 

7.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΕ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Στην  Ελληνική  πλευρά,  οι  παράκτιες  αλλά  και  θαλάσσιες  περιοχές  αντιμετωπίζουν  πολλά 
προβλήματα εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης ανθρώπινης δραστηριότητας και της ανάπτυξης 
ασύμβατων χρήσεων γης. Τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής: 

• Το γεγονός ότι στις περισσότερες παράκτιες περιοχές δεν έχει ορισθεί ο αιγιαλός 

• Η απώλεια οικοτόπων (υποβάθμιση/καταστροφή), η οποία οφείλεται σε ποικίλα αίτια, όπως 
παράκτια δόμηση,  κατασκευή έργων υποδομής, πυρκαγίες/αποψιλώσεις παράκτιων δασών, 
αλιεία με χρήση συρόμενων εργαλείων κ.λπ.  

• Η  ρύπανση:  Τα  προβλήματα  παρουσιάζονται  κυρίως  από  τη  συσσώρευση  θρεπτικών  που 
προέρχονται  από  τον  αστικό  ιστό  και  τις  θαλάσσιες  μεταφορές.  Συνήθως  έχουν  τοπικό 
χαρακτήρα, αν και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να λάβουν μεγαλύτερη έκταση. 

• Η υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων  (κυρίως υπεραλίευση).  Τα  ελληνικά αποθέματα  είναι 
κατά  65%  υπεραλιευμένα.  Στις  περιοχή  μελέτης  την  υψηλότερη  αλιευτική  πίεση  δέχεται  η 
περιοχή των Δωδεκανήσων.  

• Εισαγωγή  ξενικών  ειδών:  Είναι  γεγονός  ότι  οι  βιοικοινότητες  της  Ανατολικής  Μεσογείου 
υπόκεινται σε αλλαγές  εξαιτίας  της εισαγωγής  ξενικών ειδών.  Στην ανατολική λεκάνη, αυτή 
συμβαίνει  μέσω  του  θαλάσσιου  έρματος  των  πλοίων,  της  επικόλλησης  οργανισμών,  των 
υδατοκαλλιεργειών.  Με  την  κλιματική  αλλαγή,  οι  συνέπειες  των  παραπάνω  προβλημάτων 
αναμένεται  να  μεγεθυνθούν,  καθώς  τα  παράκτια  και  θαλάσσια  οικοσυστήματα  γίνονται 
περισσότερο ευπαθή και δυσπροσάρμοστα στις περιβαλλοντικές πιέσεις.    
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Στην Κύπρο, τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής: 

• Τουριστική ανάπτυξη: Η έντονη τουριστική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στην Κύπρο κατά τις 
τελευταίες  δεκαετίες,  μέσω  της  χωρικής  διάχυσης  και  της  δημιουργίας  τουριστικών 
υποδομών μέσα σε φυσικές περιοχές, έχει συμβάλει ουσιαστικά τόσο στον κατακερματισμό 
και  στην  καταστροφή  οικοτόπων,  όσο  και  στην  μείωση  του  αριθμού  ή/και  στην  απώλεια 
ειδών  χλωρίδας  και  πανίδας.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  δημιουργίας  μεγάλων  τουριστικών 
υποδομών  παρατηρήθηκε  ότι  δεν  προηγείται  η  εκπόνηση  των  απαραίτητων  στρατηγικών 
μελετών  (πχ γήπεδα γκολφ).  Έχει  επίσης παρατηρηθεί η ανέγερση αυθαίρετων τουριστικών 
εγκαταστάσεων  μέσα  σε  φυσικές  περιοχές.  Από  την  άλλη,  δεν  έχει  αξιοποιηθεί  επαρκώς  η 
δυνατότητα της ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας το γεγονός ότι ο 
πλούτος της Κυπριακής φύσης είναι μεγάλος και αναγνωρίζεται διεθνώς.  

• Αστικοποίηση  –  Οικιστική  Ανάπτυξη:  Τις  τελευταίες  δεκαετίες,  η  τεράστια  επέκταση  των 
οικιστικών περιοχών σε περιοχές που παλαιότερα ήταν πλήρως ή ως επί το πλείστον φυσικές, 
σε συνδυασμό με τη μη αποτελεσματική προστασία ορισμένων περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών  και  τη  μη  ορθολογική  διασπορά  των  ορίων  των  πόλεων  και  των  κοινοτήτων, 
συνέβαλαν  στην  απώλεια  ή  στον  κατακερματισμό  οικοτόπων  και  ειδών.  Επιπρόσθετα,  η 
υφιστάμενη  πολιτική  για  τη  μεμονωμένη  κατοικία,  δημιουργεί  σημαντικά  προβλήματα, 
ιδιαίτερα όταν οι μεμονωμένες κατοικίες δημιουργούνται σε φυσικές περιοχές για τις οποίες 
δεν υφίσταται Τοπικό Σχέδιο ανάπτυξης.  

• Ρύπανση: Tα οικοσυστήματα της Κύπρου είναι ευαίσθητα στις αποθέσεις θρεπτικού αζώτου 
και  στον  ευτροφισμό.    Κατά  την  παρακολούθηση  των  επιπτώσεων  της  ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης  στα  δάση  προσδιορίστηκαν  υψηλές  συγκεντρώσεις  όζοντος,  με  ορατές  ζημιές  σε 
ορισμένα  είδη.    Η  ανεξέλεγκτη  απόθεση  αστικών  αποβλήτων  συμβάλλει  στην  υποβάθμιση 
των  φυσικών  οικοσυστημάτων  (π.χ.  στα  αλοφυτικά  οικοσυστήματα).  Απουσιάζουν 
αποχετευτικά  συστήματα  σε  αρκετές  ορεινές  κοινότητες,  όπως  επίσης  και  σταθμοί 
επεξεργασίας  λυμάτων.  Επιπλέον,  παρατηρείται  ανεξέλεγκτη  απόρριψη  σκουπιδιών  σε 
πολλούς χώρους καθώς και σε μεταλλεία/λατομεία που έχουν τερματίσει τη λειτουργία τους, 
με  αποτέλεσμα  οι  χώροι  αυτοί  να  αποτελούν  εστίες  ρύπανσης  αφού  ακόμη  δεν  έχουν 
αποκατασταθεί.  

• Απερήμωση‐ Κλιματική Αλλαγή: Δεν ελέγχονται επαρκώς παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ερημοποίηση,  όπως  η  υπερβόσκηση  και  η  μη  αειφορική  χρήση  του  νερού.  Επιπλέον,  οι 
μεταβολές  που  αναμένεται  να  επέλθουν  στα  οικοσυστήματα  με  την  κλιματική  αλλαγή, 
αναμένεται να καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες. Οι 
μεταβολές αυτές μπορεί να αφορούν:  

- Μείωση των πληθυσμών φυτικών ειδών στις περιοχές φυσικής εμφάνισής τους.  

- Ένταση  των  πλημμυρικών  επεισοδίων  (και  ως  εκ  τούτου  την  υδάτινη  ρύπανση  από 
γεωργικές απορροές).  

- Eξάπλωση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών τόσο στα χερσαία, όσο και στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα.  

- Αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών.  
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Από  τα  ανωτέρω  συμπεραίνουμε  ότι  η  μη  ενσωμάτωση  των  αρχών  της  αειφορίας  ή  η 
αποσπασματική  και  κατά  περίπτωση  εφαρμογής  στις  παραγωγικές  δραστηριότητες,  όπως  η 
γεωργία,  η  κτηνοτροφία,  η  αλιεία,  ο  τουρισμός  και  οι  εξορύξεις,  συμβάλλουν  έντονα  στη 
δημιουργία μεγάλου αριθμού άμεσων απειλών στη βιοποικιλότητα της διασυνοριακής περιοχής 
μελέτης.  

Οι  ανάγκες  που  καλείται  να  αντιμετωπίσει  το  νέο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Διασυνοριακής 
Συνεργασίας  Ελλάδα  –  Κύπρος  2014‐2020  (Ε.Π.),  αφορούν  εκείνο  το  υποσύνολο  των  κοινών 
αναγκών,  που  εμφανίζουν  έναν  σαφή  διασυνοριακό  χαρακτήρα  και  είναι  δυνατόν  να 
αντιμετωπιστούν, στο χρηματοδοτικό πλαίσιο και στις χρονικές δεσμεύσεις του Ε.Π. και υπό το 
θεσμικό  πλαίσιο  που  το  διέπει.  Ο  τουρισμός,  η  φυσική  και  πολιτιστική  κληρονομιά  και  η 
βιοποικιλότητα,  ο  θαλάσσιος  χώρος  και  οι  σχετικές  προκλήσεις  που  τώρα  διαμορφώνονται,  η 
εξοικονόμηση ενέργειας και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν τα κρισιμότερα 
πεδία τα οποία ανέδειξε η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Με  δεδομένες  αυτές  τις  επιλογές,  ο  σχεδιασμός  προσανατολίζεται  στην  διαμόρφωση  των 
ακόλουθων αξόνων προτεραιότητας:  

• Επιχειρηματικότητα και ΤΠΕ 

• Εξοικονόμηση ενέργειας, κλιματική αλλαγή και επιτήρηση‐κινητικότητα 

• Περιβάλλον, φυσικοί πόροι, ΘΧΣ και προστασία από καταστροφές  

Ο  ΑΠ1,  δεν  υποστηρίζει  απλά  την  επιχειρηματικότητα,  αλλά  την  προκαλεί  να  υιοθετήσει 
μεθόδους και μοντέλα οργάνωσης, που θα την φέρουν σε νέα πλαίσια δραστηριοποίησης  (νέες 
αγορές, νέα οργάνωση παραγωγής, νέοι συνεργάτες, νέα προϊόντα κτλ), αξιοποιώντας το σύνολο 
των  σύγχρονων  προσεγγίσεων  για  την  επιχειρηματικότητα,  που  βασίζεται  στην  διαρκή 
καινοτομία. Στο δεδομένο πλαίσιο, οι δράσεις του άξονα, θα συντονιστούν με τις επιλογές των 
στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως κριτήρια επιλογής έργων.  

Ο ΑΠ2,  καλύπτει  τα πεδία  της  ενέργειας,  της  κλιματικής αλλαγής  και  της προσβασιμότητας.  Η 
εξοικονόμηση  της  ενέργειας  (Ε.Σ.  2.1),  με  τα  απτά  οικονομικά  κέρδη  και  τα  ορατά 
περιβαλλοντικά  οφέλη,  βοηθά  τον  χειμαζόμενο  πληθυσμό,  βελτιώνοντας  τις  χρηματικές  του 
εκροές  και  περιορίζοντας  το  φαινόμενο  της  ενεργειακής  φτώχειας  (ιδιαίτερα  έντονο  στην 
ελληνική  πραγματικότητα),  συμβάλλει  στην  μείωση  του  εμπορικού  ισοζυγίου  των  δύο 
«μνημονιακών» κρατών, περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση και συμβάλλει στην αναστροφή 
της κλιματικής αλλαγής. Καθώς η αστικοποίηση στην διασυνοριακή περιοχή, αγγίζει τα επίπεδα 
της  ΕΕ  (70%),  οι  παρεμβάσεις  στις  πόλεις  αποκτούν  ιδιαίτερη  σημασία.  Οι  μετακινήσεις  στις 
πόλεις  (Ε.Σ. 2.2) είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, που απαιτεί αντιμετώπιση. Λόγω του τουρισμού, στην 
διασυνοριακή περιοχή, πόλεις και υποδομές, καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα έντονες 
μεταβολές του πληθυσμού στην διάρκεια του χρόνου, στοιχείο που δημιουργεί νέες προκλήσεις. 
Ο  προγραμματισμός  και  η  εφαρμογή  νέων  τεχνολογιών,  θα  αποτελέσουν  επιλέξιμους  τύπους 
δράσεων,  για  την  επίλυση  σχετικών  προβλημάτων,  με  στόχο  την  παροχή  αναβαθμισμένων 
υπηρεσιών,  σε  κατοίκους  και  επισκέπτες.  Οι  θαλάσσιες  μεταφορές  αποτελούν  ένα  κρίσιμο 
παράγοντα στην προόδου  της περιοχής,  όσο και  έναν συντελεστή οικονομικής ανάπτυξης  (Ε.Σ. 
2.3).  Η  διερεύνηση  μεθόδων  βελτιστοποίησης  των  μεταφορών  ανταποκρίνεται  στο  αίτημα  για 
αξιόπιστες, οικονομικές και ασφαλείς μετακινήσεις προσώπων και αγαθών. Νέες εφαρμογές και 
συστήματα,  όσο  και  η  διερεύνηση  των  ΥΓΟΣ,  αποτελούν  επιλέξιμους  τύπους  δράσεων.  Η 
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συνεργατική  τους  δράση  εντός  του  ΑΠ2,  θα  διαμορφώσει  ένα  πλαίσιο  κοινών  όρων  κατά  την 
προετοιμασία  των  προσκλήσεων  για  προτάσεις  έργων,  που  θα  μεγιστοποιεί  τα  αποτελέσματα 
και θα βελτιώνει τις επιδόσεις του προγράμματος. 

Ο  ΑΠ3,  καλύπτει  τα  πεδία  της  πρόληψης  των  καταστροφών,  της  φυσικής  και  πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία των φυσικών πόρων. Η θάλασσα, είναι ένα 
κυρίαρχο στοιχείο στην διασυνοριακή περιοχή. Ο έλεγχος της, για την ασφάλεια των μεταφορών 
και  την  προστασία  από  κινδύνους  που  προέρχονται  από  διάφορες  καταστροφές  (Ε.Σ.  3.1), 
αποτελούν  πρώτη  αναπτυξιακή  προτεραιότητα.  Η  στρατηγική  της  Γαλάζιας  ανάπτυξης,  θέτει 
όρους  και  προϋποθέσεις  για  την  επίτευξή  της.  Το  Ε.Π.,  μπορεί  να  θέσει  τις  βάσεις  για  την 
προετοιμασία  των  όρων  ανάπτυξης,  με  δράσεις  μελετών,  πιλοτικών  έργων  και  συστημάτων 
πληροφόρησης  και  επιτήρησης.  Η φυσική  και  η  πολιτιστική  κληρονομιά  και  η  βιοποικιλότητα, 
αποτελούν  κρίσιμους  παράγοντες  ανάπτυξης  για  την  περιοχή  (Ε.Σ.  3.2).  Αποτελούν  κρίσιμη 
εισροή  για  την  τουριστική  βιομηχανία  και  πρέπει  να  προστατευτούν  και  να  αξιοποιηθούν. 
Ιδιαίτερα  σε  συνθήκες  χρηματοοικονομικής  κρίσης  λόγω  έλλειψης  πόρων,  όσο  και  κλιματικής 
αλλαγής,  λόγω  επιδείνωσης  των  πιέσεων  που  θα  τους  ασκηθούν.  Οι  διεθνείς  υποχρεώσεις 
προστασίας  λειτουργούν  ενισχυτικά  σε  αυτή  την  επιλογή.  Η  απαίτηση  για  την  προστασία  του 
περιβάλλοντος  και  ιδιαίτερα  των  πόρων  του,  που  αποτελούν  παράγοντα  διαβίωσης  και 
ανάπτυξης (Ε.Σ. 3.3), είναι σημαντική. Οι τεχνολογικές λύσεις, αποτελούν μια επιλογή που το Ε.Π. 
υποστηρίζει,  βασιζόμενο  στην  εμπειρία  ερευνητικών,  δημόσιων  και  ιδιωτικών  φορέων  της 
περιοχής. Οι  τεχνολογικές λύσεις, αποτελούν μια επιλογή που το Ε.Π. υποστηρίζει, βασιζόμενο 
στην  εμπειρία  ερευνητικών,  δημόσιων  και  ιδιωτικών  φορέων  της  περιοχής.  Πρόκειται  για  μια 
ευκαιρία  ενεργοποίησης  συνεργασιών  τριπλής  έλικας,  που  βρίσκονται  στην  καρδιά  των 
περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας. Παράλληλα, το Ε.Π., μπορεί να θέσει τις βάσεις για την 
προετοιμασία  των  όρων  ανάπτυξης,  με  δράσεις  μελετών,  πιλοτικών  έργων  και  συστημάτων 
πληροφόρησης  και  επιτήρησης,  που  υλοποιούν  μεταξύ  άλλων  και  τον  Θαλάσσιο  Χωροταξικό 
Σχεδιασμό  (και  ιδιαίτερα  την  πρόσφατη  οδηγία  2014/89/ΕΕ  (23/7/2014),  περί  θεσπίσεως 
πλαισίου  για  τον  θαλάσσιο  χωροταξικό  σχεδιασμό  και  την  Ολοκληρωμένη  Διαχείρισης  των 
Παράκτιων Ζωνών), ως πλαίσιο υποστήριξης της στρατηγικής για την Γαλάζια Ανάπτυξη.  
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8 ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

Στις  επόμενες  τρεις  ενότητες,  εκτιμώνται  και  αξιολογούνται  οι  επιπτώσεις  από  την  υλοποίηση 
του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα  –  Κύπρος  2014‐2020, 
βάσει της μεθοδολογικής προσέγγισης των τριών σταδίων που παρουσιάστηκε προηγουμένως. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του κεφαλαίου αυτού, παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 10 
της  παρούσας.  Μια  επιπλέον  ουσιαστική  μεθοδολογική  παρατήρηση,  η  οποία  αφορά  στο 
επίπεδο ομαδοποίησης που θα εισαχθεί στη διαδικασία εκτίμησης, είναι η εξής: 

Η  εκτίμηση  των  επιπτώσεων  οφείλει  να  εφαρμοστεί  σε  συνεκτικές  ομάδες  παρεμβάσεων, 
συγκροτημένες κατά τέτοιον τρόπο που να εξασφαλίζουν  ισορροπία μεταξύ σφαιρικότητας και 
αναλυτικότητας  στην  εκτίμηση.  Πράγματι,  μια  εκτίμηση  σε  επίπεδο  μεμονωμένης  δράσης  ή 
έργου,  παρότι  θα  εξασφάλιζε  επαρκές  επίπεδο  αναλυτικότητας,  θα  υστερούσε  σημαντικά  σε 
ικανότητα  διάγνωσης  των  συνεργιστικών  και  αθροιστικών  επιπτώσεων,  αλλά  και  των 
επιπτώσεων στρατηγικού επιπέδου, δηλαδή των τάσεων και των δευτερογενών μεταβολών που 
θα επέφεραν τα οργανωμένα σύνολα των έργων. Από την άλλη πλευρά, η εκτίμηση στο φάσμα 
από το επίπεδο ολόκληρου του προγράμματος έως αυτό  των στρατηγικών ειδικών στόχων, θα 
κάλυπτε  το  ζήτημα  της  διάγνωσης  των  στρατηγικής  φύσης  μεταβολών  άλλα  ενδεχομένως  θα 
υπέφερε από μειωμένη αναλυτικότητα. 

Με το σκεπτικό αυτό και αφού εξετάσθηκε η εσωτερική συνάφεια των παρεμβάσεων ανά άξονα 
προτεραιότητας  του  ΕΠ,  επελέγη  το  εξής  επίπεδο  ομαδοποίησης.  Κάθε  μία  προτεραιότητα, 
συντίθεται  από  σχετικά  ομογενή  είδη  ενδεικτικών  δράσεων,  και  έτσι  ο  καθένας  από  αυτούς, 
μπορεί  να  αποτελέσουν  μια  συνεκτική  ομάδα  για  τους  σκοπούς  της  εκτίμησης  των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

8.1.1 Στάδιο 1: Προσδιορισμός των επιπτώσεων 

Στο  στάδιο  αυτό  εντοπίζονται  οι  περιβαλλοντικές  παράμετροι  που  ενδέχεται  να  επηρεαστούν 
από  την  υλοποίηση  του  ΕΠ.  Συνοπτικά,  υπενθυμίζεται  ότι  οι  ομάδες  παρεμβάσεων  που 
συγκροτήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα υποβάλλονται σε «κοσκίνισμα»  (screening), υπό το 
πρίσμα του πίνακα των κρισίμων ερωτήσεων. 

8.1.1.1 Προσδιορισμός των επιπτώσεων του Α.Π.1 

Ο  άξονας  προτεραιότητας  1  διακρίνεται  από  δύο  επενδυτικές  προτεραιότητες.  Ακολούθως 
παρουσιάζονται οι ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην κάθε επενδυτική προτεραιότητα και οι 
ενδεικτικές δράσεις.  

 Επενδυτική  προτεραιότητα  2γ:  Ενίσχυση  των  εφαρμογών  ΤΠΕ  για  ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση,  ηλεκτρονική  μάθηση,  ηλεκτρονική  ένταξη,  ηλεκτρονικό  πολιτισμό  και 
ηλεκτρονική υγεία.  

• Ειδικός στόχος 1.1.: Διεύρυνση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου διακυβέρνησης 
σε επιλεγμένους τομείς διασυνοριακής συνεργασίας. .  

 Ενδεικτικές δράσεις:  
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Ανάπτυξη  προϊόντων‐εφαρμογών  και  υπηρεσιών  ΤΠΕ,  προμήθεια  του 
απαραίτητου  εξοπλισμού,  εκπαίδευση  διαχειριστών  και  χρηστών,  δράσεις 
προώθησης  της  χρήσης  των  εφαρμογών  από  πολίτες,  επισκέπτες  και 
επιχειρήσεις. Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλουν στην βελτίωση της πρόσβασης 
(ποιοτική  και  ποσοτική)  των  κατοίκων,  φορέων  και  επισκεπτών  της 
διασυνοριακής περιοχής σε εφαρμογές ΤΠΕ του δημοσίου τομέα που συντελούν 
στην  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  και  διασυνοριακής  συνεργασίας  σε 
επιλεγμένους τομείς όπως στον τουρισμό και πολιτισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών 
στην εξυπηρέτηση του πολίτη όπως η απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών 
και λειτουργιών στον δημόσιο τομέα και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών   

- Δράσεις στήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επέκτασης της χρήσης ΤΠΕ στον 
τομέα  μεταφορών,  τουρισμού,  εμπορίου,  η  υλοποίηση  έξυπνων  υπηρεσιών  και 
εφαρμογών τοπικού ενδιαφέροντος, κλπ 

- Βελτίωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (εντοπισμός και αποκατάσταση 
προβλημάτων  προσβασιμότητας),  ανάπτυξη  νέων  καθολικά  προσβάσιμων 
ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  και  υποστήριξη  εφαρμογής  καινοτομικών 
προσεγγίσεων για την κατάρτιση μειονεκτικών ομάδων στην χρήση ΤΠΕ 

- Επενδύσεις στον προγραμματισμό και  την βελτίωση της διοικητικής  ικανότητας: 
Ανάπτυξη  μακροχρόνιων  συνεργασιών  διασυνοριακού  χαρακτήρα,  με  τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την υλοποίηση στρατηγικών για την Ψηφιακή Κοινωνία 
(π.χ.  οδικοί  χάρτες,  κοινές  διατάξεις  κτλ),  ψηφιακές  εφαρμογές  διαχείρισης 
πολιτιστικού αποθέματος ή/και τουριστικού προϊόντος 

- Ολοκληρωμένες  και  στοχευμένες  δράσεις  κατάρτισης  στελεχών  δημόσιων 
τοπικών  και  λοιπών  σχετικών  φορέων,  για  την  αξιοποίηση  των  ψηφιακών 
υπηρεσιών,  για  ταχύτερη,  οικονομικότερη  και  ποιοτικά  αναβαθμισμένη 
εξυπηρέτηση του πολίτη 

 Επενδυτική  προτεραιότητα  3δ:  Στήριξη  της  ικανότητας  των  ΜΜΕ  να  αναπτύσσονται  σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας.  

• Ειδικός  στόχος  1.2.:  Ενθάρρυνση  γεωγραφικής  και  ποσοτικής  αύξησης  των  αγορών 
δραστηριοποίησης των ΜΜΕ με αξιοποίηση της καινοτομίας και δικτύωσης.  

 Ενδεικτικές δράσεις:  

Παροχή  συμβουλευτικής  υποστήριξης,  προμήθεια  απαραίτητου  εξοπλισμού, 
εκπαίδευση  στελεχών  και  παροχή  άλλων  υπηρεσιών  όπως  οργάνωση 
εκδηλώσεων  προβολής  και  δικτύωσης  των  ΜΜΕ.  Οι  δράσεις  θα  πρέπει  να 
συμβάλουν στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση της έρευνας και καινοτομίας, στην 
ανάπτυξη  σχέσεων  συνεργασίας  καθώς  και  βελτίωση  των  προϊόντων,  και 
ικανοτήτων για την προσέγγιση νέων αγορών. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Δράσεις προώθησης και ενθάρρυνσης  συνεργασίας ‐ δικτύωσης ΜΜΕ (με τυπική 
ή άτυπη μορφή συνεργασίας) με έμφαση στους κλάδους που αναδεικνύονται από 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 8 ‐ 3 

την RIS3 όπως ενδεικτικά του τουρισμού‐πολιτισμού και των συναφών με αυτόν 
δραστηριοτήτων  (εστίαση,  αθλητισμός,  παραδοσιακά  προϊόντα,  κ.α.)  με  σκοπό 
την  από  κοινού  προώθηση  εργαλείων  και  δράσεων  προβολής,  marketing, 
logistics, branding, σχεδιασμού ή ενσωμάτωσης μη τεχνολογικής καινοτομίας, και 
εν γένει δράσεων που αποσκοπούν είτε στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, είτε 
στη διεύρυνση/διαφοροποίηση του προϊόντος, είτε στη διεύρυνση της αγοράς.  

- Δράσεις  για  κλαδικές  εξειδικεύσεις  ή/και  δράσεις  αύξησης  της 
ανταγωνιστικότητας  στους  κλάδους  εξειδίκευσης  RIS3  (μελέτες‐έρευνες, 
κατάρτιση, εξοπλισμός και υποδομές μικρής κλίμακας, ενσωμάτωση τεχνολογικής 
καινοτομίας, και νέων προϊόντων. 

- Δράσεις  επιχειρηματικής  συμβουλευτικής  για  την  αύξηση  της  ικανότητας  των 
επιχειρήσεων και εν‐δυνάμει επιχειρηματιών στους κλάδους εξειδίκευσης RIS3 να 
δημιουργούν  και  να  αξιοποιούν  επιχειρηματικές  ευκαιρίες  σε  αγορές  του 
εξωτερικού ή/και σε νέες αγορές.  

- Δράσεις  βελτίωσης  της  ποιότητας  των  τελικών  προϊόντων  ή  ανάπτυξης  νέων 
προϊόντων  (π.χ.  βιο‐λειτουργικά  τρόφιμα)  από  τον  αγρο‐διατροφικό  τομέα  για 
νέες  αγορές‐στόχους  όπως  υγιεινή  διατροφή,  φάρμακα  και  καλλυντικά,  κ.α.  με 
ενσωμάτωση έρευνας και καινοτομίας 

- Αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  και  του  διαδικτύου  για  εφοδιαστικές  αλυσίδες,  προώθηση 
προϊόντων, πωλήσεις, κλπ. 

- Δράσεις  υποστήριξης  της  επιχειρηματικότητας  ειδικών  ομάδων  πληθυσμού  (πχ 
άνεργοι, γυναίκες, νέοι, ΑμΕΑ) μέσω ενεργειών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

- Ανάπτυξη  κοινών  υποδομών  ή/και  διαδικασιών  για  την  πιστοποίηση  της 
αυθεντικότητας  παραδοσιακών  τροφίμων  και  ποτών  και  την  προβολή  και 
προώθηση σε νέες αγορές. 

- Ανάπτυξη  κοινών  εργαλείων  χρηματοδότησης  επιχειρήσεων  για  εμπλοκή  σε 
καινοτόμες δραστηριότητες 

- Δικτύωση ΜΜΕ για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Ecolabel, EMAS).  

Για  τα  χρησιμοποιούμενα  σύμβολα  στη  στήλη  της  αιτιολόγησης  του  πίνακα  που  ακολουθεί 
ισχύουν τα εξής: 
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Η αιτιολόγηση των απαντήσεων κωδικοποιείται ως εξής: 

ΟΧΙ‐1: Α:  Δεν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές. Οι εξεταζόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν τη 
δυνατότητα να μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική παράμετρο. 

ΟΧΙ 2: Β:  Η  περιβαλλοντική  παράμετρος  προστατεύεται  με  αυστηρό  πάγιο  ρυθμιστικό  πλαίσιο. 
Συνεπώς, η αυτονόητη συμμόρφωση του Προγράμματος με το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει 
ενδεχόμενες μεταβολές. 

ΟΧΙ‐3: Γ:  Δεν  αναμένονται  μεταβολές  στρατηγικού  επιπέδου.  Ενδεχόμενες  επιπτώσεις  θα  είναι 
τοπικού χαρακτήρα και χωρίς διαθεματική έκταση, με δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης 
σε μεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του κάθε έργου. 

ΝΑΙ : +  Είναι πιθανή μεταβολή προς τη θετική κατεύθυνση. 

ΝΑΙ :  ‐  Είναι πιθανή μεταβολή προς την αρνητική κατεύθυνση. 

Πίνακας 8‐1: Προσδιορισμός των ενδεχόμενων επιπτώσεων από τον Α.Π. 1 

α/α  Ερώτηση  Απάντηση  Αιτιολόγηση

1. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

1.1 
o τη συνολική έκταση περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα 

Προστατευόμενων Περιοχών; 
ΟΧΙ‐1  Α 

1.2  o την ανάσχεση της απώλειας της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας;  ΟΧΙ‐2  Β 

1.3  o την αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων;  ΟΧΙ‐1  Α 

2. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τον πληθυσμό, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

2.1 
o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές δραστηριότητες); 
ΝΑΙ  + 

2.2  o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής;  ΟΧΙ‐1  Α 

3. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την υγεία των ανθρώπων, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

3.1  o την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο;  ΟΧΙ‐1  Α 

3.2 
o την ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά 

φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος); 
ΟΧΙ‐1  Α 

4.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την πανίδα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

4.1 
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μόνιμη 

παρουσία; 
ΟΧΙ‐2  Β 

4.2 
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μη μόνιμη 

παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.); 
ΟΧΙ‐2  Β 

4.3  o το συνολικό αριθμό των ειδών;  ΟΧΙ‐2  Β 

5. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την χλωρίδα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

5.1  o τον αριθμό ή την εξάπλωση των απειλούμενων ειδών;  ΟΧΙ‐2  Β 

5.2  o τον αριθμό ή την εξάπλωση των ενδημικών ειδών;  ΟΧΙ‐2  Β 

5.3  o το συνολικό αριθμό ειδών χλωρίδας;  ΟΧΙ‐2  Β 

6.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το έδαφος, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

6.1 
o την ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης 

από στερεά και υγρά απόβλητα; 
ΟΧΙ‐1  Α 

6.2  o την ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων από απερήμωση ‐ διάβρωση;  ΟΧΙ‐1  Α 

7  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα ύδατα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 
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7.1  o την διαθεσιμότητα γλυκού νερού στις νησιωτικές περιοχές;  ΟΧΙ‐1  Α 

7.2 
o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων 

ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων; 
ΟΧΙ‐1  Α 

7.3  o την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων;  ΟΧΙ‐1  Α 

8. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

8.1 
o τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον (PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.); 
ΟΧΙ‐1  Α 

8.2  o τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ;  ΟΧΙ‐1  Α 

8.3  o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ;  ΟΧΙ‐1  Α 

9. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τους κλιματικούς παράγοντες, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

9.1  o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου;  ΟΧΙ‐1  Α 

9.2 
o την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες, 

διαθεσιμότητα νερού κά.); 
ΟΧΙ‐1  Α 

10. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, επηρεάζοντας 
με ουσιαστικό τρόπο: 

10.1  o το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακίνητης περιουσίας;  ΟΧΙ‐1  Α 

10.2  o την υφιστάμενη αξία ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιών;  ΟΧΙ‐1  Α 

11. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη πολιτιστική κληρονομιά, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

11.1  o τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς;  ΝΑΙ  + 

11.2  o τον σύγχρονο πολιτισμό και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας;  ΟΧΙ‐1  Α 

12.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το τοπίο, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

12.1  o την αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος;  ΟΧΙ‐1  Α 

12.2  o την αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;  ΟΧΙ‐1  Α 

13. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεταβολές στις διατροπικές πιέσεις 
προς το περιβάλλον, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο 

13.1  o την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων;  ΟΧΙ‐1  Α 

13.2  o την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων;  ΟΧΙ‐1  Α 

13.3  o την εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων;  ΟΧΙ‐1  Α 

13.4  o την αποδοτικότητα των πόρων;  ΟΧΙ‐1  Α 

14. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να συνοδεύεται από επιπτώσεις εκτός της περιοχής 
συνεργασίας όπως: 

14.1  o διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλες χώρες της Μεσογείου;  ΟΧΙ‐1  Α 

Με  την  εφαρμογή  του  εργαλείου  κρισίμων  ερωτήσεων,  διαπιστώνεται  ότι,  ο  συνδυασμός 
παρεμβάσεων  του  Α.Π.  1,  επηρεάζει  θετικά  καθοριστικούς  παράγοντες  για  τον  πληθυσμό,  με 
κύρια  αναμενόμενα  αποτελέσματα  την  βελτίωση  της  πρόσβασης  των  κατοίκων  και  των 
επισκεπτών της διασυνοριακής περιοχής σε εφαρμογές ΤΠΕ και νέες υποδομές ΤΠΕ. , καθώς και 
την  βελτιωμένη  πρόσβαση  στις  αγορές  –  κλειδιά  (ιδιαίτερα  εξωτερικού)  και  μια  ευρύτερη 
πελατιακή  βάση,  μέσω  αξιοποίησης  τεχνικών  προβολής  –  προώθησης  (marketing)  που 
εφαρμόζονται από κοινού από τις ΜΜΕ,  ιδιαίτερα στον κλάδο του  τουρισμού και  των  τροφών 
από  ποιοτικά  και  διαφοροποιημένα  αγροτικά  προϊόντα.  Παράλληλα  αναμένεται  βελτίωση 
προϊόντων  –  υπηρεσιών  και  τρόπου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  με  την  ενσωμάτωση 
καινοτομιών  και  σύγχρονων  τεχνολογιών,  αυξημένη  ικανότητα  των ΜΜΕ  να  δημιουργούν  και 
αξιοποιούν επιχειρηματικές ευκαιρίες πέρα από τις τοπικές αγορές, αυξημένη ευαισθητοποίηση 
και συμμετοχή των ΜΜΕ σε δικτυώσεις με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς δημιουργίας και 
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μεταφοράς  τεχνογνωσίας  (σε  διάφορα  θέματα)  και  προώθηση  της  ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας  στις  υπηρεσίες  και  τα  προϊόντα  των  ΜΜΕ.  Παράλληλα  με  τις  ψηφιακές 
εφαρμογές  διαχείρισης  πολιτιστικού  αποθέματος  αναμένεται  να  μεταβάλει  οι  δυνατότητες 
προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή συνεργασίας.  

8.1.1.2 Προσδιορισμός των επιπτώσεων του Α.Π.2 

Ο  άξονας  προτεραιότητας  2  διακρίνεται  από  τρεις  επενδυτικές  προτεραιότητες.  Ακολούθως 
παρουσιάζονται οι ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην κάθε επενδυτική προτεραιότητα και οι 
ενδεικτικές δράσεις.  

 Επενδυτική προτεραιότητα 4γ: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης,  της έξυπνης διαχείρισης 
της  ενέργειας  και  της  χρήσης  ΑΠΕ  στις  δημόσιες  υποδομές,  συμπεριλαμβανομένων  των 
δημόσιων κτιρίων και στον τομέα της στέγασης.  

• Ειδικός  στόχος  2.1.:  Πολυδιάστατη,  συνεκτική  και  ολοκληρωμένη  προώθηση  της 
εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα στην διασυνοριακή περιοχή.  

 Ενδεικτικές δράσεις:  

- Επενδύσεις  σε  έργα  εξοικονόμησης  ενέργειας  στον  δημόσιο  τομέα  (π.χ.  στο 
δημόσιο  φωτισμό,  την  θερμομόνωση,  την  αλλαγή  καυσίμου  ή/και  την 
συμπαραγωγή ενέργειας στα δημόσια κτίρια κτλ) 

- Δράσεις  «συνολικού  ενεργειακού  σχεδιασμού»  (whole  building  design)  για 
δημόσια κτίρια και δράσεις επίδειξης. 

- Επενδύσεις στην στοχευμένη έρευνα για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου 
και  την  εφαρμογή  μοντέλων,  προτύπων  και  προδιαγραφών  εξοικονόμησης 
ενεργείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διασυνοριακής 
περιοχής,  όπως  κλιματικές  συνθήκες,  πολιτιστικό  περιβάλλον  κτλ  [π.χ.  σε 
αντικείμενα  όπως  (α)  η  κατασκευή,  συντήρηση  και  λειτουργία  κτιριακών 
εγκαταστάσεων),  (β)  η  αξιοποίηση  των  υπο‐προϊόντων  κτιριακών  χρήσεων  ως 
ενεργειακές πηγές σε κτιριακές εγκαταστάσεις και πιλοτικές εφαρμογές.] 

- Κατασκευαστικά/σχεδιαστικά πρότυπα ενσωμάτωσης των παραπάνω εφαρμογών 
συμβατά με παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής 

- Πιλοτικά  έργα  αξιοποίησης  παραδοσιακών  κατασκευαστικών/σχεδιαστικών 
μεθόδων  (σκιασμός,  αερισμός,  δροσισμός,  χρήση  νερού,  μονώσεις, 
προσανατολισμοί, παθητικά συστήματα, κ.ά.) σε συνδυασμό με σύγχρονα υλικά, 
ή  παραδοσιακών  υλικών  με  σύγχρονες  μεθόδους  για  τη  βελτίωση  του 
ενεργειακού ισοζυγίου κτιριακών εγκαταστάσεων. 

- Δράσεις  ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  –  κυρίως  του  δημόσιου  τομέα  και  της 
τοπικής  αυτοδιοίκησης,–  σε  θέματα  ενεργειακής  εξοικονόμησης  και  χρήσης 
εναλλακτικών ενεργειακών πηγών στα κτίρια.  

- Μελέτες,  σχέδια  και  δράσεις  ενημέρωσης‐ευαισθητοποίησης  και  εκπαίδευσης 
των  πολιτών  αναφορικά  με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  μείωση  της 
κατανάλωσης και δράσεις ενημέρωσης εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.  
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- Μελέτες,  σχέδια  και  δράσεις,  ενημέρωσης,  ευαισθητοποίησης  και  εκπαίδευσης 
των  επιχειρηματιών  για  την  διάδοση  και  την  εφαρμογή  δράσεων  ορθής 
διαχείρισης  και  μείωσης  της  ενεργειακής  κατανάλωσης  με  χρήση  καινοτόμων  
συστημάτων  ή  μεθόδων  ΑΠΕ  σε  μικρές  επιχειρήσεις,  με  προτεραιοποίηση  στον 
τουριστικό  κλάδο  (π.χ.  τουριστικά  καταλύματα,  διαμερίσματα,  μικρές 
ξενοδοχειακές μονάδες κτλ). 

 Επενδυτική  προτεραιότητα  4ε:  Προαγωγή  στρατηγικών  χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου  του 
άνθρακα  για  όλους  τους  τύπους  περιοχών,  ιδιαίτερα  για  τις  αστικές  περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης  της  προώθησης  της  αειφόρου  πολυτροπικής  αστικής  κινητικότητας 
και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.  

• Ειδικός  στόχος  2.2.:  Έξυπνη,  βιώσιμη  και  εναλλακτική  κινητικότητα  στην  διασυνοριακή 
περιοχή.  

 Ενδεικτικές δράσεις:  

- Επενδύσεις  στον  προγραμματισμό  και  την  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας 
(π.χ.  σχέδια  βιώσιμων  μεταφορών/συγκοινωνιών  σε  οικιστικές  περιοχές 
συμπεριλαμβανομένων των κυκλοφοριακών μελετών, μελέτη, σχεδιασμός για την  
εφαρμογή  εναλλακτικών  μέσων  μεταφοράς,  Ολοκληρωμένα  Σχέδια  Διαχείρισης 
για Έξυπνες Πόλεις, κ.α.). 

- Επενδύσεις  σε  πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  βελτίωσης  των 
μεταφορών/συγκοινωνιών σε οικιστικές και μη περιοχές  (π.χ. Ευφυή συστήματα 
αστικών  συγκοινωνιών,  συστήματα  και  εφαρμογές  οnline  ενημέρωσης 
(δρομολόγια,  έκτακτα  περιστατικά  κτλ),  συνδυασμένες  αστικές  μεταφορές, 
εφαρμογή εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, κ.α.) 

- Ψηφιακές  εφαρμογές  έλεγχων  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας,  εκπομπών 
αερίου του θερμοκηπίου και υπολογισμού του «ανθρακικού αποτυπώματος» με 
στόχο τον εντοπισμό περιοχών που χρήζουν προστασίας και παρέμβασης.  

 Επενδυτική  προτεραιότητα  7γ:  Ανάπτυξη  και  βελτίωση  συστημάτων  μεταφοράς  φιλικών 
προς  το  περιβάλλον  (συμπεριλαμβανομένων  των  συστημάτων  χαμηλού  θορύβου)  και  των 
συστημάτων  χαμηλών  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα,  συμπεριλαμβανομένων  και  των 
οδών  εσωτερικής  ναυσιπλοΐας  και  των  θαλάσσιων  μεταφορών,  των  λιμένων,  των 
πολυτροπικών     συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή μίας 
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.  

• Ειδικός στόχος 2.3.: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταφοράς.  

 Ενδεικτικές δράσεις:  

- Επενδύσεις  στον  προγραμματισμό  και  την  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας 
(π.χ.  ενίσχυση  των  προδιαγραφών  ασφάλειας  στον  τομέα  των  υπεράκτιων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με τις 
σχετικές  κατευθυντήριες  γραμμές  της  ΕΕ,  υλοποίηση  στρατηγικών  δράσεων  οι 
οποίες  στηρίζονται  σε  ολοκληρωμένους  σχεδιασμούς  για  πολυτροπικές  και 
βιώσιμες μεταφορές 
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- Επενδύσεις  σε  πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  βελτίωσης  των  μεταφορών  (π.χ. 
ανάπτυξη  ‘έξυπνων’  συστημάτων  μεταφοράς  (ενδεικτικά:  SafeSeaNet, Maritime 
Single Windows, VTMIS κτλ), προώθηση εξισορροπημένων τρόπων διακίνησης και 
ενίσχυσης  της  διαλειτουργικότητας  των  δικτύων,  δημιουργίας  κομβικών  
πολυτροπικών σταθμών κτλ.) 

- Επενδύσεις  σε  πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  εξοικονόμησης  ενέργειας  στις 
μεταφορές  (π.χ.  εισαγωγή  πρακτικών  και  ανάπτυξη  υπηρεσιών  οι  οποίες  θα 
προωθούν  τη  χρήση  οχημάτων  με  εναλλακτικά  καύσιμα,  ή  και  μηδενικών 
εκπομπών,  δράσεις  για  την  αναδιοργάνωση  των  τροφοδοτικών  αλυσίδων  και 
ενσωμάτωσης πρακτικών για αλλαγή τρόπου εξυπηρέτησης και τροφοδοσίας με 
δυνατότητα  χρήσης  οχημάτων  με  εναλλακτικά  καύσιμα  ή  και  μηδενικών 
εκπομπών κτλ.) 

- Επενδύσεις  σε  πιλοτικά  έργα  και  εφαρμογές  επιτήρησης  του  θαλάσσιου  χώρου 
(π.χ.  επιτήρηση,  των  περιοχών  αλιείας,  των  προστατευμένων  περιοχών  του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος κτλ) 

- Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων για τη 
επιτήρηση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα  θαλάσσια ύδατα 
της χώρας. 

Πίνακας 8‐2: Προσδιορισμός των ενδεχόμενων επιπτώσεων από τον Α.Π.2 

α/α  Ερώτηση  Απάντηση  Αιτιολόγηση

1. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

1.1 
o τη συνολική έκταση περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα 

Προστατευόμενων Περιοχών; 
ΟΧΙ‐1  Α 

1.2  o την ανάσχεση της απώλειας της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας;  ΝΑΙ  + 

1.3  o την αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων;  ΟΧΙ‐2  Β 

2. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τον πληθυσμό, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

2.1 
o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές δραστηριότητες); 
ΟΧΙ‐1  Α 

2.2  o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής;  ΟΧΙ‐1  Α 

3. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την υγεία των ανθρώπων, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

3.1  o την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο;  ΝΑΙ  + 

3.2 
o την ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά 

φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος); 
ΝΑΙ  + 

4.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την πανίδα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

4.1 
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μόνιμη 

παρουσία; 
ΟΧΙ‐2  Β 

4.2 
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μη μόνιμη 

παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.); 
ΟΧΙ‐2  Β 

4.3  o το συνολικό αριθμό των ειδών;  ΟΧΙ‐2  Β 

5. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την χλωρίδα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

5.1  o τον αριθμό ή την εξάπλωση των απειλούμενων ειδών;  ΟΧΙ‐2  Β 
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5.2  o τον αριθμό ή την εξάπλωση των ενδημικών ειδών;  ΟΧΙ‐2  Β 

5.3  o το συνολικό αριθμό ειδών χλωρίδας;  ΟΧΙ‐2  Β 

6.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το έδαφος, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

6.1 
o την ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης 

από στερεά και υγρά απόβλητα; 
ΟΧΙ‐1  Α 

6.2  o την ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων από απερήμωση ‐ διάβρωση;  ΟΧΙ‐1  Α 

7  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα ύδατα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

7.1  o την διαθεσιμότητα γλυκού νερού στις νησιωτικές περιοχές;  ΟΧΙ‐1  Α 

7.2 
o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων 

ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων; 
ΝΑΙ  + 

7.3  o την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων;  ΝΑΙ  + 

8. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

8.1 
o τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον (PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.); 
ΝΑΙ  + 

8.2  o τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ;  ΝΑΙ  + 

8.3  o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ;  ΝΑΙ  + 

9. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τους κλιματικούς παράγοντες, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

9.1  o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου;  ΝΑΙ  + 

9.2 
o την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες, 

διαθεσιμότητα νερού κά.); 
ΝΑΙ  + 

10. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, επηρεάζοντας 
με ουσιαστικό τρόπο: 

10.1  o το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακίνητης περιουσίας;  ΟΧΙ‐1  Α 

10.2  o την υφιστάμενη αξία ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιών;  ΟΧΙ‐1  Α 

11. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη πολιτιστική κληρονομιά, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

11.1  o τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς;  ΟΧΙ‐1  Α 

11.2  o τον σύγχρονο πολιτισμό και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας;  ΟΧΙ‐1  Α 

12.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το τοπίο, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

12.1  o την αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος;  ΟΧΙ‐1  Α 

12.2  o την αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;  ΟΧΙ‐1  Α 

13. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεταβολές στις διατροπικές πιέσεις 
προς το περιβάλλον, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο 

13.1  o την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων;  ΝΑΙ  + 

13.2  o την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων;  ΟΧΙ‐1  Α 

13.3  o την εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων;  ΝΑΙ  + 

13.4  o την αποδοτικότητα των πόρων;  ΝΑΙ  + 

14. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να συνοδεύεται από επιπτώσεις εκτός της περιοχής 
συνεργασίας όπως: 

14.1  o διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλες χώρες της Μεσογείου;  ΟΧΙ‐1  Α 

Με  την  εφαρμογή  του  εργαλείου  κρισίμων  ερωτήσεων,  διαπιστώνεται  ότι,  ο  συνδυασμός 
παρεμβάσεων  του  Α.Π.2  του  Προγράμματος,  διαφαίνεται  να  επηρεάζει  θετικά  καθοριστικούς 
παράγοντες  για  τη βιοοικιλότητα,  την  ανθρώπινη υγεία,  τα ύδατα,  τον  αέρα,  τους  κλιματικούς 
παράγοντες και  ενδέχεται  να βελτιώσει  τις συνθήκες ορισμένων διατροπικών πιέσεων  προς  το 
περιβάλλον.  Ειδικότερα  αναμένεται  να  αυξηθεί  η  τεχνογνωσία  σε  θέματα  ενεργειακού 
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σχεδιασμού  στα  κτίρια  καθώς  και  η  ευαισθητοποίηση  σε  θέματα  ενεργειακού  σχεδιασμού, 
ενεργειακής εξοικονόμησης και εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα κτίρια. Επιπλέον αναμένεται 
εμπλουτισμός    των  μέσων  και  τρόπων  μετακίνησης  και  μεταφορών  και  ενσωμάτωση  των  ΤΠΕ 
στις  μεταφορές.  Ιδιαίτερα  όσον  αφορά  τον  τομέα  των  μεταφορών  αναμένεται  ενίσχυση  της 
προσβασιμότητας στην διασυνοριακή περιοχή, παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και 
υποστήριξης  των  μεταφορών  και  γενικότερη  μείωση  του  ενεργειακού  αποτυπώματος  των 
μεταφορών,  με  ενδεχόμενες  θετικές  επιπτώσεις  στην  ποιότητα  της  ατμόσφαιρας,  στους 
κλιματικούς παράγοντες και στην ανθρώπινη υγεία επηρεάζοντας την ποιότητας ζωής μέσω της 
διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά φορτία.  

Ορισμένες ομάδες δράσεων όπως  ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών αναφορικά με την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα στερεών αποβλήτων και διάφορα μοντέλα/μέθοδοι 
αξιοποίησης  των  υπο‐προϊόντων  κτιριακών  χρήσεων  (κατοίκηση,  οικονομικές  δραστηριότητες, 
κ.α.) ως  ενεργειακές  πηγές σε  κτιριακές  εγκαταστάσεις  και  πιλοτικές  εφαρμογές,  ενδέχεται  να 
μεταβάλουν την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την δυνατότητα εξασφάλισης ενέργειας 
από τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων.  

Επιπλέον,  ορισμένες  δράσεις  προώθησης  και  εφαρμογής  του  Θαλάσσιου  Χωροταξικού 
Σχεδιασμού  (π.χ.  ρυθμιστικά  σχέδια,  υποστηρικτικές  μελέτες,  έρευνες,  συλλογές  δεδομένων, 
παρατηρητήριο),  επιτήρηση  της  κυκλοφορίας  στο  θαλάσσιο  χώρο,  των  περιοχών  αλιείας,  των 
προστατευόμενων περιοχών του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς και οι δράσεις ενίσχυση 
της  έρευνας  και  ανάπτυξης  υλικών,  τεχνολογιών  και  συστημάτων  για  τη  επιτήρηση  όλων  των 
δραστηριοτήτων  που  λαμβάνουν  χώρα  στα    θαλάσσια  ύδατα  της  χώρας,  ενδέχεται  να 
μεταβάλλουν  καθοριστικούς  παράγοντες  για  τα  θαλάσσια  ύδατα  ή  και  να  συμβάλλουν  στην 
ανάσχεση της απώλειας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.  

8.1.1.3 Προσδιορισμός των επιπτώσεων του Α.Π. 3 

O  άξονας  προτεραιότητας  3  διακρίνεται  από  τρεις  επενδυτικές  προτεραιότητες.  Ακολούθως 
παρουσιάζονται οι ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην κάθε επενδυτική προτεραιότητα και οι 
ενδεικτικές δράσεις.  

 Επενδυτική  προτεραιότητα  5β:  Προαγωγή  επενδύσεων  για  την  αντιμετώπιση  ειδικών 
κινδύνων,  εξασφαλίζοντας  την  ανθεκτικότητα  σε  καταστροφές  και  αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών.  

• Ειδικός  στόχος  3.1.:  Πρόληψη  κινδύνων  και  προστασία  από  φυσικές  τεχνολογικές  και 
ανθρωπιστικές καταστροφές.  

 Ενδεικτικές δράσεις:  

Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, που αποσκοπούν: στην αποφυγή 
των ζημιών και την αύξηση της προσαρμοστικότητας του δομημένου περιβάλλοντος 
και  άλλων  υποδομών,  στην  προστασία  της  ανθρώπινης  υγείας,  στην  μείωση  της 
μελλοντικής  επιπρόσθετης  πίεσης  στους  υδάτινους  πόρους,  στην  προστασία  των 
ακτών,  στην  μείωση  της  ευπάθειας  των  οικοσυστημάτων,  ώστε  να  αυξηθεί  η 
ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και να επιτρέψει την “eco‐based” προσαρμογή. 
Το  είδος  των  κινδύνων  που  πρόκειται  να  αντιμετωπισθούν  ενδεικτικά 
περιλαμβάνουν:  καιρικές  συνθήκες  που  σχετίζονται  με  τους  κινδύνους  (όπως  οι 
θύελλες, οι ακραίες εκδηλώσεις της θερμοκρασίας, τις δασικές πυρκαγιές, ξηρασίες, 
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πλημμύρες,  κατολισθήσεις,  θερμοκρασία  θαλασσών),  των  γεωφυσικών  κινδύνων 
(όπως  κατολισθήσεις,  σεισμούς),  καθώς  και  την  υποστήριξη  των  κοινωνικών 
απαντήσεων  σε  βιομηχανικούς‐τεχνολογικούς‐ανθρωπιστικούς  κινδύνους  σε  στεριά 
και θάλασσα (συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, η χαρτογράφηση του κινδύνου).  
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Ολοκληρωμένα συστήματα‐σχέδια διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών κοινά 
ή από  κοινού συντονισμένα η  σύνταξή  τους,,  τα  οποία θα περιλαμβάνουν  τους 
αναγκαίους  πόρους  και  τις  υποδομές  για  μια  περιοχή  για  την  παροχή  των 
κατάλληλων  υπηρεσιών  διαχείρισης  καταστροφών  στους  πολίτες,  καθώς  και  τη 
στήριξη  των  εξειδικευμένων  μονάδων  αντιμετώπισης  των  καταστροφών  / 
μονάδες πολιτικής προστασίας. 

- Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές πρόληψης κινδύνων και προστασίας 
από καταστροφές (π.χ. δημιουργία βάσεων δεδομένων, θεσμών και μηχανισμών 
για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών, σχεδίων 
δράσης και σχεδίων διαχείρισης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάπτυξη 
ΤΠΕ  (ICT)  εργαλείων,  όπως  Συστήματα  Γεωγραφικών  Πληροφοριών  (GIS), 
συστήματα  ανίχνευσης  και  παρακολούθησης,  έγκαιρης  προειδοποίησης  και 
συναγερμού, μελέτες χαρτογράφησης και αξιολόγησης των κινδύνων). 

- Εναρμονισμένα  πρότυπα  και  συστήματα  στην  περιοχή  (συμπεριλαμβανομένων 
των κοινών ορισμών και την αποτίμηση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης) για 
την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών 

- Εκπαιδευτική  υποστήριξη  (κατάρτιση)  που  θα  ενισχύσει  τις  ικανότητες 
επείγουσας  ανταπόκρισης  των  εμπλεκομένων  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων 
των εθελοντών.  

 Επενδυτική προτεραιότητα 6γ:  Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς.   

• Ειδικός  στόχος  3.2.:  Αξιοποίηση  της  φυσικής  και  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της 
διασυνοριακής περιοχής. 

 Ενδεικτικές δράσεις:  

- Επενδύσεις  στον  προγραμματισμό  και  την  βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας 
(π.χ.  μεταφορά  τεχνογνωσίας,  ανταλλαγή  καλών  πρακτικών,  δικτύωση  και 
κατάρτιση  κοινών  σχεδίων  δράσης  για  την  βιώσιμη  ανάπτυξη  φυσικών  και 
πολιτιστικών  πόρων  της  διασυνοριακής  περιοχής  και  ανταλλαγή  καλών 
πρακτικών στη διαχείριση αυτών (π.χ. μουσείων, δημοτικών θεάτρων, κ.α.). 

- Πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. 

- Κοινές  πρωτοβουλίες  επιμόρφωσης,  εκπαίδευσης  και  δια‐βίου  κατάρτισης  για 
την προστασία/διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και προϊόντων. 

- Κοινές  στρατηγικές  τουριστικής  ανάπτυξης,  και  σχεδιασμός  κοινών  ή 
ολοκληρωμένων  εναλλακτικών  τουριστικών  προϊόντων/προορισμών 
(συμπεριλαμβανομένου του συνεδριακού, του αγροτουρισμού, του προσβάσιμου 
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τουρισμού,  κ.α.)  με  έμφαση  στην  αξιοποίηση  του  φυσικού  και  πολιτιστικού 
πλούτου  της  διασυνοριακής  περιοχής  και  στην  αξιοποίηση  των  «αλυσίδων 
αξίας». Πιλοτικές εφαρμογές. 

- Εφαρμογές  φιλο‐περιβαλλοντικών  τεχνολογιών  στον  τουρισμό  (ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, κ.α.) 

- Ανάπτυξη  κοινών  συστημάτων  testing  και  σημάτων  πιστοποίησης  για 
«φιλοπεριβαλλοντικά»,  «παραδοσιακά»  και  «προσβάσιμα  για  όλους»  προϊόντα 
και υπηρεσίες. 

- Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και  εφαρμογές προστασίας και ανάδειξης  (π.χ.  (α) 
υποδομές/δράσεις  προστασίας  και  ανάδειξης  των  οικοσυστημάτων  και  της 
βιοποικιλότητας  της  περιοχής,  (β)  πράσινες  υποδομές, 
αρχαιολογικά/περιβαλλοντικά  πάρκα  /  οικολογικές  και  πολιτιστικές  διαδρομές, 
(γ)  ανάδειξης  και  προστασίας  της  γεωλογικής  ποικιλομορφίας,  δράσεις  που 
θέτουν σε εφαρμογή σχέδια διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000). 

 Επενδυτική  προτεραιότητα  6στ:  Προώθηση  καινοτόμων  τεχνολογιών  για  τη  βελτίωση  της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των 
αποβλήτων,  των  υδάτων  και  σε  σχέση  με  το  έδαφος,  ή  για  τη  μείωση  της  ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης.  

• Ειδικός στόχος 3.3.: Διάδοση και αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων. 

 Ενδεικτικά δράσεις:  

- Επενδύσεις  για  την  προώθηση  συστημάτων  και  εφαρμογών  περιβαλλοντικής 
διαχείρισης [π.χ. (α) δράσεις για την προσαρμογή, την διάδοση και την εφαρμογή 
συστημάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης και επιθεώρησης, (β) προώθηση και 
ανταλλαγή  καλών  πρακτικών  στην  ορθολογική  διαχείριση  των  αποβλήτων  σε 
τουριστικές  μονάδες/περιοχές  μέσα  από  δράσεις  πρόληψης  δημιουργίας 
αποβλήτων και χωριστής συλλογής και δράσεις κομποστοποίησης, (γ) ανταλλαγή 
καλών πρακτικών για ανακύκλωση, συλλογή ή / και πρόληψη των αποβλήτων και 
της  αρχής  "ο  ρυπαίνων  πληρώνει",  (δ)  ολοκληρωμένη  διαχείριση  αποβλήτων 
μέγιστης  επιτόπιας  αξιοποίησης  (Zero  Wate  Management),  (ε)  μοντέλα  για 
Διαχείριση περιορισμένων υδάτινων πόρων σε νησιά] 

- Επενδύσεις για την προώθηση του ΘΧΣ [π.χ. (α) σύνταξη θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων  για  την  χαρτογράφηση  περιβαλλοντικών  χαρακτηριστικών  και 
παραγωγικών  δραστηριοτήτων,  (ενδεικτικά,  εξόρυξη  ενεργειακών  πόρων, 
περιοχών  για  παραγωγή  ανανεώσιμης  ενέργειας,  οδοί  θαλάσσιων  μεταφορών, 
διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων  και αγωγών,  περιοχές αλιείας,  εγκαταστάσεις 
ιχθυοκαλλιεργιών,  τόπους  προστασίας  του  θαλάσσιου  περιβάλλοντος  κτλ)  και 
δράσεις  υποστήριξης  των  διαδικασιών  θεσμοθέτησής  τους,  (β)  ενίσχυση  της 
έρευνας  και  ανάπτυξης  υλικών,  τεχνολογιών  και  συστημάτων  για  τη 
χαρτογράφηση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον θαλάσσιο 
χώρο της διασυνοριακής περιοχής κτλ] 
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- Ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών. 

- Συστήματα  παρακολούθησης,  ελέγχου  και  άμεσης  δράσης  σε  τυχόν  αστοχία 
εγκαταστάσεων  που  προκύπτουν  από  δραστηριότητες  εξερεύνησης  και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.  

- Προώθηση  της  επεξεργασίας  αποβλήτων  επεξεργασίας  σε  αναερόβιους 
αντιδραστήρες 

- Διαχείριση φυκιών που συλλέγονται σε παραλίες 

- Μοντέλα για Διαχείριση περιορισμένων Υδάτινων Πόρων σε νησιά 

- Ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών 

- Δικτύωση  στο  διαχωρισμό  αποβλήτων  στην  πηγή,  μεταξύ  των  εγκαταστάσεων 
ανακύκλωσης και εταιριών 

- Συστήματα  παρακολούθησης  ελέγχου  και  άμεσης  δράσης  που  προκυπτουσών 
από δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων  

Πίνακας 8‐3: Προσδιορισμός των ενδεχόμενων επιπτώσεων από τον Α.Π. 3 

α/α  Ερώτηση  Απάντηση  Αιτιολόγηση

1. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

1.1 
o τη συνολική έκταση περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα 

Προστατευόμενων Περιοχών; 
ΟΧΙ‐1  Α 

1.2  o την ανάσχεση της απώλειας της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας;  ΝΑΙ  + 

1.3  o την αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων;  ΝΑΙ  + 

2. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τον πληθυσμό, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

2.1 
o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές δραστηριότητες); 
ΝΑΙ  + 

2.2  o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής;  ΟΧΙ‐1  Α 

3. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την υγεία των ανθρώπων, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

3.1  o την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο;  ΝΑΙ  + 

3.2 
o την ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά 

φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος); 
ΝΑΙ  + 

4.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την πανίδα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

4.1 
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μόνιμη 

παρουσία; 
ΟΧΙ‐1  Α 

4.2 
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μη μόνιμη 

παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.); 
ΟΧΙ‐1  Α 

4.3  o το συνολικό αριθμό των ειδών;  ΟΧΙ‐1  Α 

5. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την χλωρίδα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

5.1  o τον αριθμό ή την εξάπλωση των απειλούμενων ειδών;  ΟΧΙ‐1  Α 

5.2  o τον αριθμό ή την εξάπλωση των ενδημικών ειδών;  ΟΧΙ‐1  Α 
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5.3  o το συνολικό αριθμό ειδών χλωρίδας;  ΟΧΙ‐1  Α 

6.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το έδαφος, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

6.1 
o την ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης 

από στερεά και υγρά απόβλητα; 
ΝΑΙ  + 

6.2  o την ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων από απερήμωση ‐ διάβρωση;  ΝΑΙ  + 

7  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα ύδατα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

7.1  o την διαθεσιμότητα γλυκού νερού στις νησιωτικές περιοχές;  ΟΧΙ‐1  Α 

7.2 
o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων 

ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων; 
ΝΑΙ  + 

7.3  o την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων;  ΝΑΙ  + 

8. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

8.1 
o τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον (PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.); 
ΝΑΙ  + 

8.2  o τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ;  ΟΧΙ‐1  Α 

8.3  o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ;  ΟΧΙ‐1  Α 

9. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τους κλιματικούς παράγοντες, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

9.1  o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου;  ΟΧΙ‐1  Α 

9.2 
o την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες, 

διαθεσιμότητα νερού κά.); 
ΝΑΙ  + 

10. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, επηρεάζοντας 
με ουσιαστικό τρόπο: 

10.1  o το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακίνητης περιουσίας;  ΟΧΙ‐1  Α 

10.2  o την υφιστάμενη αξία ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιών;  ΟΧΙ‐1  Α 

11. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη πολιτιστική κληρονομιά, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

11.1  o τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς;  ΝΑΙ  + 

11.2  o τον σύγχρονο πολιτισμό και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας;  ΝΑΙ  + 

12.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το τοπίο, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

12.1  o την αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος;  ΟΧΙ‐1  Α 

12.2  o την αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;  ΟΧΙ‐1  Α 

13. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεταβολές στις διατροπικές πιέσεις 
προς το περιβάλλον, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο 

13.1  o την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων;  ΝΑΙ  + 

13.2  o την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων;  ΟΧΙ‐1  Α 

13.3  o την εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων;  ΝΑΙ  + 

13.4  o την αποδοτικότητα των πόρων;  ΝΑΙ  + 

14. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να συνοδεύεται από επιπτώσεις εκτός της περιοχής 
συνεργασίας όπως: 

14.1  o διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλες χώρες της Μεσογείου;  ΟΧΙ‐1  Α 

Με  την  εφαρμογή  του  εργαλείου  κρισίμων  ερωτήσεων,  διαπιστώνεται  ότι  ο  συνδυασμός 
παρεμβάσεων  του  Α.Π.3  του  Προγράμματος,  επηρεάζει  θετικά  καθοριστικούς  παράγοντες  για 
την βιοποικιλότητα,  τον πληθυσμό,  την υγεία  των ανθρώπων,  το  έδαφος,  τα ύδατα,  τον  αέρα, 
τους κλιματικούς παράγοντες,  την πολιτιστική κληρονομιά  και αμβλύνει ορισμένες διατροπικές 
πιέσεις όπως   βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της βελτίωσης της επανάχρησης 
των υλικών και των φυσικών πόρων, και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Ειδικότερα, 
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με  την  υλοποίηση  των  παρεμβάσεων  του  Α.Π.  3  αναμένεται  ενισχυμένη  κοινή  διαχείριση  και 
προβολή των φυσικών πόρων της περιοχής, με έμφαση σε σχέση με τη θαλάσσια μόλυνση και τις 
επιπτώσεις της ερημοποίησης και διάβρωσης ακτών, βελτιωμένη προστασία της βιοποικιλότητας 
και  του  οικοσυστήματος,  προστασία  και  αποτελεσματική  διαχείριση  των  οικοτόπων  και  της 
βιοποικιλότητας. Τέλος όσον αφορά την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
περιλαμβάνονται  δράσεις  που  αφορούν  ολοκληρωμένα  οικο‐τουριστικά  και  εναλλακτικά 
τουριστικά  πακέτα  και  δράσεις  που  βελτιώνουν  την  θεσμική  ικανότητα  των  φορέων  της 
διασυνοριακής περιοχής να αναπτύσσουν βιώσιμα τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της 
περιοχής.  

8.1.1.4 Σύνοψη και συμπεράσματα 

Στην  ενότητα  αυτή,  κάθε  ένας  από  τους  Α.Π.  του  Προγράμματος,  υποβλήθηκε  στο  «κόσκινο» 
(screen) των τριαντατεσσάρων κρίσιμων ερωτήσεων που συνθέτουν το εργαλείο διάγνωσης για 
τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές, βάσει της μεθοδολογίας που παρουσιάστηκε στην 
ενότητα 10.2.1.1. Μέσα από  τη διαδικασία αυτή,  εντοπίσθηκαν  κατ’  αρχήν οι περιβαλλοντικές 
παράμετροι  που  δεν  πρόκειται  να  υποστούν  τάσεις  αλλαγής  από  την  υλοποίηση  του  ΕΠ,  είτε 
διότι  τα  έργα  και  οι  δράσεις  του  προγράμματος  δεν  συνοδεύονται  από  πιέσεις  προς  τη 
συγκεκριμένη  περιβαλλοντική  συνιστώσα  είτε  γιατί  οι  όποιες  μεταβολές  θα  είναι  τοπικού 
χαρακτήρα  και  αντιμετωπίσιμες  στο  στάδιο  των  μελλοντικών  Εκτιμήσεων  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων σε επίπεδο έργου. 

Με  την  ίδια  διαδικασία,  εντοπίσθηκαν  οι  περιβαλλοντικοί  παράγοντες  που  αναμένεται  να 
μεταβληθούν  από  την  υλοποίηση  για  κάθε  έναν  Α.Π.  του Προγράμματος.  Οι  μεταβολές  αυτές 
συνοψίζονται  στον  ακόλουθο  πίνακα  και  αφορούν  σε  δεκαεννέα  από  τους  τριαντατέσσερις 
δείκτες για τους οποίους εξετάσθηκε το ενδεχόμενο μεταβολής. 

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί  την  ουσιαστική  γέφυρα μεταξύ  του  τρέχοντος  σταδίου  και 
του επόμενου, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ο χαρακτηρισμός της κάθε μεταβολής. 
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Πίνακας  8‐4:  Σύνοψη  των  επηρεαζόμενων  περιβαλλοντικών  παραμέτρων  και  των  αντίστοιχων 
μεταβολών που εκτιμάται ότι θα επέλθουν από την υλοποίηση του ΕΠ 

α/α  Περιβαλλοντικές Μεταβολές  Α.Π.1  Α.Π.2  Α.Π.3 

: αύξηση  : μείωση  : μικτή τάση 

1  Ανάσχεση της απώλειας της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας       

2  Αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων       

3 
Παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές δραστηριότητες) 

     

4  Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο      

5 
Ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά φορτία 
(ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος) 

    

6 
Ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης από 
στερεά και υγρά απόβλητα 

     

7  Ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων από απερήμωση ‐ διάβρωση       

8 
Ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων 
ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

    

9  Οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων      

10 
Επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
(PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.) 

    

11  Συνολική κατανάλωση ενέργειας      

12  Ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ      

13  Σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου      

14  Κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων      

15  Προβολή και ανάδειξη μνημείων  της πολιτιστικής κληρονομιάς       

16 
Προβολή και ανάδειξη σύγχρονου πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
υψηλής ποιότητας 

     

17  Διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων       

18  Εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων      

19  Αποδοτικότητα των πόρων      
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8.1.2 Στάδιο 2: Εκτίμηση των χαρακτηριστικών των επιπτώσεων 

Το Στάδιο 1 που προηγήθηκε, κατέληξε στο να εντοπίσει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που 
ενδέχεται  να  μεταβληθούν  είτε  λόγω  των  δράσεων  κάθε  άξονα  προτεραιότητας  του 
Προγράμματος. Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται ο χαρακτηρισμός των μεταβολών, δηλαδή 
ο προσδιορισμός μιας σειράς  ιδιοτήτων κάθε μεταβολής, ώστε να εντοπισθούν λεπτομερώς οι 
θετικές συμβολές ορισμένων δράσεων. 

Ο  προσδιορισμός  των  ιδιοτήτων  αυτών  των  μεταβολών  πραγματοποιήθηκε  με  συστηματικό 

τρόπο,  ο  οποίος  μεθοδολογικά  αναλύθηκε  στην  ενότητα  10.2.1.2.  Τα  αποτελέσματα  του 

προσδιορισμού των ιδιοτήτων, συνοψίζονται στον επόμενο πίνακα, από τον οποίο προκύπτει ότι 

θετικές  επιδράσεις  δέχονται  δεκαεννέα  περιβαλλοντικοί  δείκτες,  ενώ  οι  υπόλοιπο 

περιβαλλοντικοί δείκτες παραμένουν ανεπηρέαστοι από την υλοποίηση του Προγράμματος. 

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί  την  ουσιαστική  γέφυρα μεταξύ  του  τρέχοντος  σταδίου  και 
του επόμενου, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των επιπτώσεων και θα εκτιμηθεί η 
αναγκαιότητα ή μη λήψης μέτρων για την επαύξηση της περιβαλλοντικής συμβατότητας. 
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Πίνακας 8‐5: Εποπτική παρουσίαση των ιδιοτήτων των επιπτώσεων του ΕΠ  

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 
 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας
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Ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας  +   Δ Μ ~    

Αποκατάσταση των υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων +   Δ Α ~    

Παράγοντες που επηρεάζουν τα 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά  +   Π Α ~    

Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε 
κίνδυνο  +   Δ Μ ~    

Ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης 
της έκθεσης σε ρυπαντικά φορτία +   Δ Μ ~    

Ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω 
ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης  +   Δ Μ ~    

Ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων 
από απερήμωση - διάβρωση +   Δ Μ ~    

Ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων, λόγω των επιπέδων ρύπανσης  +   Δ Μ ~    

Οικολογική κατάσταση των επιφανειακών 
υδατικών σωμάτων +   Δ Μ ~    

Επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο 
υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον +   Π Μ ~    

Συνολική κατανάλωση ενέργειας +   Π Α ~    

Ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ +   Π Α ~    

Σύνολο εκπεμπόμενων αερίων του 
θερμοκηπίου  +   Π Α ~    

Κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων +   Π Α ~    

Προβολή και ανάδειξη μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς +   Δ Μ !    

Προβολή και ανάδειξη σύγχρονου 
πολιτισμού  +   Δ Μ !    

Διαχείριση των στερεών και υγρών 
αποβλήτων +   Π Α ~    

Εξασφάλιση ενέργειας από πρακτικές 
διαχείρισης των αποβλήτων +   Π Α ~    

Αποδοτικότητα των πόρων +   Π Μ ~    
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8.1.3 Στάδιο 3: Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Τα  δύο  προηγούμενα  στάδια,  τα  οποία  αποτέλεσαν  την  αναλυτική  πλευρά  της  διερεύνησης, 
ακολουθούνται από το τρίτο στάδιο, που αποτελεί το συνθετικό μέρους της εκτίμησης. Σε αυτό, 
oι μεταβολές σε περιβαλλοντικούς δείκτες και παραμέτρους αντιστοιχίζονται με τις επιπτώσεις 
σε περιβαλλοντικές συνιστώσες, μελετώντας τη συσχέτιση και τα ενδεχόμενα αθροιστικότητας ή 
συνέργειας μεταξύ συναφών μεταβολών. Oι αρνητικές και μικτές επιπτώσεις αξιολογούνται, ενώ 
επανελέγχεται, μέσω διασταύρωσης, το σύνολο των εκτιμήσεων. 

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων, θεωρήθηκε προσφορότερη η θεματική ανάλυση, βάσει του 
σχετικού  διαχωρισμού  που  προβλέπεται  στο  σημείο  στ΄  του  Παραρτήματος  Ι  της  Οδηγίας 
2001/42/ΕΚ. 

8.1.3.1 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα 

Η  ανάλυση  των  ενοτήτων  8.2.1  και  8.2.2.  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  οι  επιπτώσεις  στη 
βιοποικιλότητα προέρχονται κυρίως από δράσεις του Α.Π.3. Σε συνοπτική μορφή, περιγράφονται 
στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 8‐6: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΕΠ στη βιοποικιλότητα  

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 
 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας
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Ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας  +   Δ Μ ~    

Αποκατάσταση των υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων +   Δ Α ~    

Συμπερασματικά,  οι  ενδεχόμενες  επιπτώσεις  στη  βιοποικιλότητα  από  την  υλοποίηση  του  ΕΠ 
είναι θετικής κατεύθυνσης, μέσης έντασης και έκτασης. Οι θετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις 
του  προγράμματος  θεωρούνται  ευπρόσδεκτες  και  δεν  χρήζουν  καμία  αναγκαιότητα  λήψης 
μέτρων πρόληψης, περιορισμού ή αντιστροφής. 

Παρ΄  όλα  αυτά,  προκειμένου  λοιπόν  οι  επιλογές  του  ΕΠ  να  ευθυγραμμίζονται  πλήρως  με  τις 
κατευθύνσεις: 

• της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Βιοποικιλότητα και  

• με το 7ο Πρόγραμμα Δράσεις για το Περιβάλλον  

στην ενότητα 8.2, προτείνονται μια δέσμη πρόσθετων μέτρων αναφορικά με την επίδραση του 
ΕΠ στην βιοποικιλότητα. 
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8.1.3.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία 

Η  ανάλυση  των  ενοτήτων  8.2.1  και  8.2.2.  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  οι  επιπτώσεις  στον 
πληθυσμό  και  την  ανθρώπινη  υγεία  προέρχονται  δράσεις  που  απαντώνται  και  στους  τρεις 
βασικούς Α.Π. του Προγράμματος. Σε συνοπτική μορφή, περιγράφονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 8‐7: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΕΠ στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία 

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 
 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας
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Παράγοντες που επηρεάζουν τα 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά  +   Π Α ~    

Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε 
κίνδυνο  +   Δ Μ ~    

Ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης 
της έκθεσης σε ρυπαντικά φορτία +   Δ Μ ~    

Η  ανάλυση  των  ενοτήτων  8.2.1  και  8.2.2  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  η  υλοποίηση  του  ΕΠ 
συνδέεται  με  θετικές  επιπτώσεις  στον  πληθυσμό  και  την  ανθρώπινη  υγεία.  Ειδικότερα,  οι 
παράγοντες  της  ανθρώπινης  υγείας,  είτε  σε  επίπεδο  μεμονωμένων  ατόμων  είτε  σε  αυτό  των 
συλλογικών επιβαρύνσεων δεν αναμένεται να μεταβληθούν αισθητά λόγω της υλοποίησης του 
ΕΠ, πέραν του ότι μειώνεται η έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο  και σε ρυπαντικά 
φορτία  εφόσον  δίνεται  έμφαση  και  σε  έργα  που  συμβάλλουν  στην  προστασία  του 
περιβάλλοντος,  στην  άμβλυνση  των  προβλημάτων  που  προκύπτουν  εξαιτίας  των  κλιματικών 
αλλαγών  καθώς  και  σε  μέτρα  προσαρμογής  στα  νέα  περιβαλλοντικά  και  κλιματολογικά 
δεδομένα.  Συνεπώς,  οι  αναμενόμενες  μεταβολές  είναι  θετικές  και  δεν  απαιτούνται  επιπλέον 
μέτρα. 

8.1.3.3 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο έδαφος 

Οι  περιβαλλοντικοί  παράγοντες  που  σύμφωνα  την  ανάλυση  των  ενοτήτων  8.2.1.  και  8.2.2.  
αναμένεται να μεταβληθούν και σχετίζονται, έστω και εμμέσως, με τα εδαφικά χαρακτηριστικά, 
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 8‐8: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΕΠ στο έδαφος 

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας
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Ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω 
ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης  +   Δ Μ ~    

Ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων 
από απερήμωση - διάβρωση +   Δ Μ ~    

Συμπερασματικά, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο έδαφος  από τις παρεμβάσεις του Α.Π. 3 είναι 
θετικής  κατεύθυνσης,  μέσης  έντασης  και  έκτασης.  Οι  θετικές  περιβαλλοντικές  επιδράσεις  του 
προγράμματος θεωρούνται  ευπρόσδεκτες  και  δεν  χρήζουν  καμία αναγκαιότητα  λήψης μέτρων 
πρόληψης, περιορισμού ή αντιστροφής. 

8.1.3.4 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στα νερά 

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.2.1 και 8.2.2. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις στα νερά 
και ιδίως στα θαλάσσια ύδατα προέρχονται κυρίως από δράσεις του Α.Π.3. Σε συνοπτική μορφή, 
περιγράφονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 8‐9: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΕΠ στα νερά 

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 
 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας
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Ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων, λόγω των επιπέδων ρύπανσης  +   Δ Μ ~    

Οικολογική κατάσταση των επιφανειακών 
υδατικών σωμάτων +   Δ Μ ~    

Συμπερασματικά, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στα νερά από την υλοποίηση του ΕΠ είναι θετικής 
κατεύθυνσης,  μέσης  έντασης  και  έκτασης.  Οι  θετικές  περιβαλλοντικές  επιδράσεις  του 
προγράμματος θεωρούνται  ευπρόσδεκτες  και  δεν  χρήζουν  καμία αναγκαιότητα  λήψης μέτρων 
πρόληψης, περιορισμού ή αντιστροφής. 

8.1.3.5 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στον αέρα 

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.2.1 και 8.2.2. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις στον αέρα 
προέρχονται δράσεις που απαντώνται στις πρωτίστως στον Α.Π. 2 και δευτερευόντως στον Α.Π. 3 
του ΕΠ.  Σε συνοπτική μορφή, περιγράφονται στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 8‐10: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΕΠ στον αέρα 

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 
 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας
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Επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο 
υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον +   Π Μ ~    

Συνολική κατανάλωση ενέργειας +   Π Α ~    

Ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ +   Π Α ~    

Συμπερασματικά, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στον αέρα από την υλοποίηση του ΕΠ είναι θετικής 
κατεύθυνσης,  μέσης  έντασης  και  έκτασης.  Οι  θετικές  περιβαλλοντικές  επιδράσεις  του 
προγράμματος θεωρούνται  ευπρόσδεκτες  και  δεν  χρήζουν  καμία αναγκαιότητα  λήψης μέτρων 
πρόληψης, περιορισμού ή αντιστροφής. 

8.1.3.6 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στους κλιματικούς παράγοντες 

Η  ανάλυση  των  ενοτήτων  8.2.1  και  8.2.2.  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  οι  επιπτώσεις  στους 
κλιματικούς  παράγοντες  προέρχονται  δράσεις  που απαντώνται  στους ΑΠ2  και  ΑΠ3  του  ΕΠ.  Σε 
συνοπτική μορφή, περιγράφονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 8‐11: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΕΠ στους κλιματικούς παράγοντες 

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 
 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας
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Σύνολο εκπεμπόμενων αερίων του 
θερμοκηπίου  +   Π Α ~    

Κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων +   Π Α ~    

Συμπερασματικά,  οι  ενδεχόμενες  επιπτώσεις  στο  έδαφος  από  την  υλοποίηση  του  ΕΠ  είναι 
θετικής  κατεύθυνσης,  μέσης  έντασης  και  έκτασης.  Οι  θετικές  περιβαλλοντικές  επιδράσεις  του 
προγράμματος θεωρούνται  ευπρόσδεκτες  και  δεν  χρήζουν  καμία αναγκαιότητα  λήψης μέτρων 
πρόληψης, περιορισμού ή αντιστροφής. Παρ΄όλα αυτά, προκειμένου λοιπόν οι επιλογές του ΕΠ 
να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις κατευθύνσεις: 

• της Στρατηγικής της Ευρώπης 2020, 

• με το 7ο Πρόγραμμα Δράσεις για το Περιβάλλον  
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στην ενότητα 8.2, προτείνονται μια δέσμη πρόσθετων μέτρων αναφορικά με την επίδραση του 
ΕΠ στους κλιματικούς παράγοντες. 

8.1.3.7 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά 

Όπως  διαπιστώθηκε  κατά  τα  στάδια  προσδιορισμού  και  χαρακτηρισμού  των  επιπτώσεων,  ως 
προς  την  πολιτιστική  κληρονομιά  αναμένονται  θετικές  αλλαγές,  και  το  ισχύον  νομικό  πλαίσιο 
προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς είναι απολύτως επαρκές ως προς τη δυνατότητα του 
να αποτρέπει δυσμενείς επιπτώσεις στις αρχαιότητες και τα μνημεία. 

Πίνακας 8‐12: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΕΠ στην πολιτιστική κληρονομιά 

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 
 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας

Μεταβολή 

Κα
τε
ύθ
υν
ση

  

Έ
κτ
ασ

η 
 

Έ
ντ
ασ

η 

Μ
ηχ
αν
ισ
μό
ς 

Ε
μφ

άν
ισ
η 

Π
αρ
αμ
ον
ή 

Αθ
ρο
ισ
τικ
ότ
ητ
α 

ή 
συ
νέ
ργ
εια

 

Δ
υν
ατ
ότ
ητ
α 

π
ρό
λη
ψ
ης

 

Δ
υν
ατ
ότ
ητ
α 

π
ερ
ιο
ρι
σμ

ού
 ή

 
αν
τισ

τρ
οφ

ής
 

Προβολή και ανάδειξη μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς +   Δ Μ !    

Προβολή και ανάδειξη σύγχρονου 
πολιτισμού  +   Δ Μ !    

Βάσει των διαπιστώσεων αυτών, δεν απαιτούνται η εισαγωγή επιπλέον μέτρων στο ΕΠ για την 
προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

8.1.3.8 Αξιολόγηση  των  επιπτώσεων  από  τις  μεταβολές  των  πολυτροπικών 
περιβαλλοντικών πιέσεων 

Μέχρι  το  σημείο  αυτό,  η  αξιολόγηση  των  επιπτώσεων  κάλυψε  τις  κατηγορίες  που 
χρησιμοποιούνται  στο  σημείο  στ΄  του  Παραρτήματος Ι  της  Οδηγίας  2001/42/ΕΚ  για  την  αδρή 
ταξινόμηση  των  περιβαλλοντικών  μέσων.  Όπως  όμως  έχει  ήδη  αναφερθεί,  πέραν  των 
κατηγοριών αυτών αναμένονται μεταβολές σε μια σειρά παραγόντων που λειτουργούν αιτιακά 
ως  προς  την  άσκηση  πολυτροπικών  περιβαλλοντικών  πιέσεων∙  με  άλλα  λόγια,  πρόκειται  για 
αποτελέσματα  ανθρωπογενών  δραστηριοτήτων  που  μεταβάλλουν  περισσότερες  από  μια 
περιβαλλοντικές παραμέτρους. 
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Πίνακας 8‐13: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΕΠ από τις μεταβολές των πολυτροπικών περιβαλλοντικών 
πιέσεων 

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν: 
+ : Θετική - : Αρνητική 
 
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν: 
  : Μικρή  : Μέση 
  : Ευρεία  : Δεν απαιτείται 
 

Στη στήλη 4 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Π : Πρωτογενής Δ : Δευτερογενής 
 
Στη στήλη 5 τα σύμβολα 
σημαίνουν: 
Α : Άμεση Μ : Μεσοπρόθεσμη 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν: 
~ : Μόνιμη ! : Προσωρινή 
 
Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν: 

 : Πιθανή  : Απίθανη 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρονικός ορίζοντας
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Διαχείριση των στερεών και υγρών 
αποβλήτων +   Π Α ~    

Εξασφάλιση ενέργειας από πρακτικές 
διαχείρισης των αποβλήτων +   Π Α ~    

Αποδοτικότητα των πόρων +   Π Μ ~    

Συμπερασματικά,  οι  ενδεχόμενες  μεταβολές  των  πολυτροπικών  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων 
από την υλοποίηση των Α.Π. 2 και Α.Π. 3 του ΕΠ είναι θετικής κατεύθυνσης, μέσης έντασης και 
έκτασης. Οι  θετικές περιβαλλοντικές  επιδράσεις  του προγράμματος θεωρούνται  ευπρόσδεκτες 
και δεν χρήζουν καμία αναγκαιότητα λήψης μέτρων πρόληψης, περιορισμού ή αντιστροφής. 

8.1.3.9 Σύνοψη και συμπεράσματα 

Στο στάδιο αυτό, oι  μεταβολές σε περιβαλλοντικούς δείκτες  και παραμέτρους αντιστοιχίζονται 
με τις επιπτώσεις σε περιβαλλοντικές συνιστώσες, μελετώντας τη συσχέτιση και τα ενδεχόμενα 
αθροιστικότητας  ή  συνέργειας  μεταξύ  συναφών  μεταβολών,  ενώ  επανελέγχεται,  μέσω 
διασταύρωσης, το σύνολο των εκτιμήσεων. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης συνοψίζονται ως 
εξής: 

1. Στα  ζητήματα  της  πανίδας,  της  χλωρίδας,  του  τοπίου  και  των  υλικών  περιουσιακών 
στοιχείων, δεν αναμένονται μεταβολές στρατηγικού επιπέδου από την υλοποίηση του ΕΠ. 

2. Η κατάσταση ως προς 

• την περιβαλλοντική επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας, 

• τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, 

• το έδαφος, 

• τα ύδατα,  

• τον αέρα και  

• την πολιτιστική κληρονομιά και  

• τις πολυτροπικές πιέσεις στο περιβάλλον 

αναμένεται  να  βελτιωθεί  κατά  και  μετά  την  υλοποίηση  του  προγράμματος,  λόγω  της 
σημαντικής μέριμνας και των ανάλογων στόχων και πόρων που έχουν προβλεφθεί στο ΕΠ 
για τα ζητήματα αυτά. 

3. Στα ζητήματα 
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• της βιοποικιλότητας, 

• των κλιματικών παραγόντων 

4. παρ΄όλο που  καταγράφονται  βελτιώσεις,  επισημάνθηκε  η αναγκαιότητα μέτρων που  θα 
πρέπει να ληφθούν για άμεση και από κοινού δράση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
σοβαρές  υφιστάμενες  επιπτώσεις  της  κλιματικής αλλαγής  στα  οικοσυστήματα  και  στους 
πόρους της περιοχής συνεργασίας.  

8.2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

Για την άμεση και από κοινού δράση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές υφιστάμενες 
επιπτώσεις  της  κλιματικής  αλλαγής  στα  οικοσυστήματα  και  στους  πόρους  της  περιοχής 
συνεργασίας, λήφθηκε υπόψη ότι:  

• Η παράκτια και η θαλάσσια αειφορία αλληλοσυνδέονται, ενώ αμφότερες είναι ευαίσθητες σε 
πιέσεις  από  την  ανθρώπινη  δραστηριότητα,  συμπεριλαμβανομένης  της  χερσαίας  ρύπανσης 
που τελικά εκρέει στη περιοχή συνεργασίας καθώς και οι εκπομπές CO2 από τα πλοία.  

• Η  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  παράκτιων  περιοχών  δεν  πρέπει  να  περιορίζεται 
αποκλειστικά στην παράκτια οικονομική δραστηριότητα και ρύπανση.  

• Πρέπει να παρέχονται κίνητρα στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλίας στη 
Μεσόγειο έτσι ώστε να στραφούν σε πιο σύγχρονες μορφές «πράσινης τεχνολογίας». 

• Το  δυναμικό  ανάπτυξης  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στη  περιοχή  συνεργασίας 
συνιστά τεράστια πηγή «καθαρής» ενέργειας, που παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτη.  

• Σε  ευθυγράμμιση  με  τους  στόχους  της  στρατηγικής  «Ευρώπη  2020»,  πρέπει  να 
συμπεριληφθούν μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψης των επιπτώσεών 
της στην περιοχή συνεργασίας.  

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  στην  ενότητα  αυτή  τα  μέτρα  που  η  παρούσα  μελέτη 
προτείνει, κωδικοποιούνται με στόχο να καταστεί ευχερέστερη η ενσωμάτωσή τους στο ΕΠ, εάν 
αυτή  αποδειχθεί  αναγκαία  μετά  τη  διαδικασία  διαβούλευσης  και  αξιολόγησης  της  μελέτης. 
Παράλληλα,  τα  μέτρα  που  δεν  χρήζουν  ενσωμάτωσης  στο  ΕΠ,  αλλά  αναφέρονται  σε  επίπεδα 
ενεργειών εκτός του ΕΠ παρουσιάζονται διαχωρισμένα. 

8.2.1 Μέτρα που αναφέρονται στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αξίζει  να  επισημανθεί  ότι  το  Ε.Π.  λόγω  της  φύσεως  των  δράσεων  του,  αναμένεται  να 
δημιουργήσει  περιορισμένους  κινδύνους  για  το  περιβάλλον,  το  σημαντικότερο  μέρος  των 
οποίων  αναμένεται  να  προληφθεί  ή  να  περιοριστεί  μέσω  των  συγκεκριμένων  μέτρων 
αντιμετώπισης που προτείνονται. Ακολούθως παρουσιάζονται οι προτάσεις της μελέτης σχετικά 
με τα μέτρα που μπορούν να ενσωματωθούν στο έγγραφο προγραμματισμού του ΕΠ. 

1. Να  προσδιοριστεί  ένας  ενδεικτικός  και  όχι  εξαντλητικός  κατάλογος  ενδεδειγμένων 
τεχνολογιών  και  καλών  πρακτικών  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  της 
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, ώστε να λειτουργήσει ως κατευθυντήριος οδηγός για 
την σύνταξη των προτάσεων έργων.  
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2. Να  εφαρμόσουν  κατάλληλες  πρακτικές  διαχείρισης,  πρόληψης  και  προσαρμογής, 
προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των παράκτιων περιοχών, των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων  και  των  θαλάσσιων  δραστηριοτήτων  στις  επιπτώσεις  της  κλιματικής 
αλλαγής.  

3. Να  καθοριστεί  μια  ιεράρχηση  στους  τομείς  παρέμβασης  του  προγράμματος 
προσανατολισμένη προς  τους  τομείς με  ιδιαίτερη σημασία για  την  περιοχή συνεργασίας 
(μέθοδοι  και  τεχνικές  αντιρρύπανσης  θαλάσσιου  περιβάλλοντος  ακτών  και  παράκτιων 
περιοχών,  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  παρακολούθησης  υδατικών  πόρων, 
διαχείριση αποβλήτων από σημειακές πηγές κ.ά.).  

4. Να γίνει ευρεία διαβούλευση‐ δικτύωση των φορέων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, 
για  την  επεξεργασία  ενός  πλαισίου  δράσεων  προτεραιότητας,  προκειμένου  να 
εξασφαλιστεί  η  συμπληρωματικότητα  και  η  συνέργεια  των  δράσεων  που  αφορούν  τη 
βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.  

5. Τέλος, ο μηχανισμός υλοποίησης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβεβαιώνει την πλήρη 
τήρηση  των υποχρεώσεων που προβλέπει  το Άρθρο  6  της Οδηγίας 92/43/EK  για  σχέδια 
έργων εντός περιοχών Natura.  

8.2.2 Μέτρα  που  αναφέρονται  σε  επίπεδο  ευρύτερο  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

Στον  επόμενο  κατάλογο  παρουσιάζονται  τα  μέτρα  που  προτείνεται  να  υλοποιηθούν  μέσω 
ενεργειών  που  δεν  σχετίζονται  άμεσα  με  το  επίπεδο  του  ΕΠ  και  αφορούν  άλλα  Τομεακά 
Προγράμματα ή/και ΠΕΠ, εφόσον η δράση του ΕΠ για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, 
αλλά  και  οι  επιπτώσεις  που  θα  προκληθούν  από  την  υλοποίησή  του  αναμένεται  να  είναι 
συμπληρωματικών άλλων δράσεων και επιπτώσεων από άλλα προγράμματα. 

1. Παραγωγή  ενέργειας  που  προέρχεται  και  σχετίζεται  με  την  θάλασσα,  πέραν  των 
ανεμογεννητριών μέσα στην θάλασσα, ενέργεια από τα κύματα, τις παλίρροιες, το θερμικό 
θαλάσσιο δυναμικό. 

2. Χρήση  ΑΠΕ  και  εξοικονόμηση  ενέργειας  από  επιχειρήσεις  και  την  ανάπτυξη  green 
technologies.  Πέραν  από  το  σημαντικό  περιβαλλοντικό  όφελος,  οι  επιχειρήσεις  έχουν 
σημαντικά οφέλη στη μείωση  του  κόστους  τους  και  την αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας 
τους. Υπάρχουν επίσης θετικές επιπτώσεις στην πτυχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
Υπάρχουν  μεγάλα  περιθώρια  βελτίωσης  στις  ΜΜΕ  της  διασυνοριακής  περιοχής  και 
τεράστιες  προοπτικές  από  τη  χρήση  της  ηλιακής  και  σε  μικρότερο  βαθμό  της  αιολικής 
ενέργειας. 

3. Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων.  

4. Αύξηση  της  διαθεσιμότητας  γλυκού  νερού στις  νησιωτικές  περιοχές.  Εφαρμογή βασικών 
και συμπληρωματικών μέτρων από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού για 
την αντιμετώπιση του θέματος των αφαλατώσεων και συνολικότερα της υδροδότησης των 
νησιών  του Αιγαίου και  της Κύπρου,  και προώθηση μεταφοράς  τεχνογνωσίας από άλλες 
χώρες της Μεσογείου.  
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8.3 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

8.3.1 Ενιαία ή θεματική παρακολούθηση; 

Οι  παραδοσιακές  μορφές  παρακολούθησης  του  περιβάλλοντος  συγκροτούνται  με  θεματικό 
τρόπο: σταθμοί παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, δίκτυα για την ποιότητα των νερών 
κ.ά.  Συνήθως,  η  ευθύνη  λειτουργίας  κάθε  τέτοιου  δικτύου,  η  συλλογή  των  στοιχείων  και  η 
εξαγωγή συμπερασμάτων ανήκει σε διαφορετικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες 
έχουν εξειδικευμένες αρμοδιότητες και εμπειρία σε ένα θεματικό πεδίο του περιβάλλοντος ή σε 
ένα  ολιγάριθμο  σύνολο  τέτοιων  θεμάτων.  Παρόμοια  συγκρότηση  παρατηρείται  και  σε 
μη‐κυβερνητικές οργανώσεις που μεριμνούν για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος. 

Τα  πλεονεκτήματα  από  την  κλασσική  θεματική  οργάνωση  των  δικτύων  παρακολούθησης  του 
περιβάλλοντος  είναι  προφανή:  τα  στοιχεία  συλλέγονται  από  ειδικούς,  οι  οποίοι  έχουν  την 
κατάρτιση  να  επιλύουν  προβλήματα  ακρίβειας  ή  αξιοπιστίας  των  μετρήσεων∙  παράλληλα,  η 
γνώση  συσσωρεύεται  και  δημιουργεί  προστιθέμενη  αξία  σε  κάθε  νέο  σύνολο  μετρήσεων. Με 
λίγα  λόγια,  η  θεματική  εξειδίκευση  αποδίδει  σαφή  πλεονεκτήματα,  εκεί  που  οι  ανάγκες 
απαιτούν  ακρίβεια  και  εμβάθυνση  στην  καταγραφή  συγκεκριμένων  περιβαλλοντικών 
παραμέτρων. 

Όμως, οι ανάγκες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΕΠ είναι αρκετά διαφορετικές, 
ιδίως ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Η ακρίβεια δεν είναι το πρώτο ζητούμενο∙ προηγείται η σφαιρικότητα των μετρήσεων.  

• Η σφαιρικότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης ετερογενών περιβαλλοντικών μεγεθών έχει 
μεγάλη  σημασία.  Το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα‐
Κύπρος  2014‐2020  πρόκειται  να  περιλάβει  έργα  και  δράσεις  σε  ένα  εξαιρετικά  ευρύ 
φάσμα  αντικειμένων  και  οι  αλλαγές  στο  περιβάλλον  που  ενδέχεται  να  επέλθουν  από 
ορισμένες  δράσεις  χαρακτηρίζονται  από  σύνθετα  «μονοπάτια  επίδρασης»,  δηλαδή 
αλυσίδες αίτιων ‐ αιτιατών. Με μια θεματική προσέγγιση στην καταγραφή των αλλαγών, 
δεν  είναι  βέβαιο  ότι  αλλαγές  εκτός  του  θεματικού  πεδίου  θα  ανιχνεύονταν  και  θα 
θεωρούνταν  πρόδρομοι  (αίτια)  άλλων  αλλαγών.  Αντίθετα,  μια  διαθεματική,  σφαιρική 
παρακολούθηση των αλλαγών δεν είναι πιθανό να πάσχει από τέτοιες ελλείψεις. 

Οι  προηγούμενες  αναλύσεις  συγκλίνουν  στο  συμπέρασμα  ότι  μια  συνολική,  ενιαία  και 
διαθεματική  προσέγγιση  στο  ζήτημα  της  παρακολούθησης  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων 
κατά την υλοποίηση του ΕΠ είναι η πιο πρόσφορη επιλογή.  

8.3.2 Περιβαλλοντική ή συνολική παρακολούθηση; 

Ένα  σημαντικό  ζήτημα  που  ανακύπτει  κατά  το  σχεδιασμό  συστημάτων  παρακολούθησης  των 
περιβαλλοντικών  αλλαγών  αφορά  το  εύρος  των  μεταβλητών  που  παρακολουθούνται∙ 
ειδικότερα,  προκύπτει  συχνά  το  ερώτημα  αν  θα  πρέπει  να  παρακολουθούνται  και  οι  αιτιακοί 
παράγοντες,  όπως  τα  έργα  και  οι  ρυθμοί  ανάπτυξης  ή  μόνο  τα  αποτελέσματα,  δηλαδή  οι 
αλλαγές σε πτυχές του περιβάλλοντος. 

Οι ανάγκες για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του 
ΕΠ είναι αρκετά διαφορετικές, κυρίως ως προς τα ακόλουθα ζητήματα: 
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• Οι  προς  παρακολούθηση  επιπτώσεις  προέρχονται  από  έργα  και  δραστηριότητες  του  ΕΠ 
Αυτή  η  αιτιακή  συσχέτιση  μεταξύ  έργων  των  προγραμμάτων  και  επιπτώσεων  στο 
περιβάλλον,  η  οποία  αναγνωρίζεται  και  στην  Οδηγία  2001/42/ΕΚ,1  καθιστά  δυνατή  τη 
διαπίστωση  της  επιμέρους  συμμετοχής  κάθε  έργου  στην  περιβαλλοντική  αλλαγή,  αλλά 
κυρίως κατευθύνει τις ενδεχομένως απαιτούμενες ενέργειες στο σωστό στόχο. Τα έργα και 
οι  δραστηριότητες  που  εντάσσονται  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  είναι  δυνατόν  να 
καταγράφονται  λεπτομερώς,  ενώ οι  μελέτες  εκτίμησης  των  επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από κάθε έργο αναμένεται να δίνουν μια σαφή εκτίμηση για τις περιβαλλοντικές αλλαγές 
που οφείλονται στο έργο αυτό. 

• Οι  επιπτώσεις  από  άλλα  σχέδια  και  προγράμματα  ενδέχεται  να  εμπλέκονται  με  τις 
επιπτώσεις του ΕΠ. Αν και το υπό μελέτη Πρόγραμμα φαίνεται ότι θα αποτελέσει το πλέον 
οργανωμένο σύνολο κοινών έργων και δραστηριοτήτων για την περιοχή συνεργασίας κατά 
την περίοδο 2014‐2020, παράλληλα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα ενδέχεται να έχουν 
επίσης  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον.  Συνεπώς,  το  σύστημα  παρακολούθησης  των 
επιπτώσεων του ΕΠ θα πρέπει αφ’ ενός να είναι σε θέση να καταγράφει το μέγεθος της 
συνολικής περιβαλλοντικής μεταβολής αλλά αφ’ ετέρου θα πρέπει να μπορεί να εντοπίσει 
την  αιτία  και  την  προέλευσή  της.  Το  θέμα  υπερβαίνει  τον  απλό  καταμερισμό  ευθυνών∙ 
όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  η  καταγραφή  της  προέλευσης  μιας  επίπτωσης  είναι  χρήσιμη 
κυρίως για τον ορθό προσανατολισμό των δράσεων αντιμετώπισής της. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, συνάγεται ότι η παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΕΠ θα πρέπει 
να  καταγράφει  τόσο  τις  μεταβολές στις  περιβαλλοντικές  παραμέτρους  όσο  και  τα στοιχεία  της 
πορείας υλοποίησης των έργων και δραστηριοτήτων του προγράμματος. 

8.3.3 Περιοδικότητα καταγραφής 

Η  περίοδος  υλοποίησης  του  προγράμματος  είναι  αρκετά  εκτενής.  Η  αρχική  πρόβλεψη 
περιλαμβάνει επτά έτη, ενώ η εμπειρία από τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης δείχνει 
ότι δεν είναι ασυνήθιστες οι μικρές παρατάσεις. 

Παράλληλα,  οι  επιπτώσεις  στρατηγικού  επιπέδου  από  τα  έργα  και  τις  δραστηριότητες  του 
προγράμματος δεν αναμένεται να εμφανιστούν ακαριαία∙ συνήθως πρόκειται για μεταβολές που 
χρειάζονται κάποιο χρόνο ωρίμανσης. Η ωρίμανση αυτή συνίσταται είτε στη σταδιακή αποδοχή 
και  χρήση  των  υποδομών  που  δημιουργούνται  είτε  στην  απόκριση  των  οικοσυστημάτων  στις 
μεταβολές κάποιων εκ των υποστρωματικών παραγόντων τους. 

Συνεκτιμώντας  τα  δύο  παραπάνω  στοιχεία,  προτείνεται  μια  διετής  περιοδικότητα  στην 
καταγραφή  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  τα  τρία  πρώτα  ζεύγη  ετών  και  μια 
απολογιστική  έκθεση  στο  τέλος  του  τελευταίου  έτους.  Ειδικότερα,  προτείνεται  η  δημοσίευση 
τριών εκθέσεων με διετή περίοδο αναφοράς στο τέλος των ετών 2015, 2017 και 2019, ενώ στο 
τέλος  του 2020  προτείνεται η  εκπόνηση μιας συνολικής,  απολογιστικού  τύπου έκθεσης  για  τις 
συγκεντρωτικές καταγραφές των επιπτώσεων του ΕΠ. Η έκθεση του 2020 μπορεί να αναβληθεί 
για ένα έτος, εάν έχει προηγηθεί παράταση του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του ΕΠ. 

                                                      
1.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  Οδηγία  εστιάζει  μόνο  σε  εκείνα  τα  σχέδια  και  προγράμματα  που  θέτουν  το  πλαίσιο  αδειών  για 
μελλοντικά έργα και δραστηριότητες.  
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8.3.4 Περιεχόμενο της παρακολούθησης 

Σε  ότι  αφορά  τα  περιβαλλοντικά  δεδομένα  της  παρακολούθησης,  τα  αποτελέσματα  των 
καταγραφών θα πρέπει να είναι ομοιογενή, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητά τους από 
διετία σε διετία. Παράλληλα, θα είναι καλό να εξασφαλισθεί συγκρισιμότητα με τις εκτιμήσεις 
της παρούσας μελέτης. 

Μια  ουσιαστική  πτυχή  του  περιεχομένου  της  παρακολούθησης  είναι  η  διατήρηση  του 
στρατηγικού  χαρακτήρα  των  αποτελεσμάτων,  η  οποία  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  τη  χρήση 
περιβαλλοντικών δεικτών.  

Και  οι  τρεις  προηγούμενες  ανάγκες  μπορούν  να  ικανοποιηθούν  με  τη  χρήση,  κατά  την 
παρακολούθηση,  των δεικτών της παρούσας μελέτης. Ειδικότερα, μπορεί να καταγράφονται οι 
μεταβολές  είτε  στο  σύνολο  των  δεικτών  του  κεφαλαίου  8  είτε  σε  ένα  κρίσιμο  υποσύνολο,  το 
οποίο μπορεί να αποτελείται από εκείνους τους δείκτες που η παρούσα μελέτη εκτιμά ότι είναι 
πιθανόν να μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο. Tα συνεκτικότερα αποτελέσματα μπορούν να 
επιτευχθούν με μια υβριδική προσέγγιση στις δύο παραπάνω δυνατότητες, ως εξής: 

• Εφόσον  υιοθετηθεί  η  περιοδικότητα  που  προτάθηκε  στην  ενότητα  8.3.3,  μπορεί  να 
καταγράφεται  και  να  δημοσιεύεται  ανά  διετία  η  αλλαγή  στα  μεγέθη  των  δεικτών  που 
αναφέρει ο Πίνακας 8‐4 

• Στην τελική έκθεση της παρακολούθησης, κατά τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, θα 
πρέπει  να καταγραφούν οι αλλαγές στο σύνολο  των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον  προσδιορισμό  των  επιπτώσεων,  τους  οποίους  παρουσιάζει  ο  Πίνακας  10‐1.  (και 
εφαρμόζεται για την ανάγκη εκτίμησης των επιπτώσεων στους πίνακας 8‐1, 8‐2 και 8‐3). 

Οι  πηγές  των  δεδομένων  για  τις  εκάστοτε  τιμές  των  παραπάνω  δεικτών  μπορούν  να 
εξασφαλίζονται από ένα εύρος πηγών, όπως: 

• τα στοιχεία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, 

• οι εκθέσεις του Yale Center for Environmental Law and Policy2, 

• οι μελέτες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων, 

• πρωτοβουλίες  καταγραφών  και  μετρήσεων  που  μπορούν  να  αναληφθούν  κατά  την 
υλοποίηση  του  ΕΠ,  εφόσον οι  προηγούμενες πηγές  δεν προσφέρουν  επαρκή πληρότητα 
στοιχείων. 

Σε ότι αφορά τα δεδομένα των έργων και δραστηριοτήτων που υλοποιούνται βάσει του ΕΠ, μια 
περιεκτική  καταγραφή  είναι  αρκετή.  Τα  στοιχεία  που  μπορούν  να  συνθέτουν  μια  τέτοια 
καταγραφή, ανά έργο ή δραστηριότητα είναι 

• ο τίτλος 

• ο στόχος 

                                                      
2 Το 2014 Environmental Performance  Index  είναι ένα  κοινό  πρόγραμμα  μεταξύ του Yale Center  for Environmental  Law & Policy 

(YCELP) και του Center for  International Earth Science  Information Network (CIESIN) του Πανεπιστημίου Κολομβίας, σε συνεργασία 
με  το Παγκόσμιο  Οικονομικό Φόρουμ και  με  την  υποστήριξη από την  οικογένεια McCall MacBain  Foundation.  Για  περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε  http://epi.yale.edu/about 
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• μια  συνοπτική  περιγραφή,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  το  μέγεθος  και  τα  βασικά 
χαρακτηριστικά, και 

• ο βαθμός υλοποίησης. 

8.4 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Στην  προηγούμενη  ενότητα,  τα  ζητήματα  που  άπτονται  των  διαφόρων  πτυχών  της 
παρακολούθησης  των  επιπτώσεων  του  ΕΠ,  προσεγγίσθηκαν  με  αναλυτικό  τρόπο,  ώστε  οι 
προτάσεις της μελέτης να τεκμηριώνονται με διαφανείς συλλογισμούς. Στην παρούσα ενότητα, 
οι προτάσεις αυτές κωδικοποιούνται στον πίνακα της επόμενης σελίδας, σε μια μορφή που να 
εξασφαλίζει ευχέρεια στην ενδεχόμενη υιοθέτησή της. 

Πίνακας 8‐14: Σύνοψη προτάσεων για την παρακολούθηση 

Πτυχή  Πρόταση 

Υπεύθυνος 
παρακολούθησης 

Η Διαχειριστική Αρχή  του Προγράμματος Διασυνοριακής  Συνεργασίας  Ελλάδα‐ 
Κύπρος 2014‐2020 

Μορφή  της 
παρακολούθησης 

Περιοδικές εκθέσεις 

• τρεις διετείς εκθέσεις για τις διετίες 2014‐2015, 2016‐2017 και 2018‐2019, 

• μια  απολογιστική  έκθεση  για  το  εναπομείναν  διάστημα  και  για  το  σύνολο 
της προγραμματικής περιόδου, στο τέλος του καταληκτικού έτους. 

Περιεχόμενο  της 
παρακολούθησης 

Η παρακολούθηση καταγράφει στοιχεία  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με 
όρους μεταβολής στην  τιμή ορισμένων δεικτών  της παρούσας μελέτης,  καθώς 
και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, κυρίως σε ότι αφορά 
τα ενταγμένα έργα και δραστηριότητες. 

• Για τα περιβαλλοντικά δεδομένα, στις τρεις διετείς εκθέσεις καταγράφονται 
οι  μεταβολές  που  περιέχει  ο  Πίνακας  8‐4,  για  τους  οποίους  η  παρούσα 
μελέτη  εκτιμά  ότι  θα  μεταβληθούν.  Στην  απολογιστική  τελική 
καταγράφονται  οι  μεταβολές  που  περιέχει  ο  Πίνακας  10‐1  και 
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων. 

• Για  τα  σχετικά  με  την  υλοποίηση  στοιχεία,  καταγράφονται  δεδομένα  των 
έργων  και  δραστηριοτήτων  με  συνοπτική  μορφή,  ώστε  να  καθίσταται 
δυνατός  ο  συσχετισμός  του  προγράμματος  με  τις  περιβαλλοντικές 
μεταβολές. 
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Πτυχή  Πρόταση 

Πηγές δεδομένων 

Για τις μεταβολές των περιβαλλοντικών δεικτών: 

• Στατιστικές Υπηρεσίες των δύο χωρών, 

• Yale Center for Environmental Law and Policy3, 

• Μελέτες  εκτίμησης  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  των  έργων  και 
δραστηριοτήτων, 

• Πρωτοβουλίες  καταγραφών  και  μετρήσεων  που  μπορούν  να  αναληφθούν 
κατά  την  υλοποίηση  του  ΕΠ,  εφόσον  οι  προηγούμενες  πηγές  δεν 
προσφέρουν επαρκή πληρότητα στοιχείων. 

Για την πορεία υλοποίησης, οι καταγραφές του Φορέα Υλοποίησης. 

Μια σημαντική επισήμανση που σχετίζεται με  το μακροπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής  του ΕΠ 
είναι η εξής: στο κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να τεθεί ένα επαρκώς σαφές πλαίσιο 
κατευθύνσεων  για  το  περιεχόμενο  της  παρακολούθησης,  χωρίς  ωστόσο  να  δημιουργούνται 
δεσμεύσεις  που  θα  εμποδίσουν  την  υιοθέτηση  καταλληλότερων  επιλογών  στο  μέλλον, όταν  η 
υλοποίηση του ΕΠ αρχίζει να αντικαθιστά τις εκτιμήσεις με βεβαιότητες. Στο πνεύμα αυτό, εξίσου 
σημαντική  με  την  εγκυρότητα  των  καταγραφών  είναι  μια  κριτική  θεώρηση  των  επιλογών  της 
παρακολούθησης, ιδίως κατά την πρώτη έκθεση διετούς εφαρμογής της. 

Στις  διετείς  εκθέσεις  προτείνεται  να  παρακολουθούνται  ορισμένες  εκ  των  περιβαλλοντικών 
παραμέτρων που εκτιμήθηκε ότι επηρεάζονται από το Ε.Π. ή και άλλων που να επαυξάνουν τη 
σφαιρικότητα, μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών δεικτών: 

• Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα‐ Πανίδα: 

- Ποσοστό αύξησης  των ειδών και  των οικοτόπων που βρίσκονται σε καλή κατάσταση 
διατήρησης μέχρι το 2020 

- Ποσοστό  έκτασης  των  περιοχών  ΝΑTURA  2000  στους  οποίους  έγιναν  δράσεις 
προστασίας 

• Πληθυσμός: 

- Αριθμός απασχολούμενων στην διασυνοριακή περιοχή 

• Ανθρώπινη Υγεία:  

- Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 

• Έδαφος: 

- Ποσότητα  βιοποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή 

- Ποσότητα ανακυκλώσιμων προς ανακύκλωση 

• Ύδατα:  

                                                      
3 http://epi.yale.edu/files/2014epi_backcasted_scores_0.xls 
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- Βαθμός  κάλυψης  πληθυσμού  των  κατοίκων  της  διασυνοριακής  περιοχής  που 
ωφελούνται από έργα βελτιωμένης παροχής νερού 

• Ατμόσφαιρα:  

- Συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας 

- Ετήσια  μείωση  εκπομπών  CO2  και  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  στην  διασυνοριακή 
περιοχη 

• Κλιματικοί παράγοντες: 

- Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην διασυνοριακή περιοχή  

• Πολιτιστική Κληρονομιά:  

- Αριθμός επισκεπτών σε τοπία πολιτιστικής κληρονομιάς  

• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας:  

- Ποσότητα  βιοποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή 

- Ποσότητα ανακυκλώσιμων προς ανακύκλωση 

- Συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας 
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9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

9.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης συμπεραίνουμε, ότι : 

• Η διασυνοριακή περιοχή διακρίνεται για τον φυσικό πλούτο, την ομορφιά του τοπίου και το 
πλήθος και την αξία των μνημείων της. Η σημασία των φυσικών τόπων και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, επιβάλλει την προστασία και την ανάδειξή τους, επιπροσθέτως του γεγονότος 
ότι αποτελούν βασική εισροή στην διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.  

• Οι σημαντικότερες εστίες ρύπανσης είναι τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. 

• Οι  περιβαλλοντικές  υποδομές,  είναι  ιδιαίτερα  ικανοποιητικές  στην  ελληνική  πλευρά,  ενώ 
στην κυπριακή γίνονται σημαντικές προσπάθειες να καλυφθεί η διαφορά, κοινό ζήτημα είναι 
η ορθή λειτουργία τους.  

• Η  κλιματική  αλλαγή  και  οι  κίνδυνοι  που  διαμορφώνονται  απαιτούν  την  προσοχή  όλων  των 
φορέων της διασυνοριακής περιοχής, καθώς η Μεσόγειος είναι μια περιοχή που αναμένεται 
να πληγεί σημαντικά, από το φαινόμενο αυτό. 

Ειδικότερα: 

- Η περιοχή  της Μεσογείου  έχει  ήδη  υποστεί  σημαντικές  επιπτώσεις  κατά  τις  τελευταίες 
δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της μειωμένης βροχόπτωσης και της αυξημένης θερμοκρασίας, 
και  αυτά  τα  φαινόμενα  αναμένεται  να  επιδεινωθούν,  καθώς  το  κλίμα  θα  συνεχίζει  να 
αλλάζει.  

- Οι  κυριότερες  επιπτώσεις  είναι  οι  μειώσεις  στην  διαθεσιμότητα  του  νερού  και  των 
αποδόσεων  στις  καλλιέργειες,  η  αύξηση  των  κινδύνων  ξηρασίας  και  της  απώλειας  της 
βιοποικιλότητας, οι δασικές πυρκαγιές και οι καύσωνες.  

- Η αύξηση της αποδοτικότητας της άρδευσης στη γεωργία μπορεί να μειώσει τις διαρροές 
του  νερού  άρδευσης  σε  ορισμένες  βαθμό,  αλλά  δεν  θα  είναι  επαρκής  για  να 
αντισταθμίσει  την  αύξηση  των  πιέσεων  που  θα  ασκήσει  η  κλιματική  αλλαγή  στους 
υδατικούς πόρους.  

- Επιπλέον  ο  τομέας  της  υδροηλεκτρικής  ενέργειας  θα  επηρεάζεται  ολοένα  και 
περισσότερο από τη μείωση της διαθεσιμότητας του ύδατος και την αύξηση της ζήτησης 
ενέργειας, ενώ η τουριστική βιομηχανία θα αντιμετωπίσει λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες το 
καλοκαίρι.  

- Περιβαλλοντικές ροές, οι οποίες είναι σημαντικές για την υγιή διατήρηση των υδάτινων 
οικοσυστημάτων,  απειλούνται  από  τις  επιπτώσεις  της  αλλαγής  του  κλίματος  και 
κοινωνικο‐οικονομικές εξελίξεις. 

• Η  Κύπρος  έχει  εκπονήσει  και  εγκρίνει  Εθνικό  Σχέδιο  προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή 
(Κύπρος 2014). Στην Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί η Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή 
των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, το οποίο ήδη υλοποιείται με χρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Περιβάλλον  &  Αειφόρος  Ανάπτυξη»  2007‐2013  και  το  οποίο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Ενδεικτικά, για την Ελλάδα εκτιμάται ότι 
τουλάχιστον  το  35%  του  χερσαίου  χώρου  της  αντιμετωπίζει  υψηλό  κίνδυνο  ερημοποίησης, 
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ενώ  στις  περιοχές  «υψηλού  κινδύνου»  ανήκουν  τα  νησιά  του  Αιγαίου,  ένα  μέρος  της 
Θεσσαλίας, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη. Το Εθνικό 
Σχέδιο  προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή  της  Κύπρου,  εκπονήθηκε με  χρήση πόρων  του 
προγράμματος LIFE+ (έργο: CYPADAPT). 

• Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, πρόσφατα υποβλήθηκαν στην Ε.Ε. τα 
προβλεπόμενα από την ΕΕ, για κάθε χώρα, National Risk Assessment. 

• Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
και στις δύο χώρες παρουσιάζουν μια σταθερή μείωση σε όλη  την διάρκεια  της  τελευταίας 
οκταετίας, σε απόλυτες τιμές (‐12,74% σε ότι αφορά την Ελλάδα και ‐1,60% για την Κύπρο). Η 
συμμετοχή  των εκπομπών των δύο χωρών ως ποσοστό στο σύνολο των  εκπομπών στην ΕΕ, 
παρουσιάζει μια αξιόλογη κάμψη σε ότι αφορά την Ελλάδα  (από 2,53% το 2004 σε 2,49% το 
2011),  ενώ  η  συμμετοχή  της  Κύπρου  παρουσιάζει  στασιμότητα  (μεταξύ  0,19%  και  0,21%), 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι συνολικές εκπομπές στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 11,33% στο  ίδιο 
διάστημα, ενώ η μείωση στις εκπομπές αερίων της Γερμανίας, ανήλθε στο 9,67%. 

• Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε ήδη από το 2008 στην Ελλάδα, επηρέασε άμεσα και έντονα 
την κατανάλωση ενεργειακών πόρων και μείωσε δραματικά τις εκπομπές αερίων, φέρνοντας 
όμως έτσι στο προσκήνιο δύο νέες απειλές: την ενεργειακή φτώχεια και την αιθαλομίχλη στις 
ελληνικές  πόλεις,  με  άμεσες  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  υγεία  των  κατοίκων  τους.  Η  τάση 
αυτή ενισχύεται τα επόμενα χρόνια 2012‐2013. 

Από την εκτίμηση των επιπτώσεων του ΕΠ στο περιβάλλον, τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, 
συνοψίζονται ως εξής: 

1. Στα  ζητήματα  της  πανίδας,  της  χλωρίδας,  του  τοπίου  και  των  υλικών  περιουσιακών 
στοιχείων, δεν αναμένονται μεταβολές στρατηγικού επιπέδου από την υλοποίηση του ΕΠ. 

2. Η κατάσταση ως προς 

• την περιβαλλοντική επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας, 

• τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, 

• το έδαφος, 

• τα ύδατα,  

• τον αέρα και  

• την πολιτιστική κληρονομιά και  

• τις πολυτροπικές πιέσεις στο περιβάλλον 

αναμένεται  να  βελτιωθεί  κατά  και  μετά  την  υλοποίηση  του  προγράμματος,  λόγω  της 
σημαντικής μέριμνας και των ανάλογων στόχων και πόρων που έχουν προβλεφθεί στο ΕΠ 
για τα ζητήματα αυτά. 

3. Στα ζητήματα 

• της βιοποικιλότητας, 

• των κλιματικών παραγόντων 
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4. παρ΄όλο που  καταγράφονται  βελτιώσεις,  επισημάνθηκε  η αναγκαιότητα μέτρων που  θα 
πρέπει να ληφθούν για άμεση και από κοινού δράση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
σοβαρές  υφιστάμενες  επιπτώσεις  της  κλιματικής αλλαγής  στα  οικοσυστήματα  και  στους 
πόρους της περιοχής συνεργασίας.  

9.2 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για την άμεση και από κοινού δράση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές υφιστάμενες 
επιπτώσεις  της  κλιματικής  αλλαγής  στα  οικοσυστήματα  και  στους  πόρους  της  περιοχής 
συνεργασίας, λήφθηκε υπόψη ότι:  

• Η παράκτια και η θαλάσσια αειφορία αλληλοσυνδέονται, ενώ αμφότερες είναι ευαίσθητες σε 
πιέσεις  από  την  ανθρώπινη  δραστηριότητα,  συμπεριλαμβανομένης  της  χερσαίας  ρύπανσης 
που τελικά εκρέει στη περιοχή συνεργασίας καθώς και οι εκπομπές CO2 από τα πλοία.  

• Η  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  παράκτιων  περιοχών  δεν  πρέπει  να  περιορίζεται 
αποκλειστικά στην παράκτια οικονομική δραστηριότητα και ρύπανση.  

• Πρέπει να παρέχονται κίνητρα στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών και της ναυτιλίας στη 
Μεσόγειο έτσι ώστε να στραφούν σε πιο σύγχρονες μορφές «πράσινης τεχνολογίας». 

• Το  δυναμικό  ανάπτυξης  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στη  περιοχή  συνεργασίας 
συνιστά τεράστια πηγή «καθαρής» ενέργειας, που παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτη.  

• Σε  ευθυγράμμιση  με  τους  στόχους  της  στρατηγικής  «Ευρώπη  2020»,  πρέπει  να 
συμπεριληφθούν μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψης των επιπτώσεών 
της στην περιοχή συνεργασίας.  

Συνεπώς,  τα  μέτρα  που  η  παρούσα  μελέτη  προτείνει,  κωδικοποιούνται  με  στόχο  να  καταστεί 
ευχερέστερη  η  ενσωμάτωσή  τους  στο  ΕΠ,  εάν  αυτή  αποδειχθεί  αναγκαία  μετά  τη  διαδικασία 
διαβούλευσης και αξιολόγησης της μελέτης.  

Παράλληλα,  τα  μέτρα  που  δεν  χρήζουν  ενσωμάτωσης  στο  ΕΠ,  αλλά  αναφέρονται  σε  επίπεδα 
ενεργειών εκτός του ΕΠ παρουσιάζονται διαχωρισμένα, ως ακολούθως:  

Α) Οι προτάσεις της μελέτης σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να ενσωματωθούν στο έγγραφο 
προγραμματισμού του ΕΠ1, είναι: 

Α.1.):  Να  προσδιοριστεί  ένας  ενδεικτικός  και  όχι  εξαντλητικός  κατάλογος  ενδεδειγμένων 
τεχνολογιών  και  καλών  πρακτικών  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  της 
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, ώστε να λειτουργήσει ως κατευθυντήριος οδηγός για 
την σύνταξη των προτάσεων έργων.  

Α.2.):  Να  εφαρμόσουν  κατάλληλες  πρακτικές  διαχείρισης,  πρόληψης  και  προσαρμογής, 
προκειμένου να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των παράκτιων περιοχών, των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων  και  των  θαλάσσιων  δραστηριοτήτων  στις  επιπτώσεις  της  κλιματικής 
αλλαγής.  

                                                      
1 Αξίζει να επισημανθεί ότι το Ε.Π. λόγω της φύσεως των δράσεων του, αναμένεται να δημιουργήσει περιορισμένους κινδύνους για 
το περιβάλλον,  το σημαντικότερο μέρος των οποίων αναμένεται να προληφθεί ή να περιοριστεί μέσω των συγκεκριμένων μέτρων 
αντιμετώπισης που προτείνονται.  
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Α.3.):  Να  καθοριστεί  μια  ιεράρχηση  στους  τομείς  παρέμβασης  του  προγράμματος 
προσανατολισμένη προς τους τομείς με  ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή συνεργασίας 
(μέθοδοι  και  τεχνικές  αντιρρύπανσης  θαλάσσιου  περιβάλλοντος  ακτών  και  παράκτιων 
περιοχών,  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  παρακολούθησης  υδατικών  πόρων, 
διαχείριση αποβλήτων από σημειακές πηγές κ.ά.).  

Α.4.):  Να γίνει  ευρεία διαβούλευση‐ δικτύωση  των φορέων που σχετίζονται με  το περιβάλλον 
για  την  επεξεργασία  ενός  πλαισίου  δράσεων  προτεραιότητας,  προκειμένου  να 
εξασφαλιστεί  η  συμπληρωματικότητα  και  η  συνέργεια  των  δράσεων  που  αφορούν  τη 
βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.  

Α.5.):   Τέλος, ο μηχανισμός υλοποίησης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβεβαιώνει την πλήρη 
τήρηση  των υποχρεώσεων που προβλέπει  το Άρθρο 6  της Οδηγίας 92/43/EK  για σχέδια 
έργων εντός περιοχών Natura.  

Β) Τα μέτρα που προτείνεται να υλοποιηθούν μέσω ενεργειών που δεν σχετίζονται άμεσα με το 
επίπεδο του ΕΠ, και αφορούν άλλα Τομεακά Προγράμματα ή /και ΠΕΠ2 είναι: 

Β.1.)   Παραγωγή  ενέργειας  που  προέρχεται  και  σχετίζεται  με  την  θάλασσα,  πέραν  των 
ανεμογεννητριών  μέσα  στην  θάλασσα,  ενέργεια  από  τα  κύματα,  τις  παλίρροιες,  το 
θερμικό θαλάσσιο δυναμικό. 

Β.2.)  Χρήση  ΑΠΕ  και  εξοικονόμηση  ενέργειας  από  επιχειρήσεις  και  την  ανάπτυξη  green 
technologies.  Πέραν  από  το  σημαντικό  περιβαλλοντικό  όφελος,  οι  επιχειρήσεις  έχουν 
σημαντικά οφέλη στη μείωση του κόστους τους και  την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
τους. Υπάρχουν επίσης θετικές επιπτώσεις στην πτυχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
Υπάρχουν  μεγάλα  περιθώρια  βελτίωσης  στις  ΜΜΕ  της  διασυνοριακής  περιοχής  και 
τεράστιες  προοπτικές  από  τη  χρήση  της  ηλιακής  και  σε  μικρότερο  βαθμό  της  αιολικής 
ενέργειας. 

Β.3.)  Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων.  

Β.4.)   Αύξηση της διαθεσιμότητας γλυκού νερού στις  νησιωτικές περιοχής.  Εφαρμογή βασικών 
και  συμπληρωματικών  μέτρων  από  τα  Σχέδια  Διαχείρισης  Λεκανών  Απορροής  Ποταμού 
για την αντιμετώπιση του θέματος των αφαλατώσεων και συνολικότερα της υδροδότησης 
των  νησιών  του  Αιγαίου  και  της  Κύπρου,  και  προώθηση  μεταφοράς  τεχνογνωσίας  από 
άλλες χώρες της Μεσογείου.  

                                                      
2 εφόσον  η  δράση  του  ΕΠ  για  την  επίτευξη  των  περιβαλλοντικών  στόχων,  αλλά  και  οι  επιπτώσεις  που  θα  προκληθούν  από  την 
υλοποίησή του αναμένεται να είναι συμπληρωματικών άλλων δράσεων και επιπτώσεων από άλλα προγράμματα. 
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10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ  

10.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ‐ ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΜΠΕ  

Αντικείμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), είναι:  

• να εκτιμήσει τους στόχους, τις προτεραιότητες και τη στρατηγική του προγράμματος σε σχέση 
με το περιβάλλον, 

• να εκτιμήσει τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον των προτεινόμενων μέτρων 
και δράσεων του Προγράμματος, μεμονωμένα και αθροιστικά, 

• να  αναλύσει  και  να  τεκμηριώσει  εναλλακτικά  σενάρια  διαμόρφωσης  του  προγράμματος 
λαμβάνοντας  υπόψη  τους  στόχους  και  το  γεωγραφικό  πεδίο  εφαρμογής  του, 
συμπεριλαμβανομένου  και  του  σεναρίου  της  εξέλιξης  του  περιβάλλοντος  χωρίς  την 
εφαρμογή του Προγράμματος, 

• να  εξετάσει  τη  σχέση  του  προγράμματος  με  άλλα  προγράμματα  (π.χ.  προγράμματα  άλλων 
ταμείων, εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, διαχειριστικά σχέδια, χωροταξικά κλπ.),  

• να  προτείνει  ένα  σύστημα  διαχείρισης,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  για  την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, και 

Τα παραδοτέα 2ο και 3ο θα έχουν την ακόλουθη διάρθρωση:  

Μέρος Ι: Έκθεση 

1.   Μη τεχνική περιγραφή του συνόλου της μελέτης 

2.   Γενικά στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του προγράμματος και του μελετητή 

3.   Σκοπιμότητα και στόχοι του προγράμματος 

3.1  Ανάλυση της σκοπιμότητας και των στόχων του προγράμματος 

3.2  Διεθνείς,  κοινοτικοί  και  εθνικοί  στόχοι  περιβαλλοντικής  προστασίας  που  αφορούν  στο 
πρόγραμμα 

3.3 Ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν υπόψη 
κατά την προετοιμασία του προγράμματος 

3.4 Η σχέση του προγράμματος με άλλα σχετικά προγράμματα 

4.   Περιγραφή του προγράμματος 

4.1  Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος 

4.2  Περιεχόμενο του προγράμματος 

4.3  Έργα  και  δραστηριότητες  που  ενδεχομένως  να  προκύψουν  από  την  εφαρμογή  του 
προγράμματος 

5.   Εμπλεκόμενοι φορείς 

5.1 Περιγραφή των ενδιαφερομένων φορέων 

5.2 Τρόπος και διαδικασία εμπλοκής των ενδιαφερομένων φορέων 

6.   Εναλλακτικές δυνατότητες 
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6.1 Περιγραφή των εναλλακτικών δυνατοτήτων 

6.2 Περιγραφή των λόγων επιλογής των συγκεκριμένων εναλλακτικών δυνατοτήτων 

6.3  Περιγραφή  των  περιβαλλοντικά  τεκμηριωμένων  λόγων  επιλογής  του  προτεινόμενου 
προγράμματος έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

7.  Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος 

7.1  Πληροφορίες  όσον  αφορά  την  τρέχουσα  κατάσταση  του  περιβάλλοντος  στην  περιοχή 
μελέτης και η πιθανή εξέλιξη αυτής εάν δεν εφαρμοσθεί το πρόγραμμα 

7.2  Πληροφορίες  για  τα  περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά  των  περιοχών  που  ενδέχεται  να 
επηρεασθούν σημαντικά εντός της περιοχής μελέτης 

7.3  Περιγραφή  των  τυχόν  υφιστάμενων  περιβαλλοντικών  προβλημάτων  των  περιοχών  της 
προηγούμενης  παραγράφου,  κυρίως  εάν  πρόκειται  για  περιοχές  ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής  σημασίας,  όπως  εκείνες  που  περιλαμβάνονται  στο  εθνικό  σκέλος  του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 

8.  Εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή 
του προγράμματος 

8.1 Προσδιορισμός,  εκτίμηση και αξιολόγηση  των  ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων  στο 
περιβάλλον 

8.2 Περιγραφή των προτάσεων / κατευθύνσεων / μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και 
την αντιμετώπιση οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 

8.3  Περιγραφή  του  συστήματος  παρακολούθησης  των  σημαντικών  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος 

9.  Συμπεράσματα και συστάσεις 

9.1 Γενικά συμπεράσματα 

9.2 Συστάσεις για τη διαμόρφωση και βελτίωση του προγράμματος 

10. Μεθοδολογίες 

10.1 Περιγραφή μεθοδολογιών που ακολουθήθηκαν 

10.2 Αιτιολόγηση για την επιλογή των συγκεκριμένων μεθοδολογιών 

11.  Στοιχεία κανονιστικής πράξης 

11.1 Προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση 
οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον 

11.2  Το  προβλεπόμενο  σύστημα  παρακολούθησης  των  σημαντικών  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος 

12.  Δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ 

13.  Βασικές μελέτες και έρευνες 
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Μέρος ΙΙ: Παραρτήματα 

1. Τυχόν κείμενα τεκμηρίωσης, επεξηγηματικά στοιχεία και άλλες τεχνικές πληροφορίες 

2. Βιβλιογραφία 

10.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΜΠΕ 

10.2.1 Μεθοδολογία Εκτίμησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων του Ε.Π.  

Η  εκτίμηση  των  επιπτώσεων  στο  περιβάλλον  από  ένα  πρόγραμμα  ή  σχέδιο,  εξ’  αντικειμένου 
χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, κυρίως διότι: 

• οι αδρές γραμμές περιγραφής των έργων και δραστηριοτήτων του προγράμματος, ενδέχεται 
να  μην  αναδεικνύουν  επαρκώς  τα  θέματα  εκείνα  που  κατά  την  υλοποίηση  μπορεί  να 
αποδειχθούν μείζονος περιβαλλοντικής σημασίας, αλλά και 

• η ευρύτητα που πρέπει να χαρακτηρίζει την αποτύπωση της κατάστασης του περιβάλλοντος 
πριν  την  έναρξη  υλοποίηση  του  προγράμματος,  ενδέχεται  να  εμποδίσει  ως  ένα  βαθμό  την 
εμβρίθεια με  την οποία πρέπει  να αντιμετωπισθούν ορισμένες σημαντικές περιβαλλοντικές 
μεταβολές. 

Κατανοώντας  αυτές  τις  εγγενείς  αδυναμίες,  η  ομάδα  μελέτης  προσανατολίστηκε  στη  σύνθεση 
μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που να χαρακτηρίζεται από το μέγιστο βαθμό αναλυτικότητας 
που  επιτρέπει  το  στρατηγικό  επίπεδο,  ώστε  να  εντοπισθεί  κάθε  πιθανό  ζήτημα  μείζονος 
περιβαλλοντικής σημασίας, ακόμη και αν για ορισμένα ζητήματα η προσέγγιση αυτή ενδέχεται 
να καταλήγει σε υπερβολικά λεπτομερή ανάλυση. Στη βάση αυτού του σκεπτικού, συντέθηκε μια 
μεθοδολογία τριών σταδίων. Συνοπτικά: 

• Στο  πρώτο  στάδιο  προσδιορίζεται  η  πιθανότητα  να  επηρεαστεί  κάποια  περιβαλλοντική 
παράμετρος ή δείκτης από μια ή περισσότερες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

• Στο  δεύτερο  στάδιο,  για  τις  μεταβολές  που  εκτιμήθηκαν  ως  πιθανές,  εκτιμώνται  τα 
χαρακτηριστικά των αλλαγών π.χ. η θετική ή αρνητική κατεύθυνση της αλλαγής, η μονιμότητα 
ή ο περιορισμένος χρόνος παραμονής της κ.ά. 

• Τέλος  στο  τρίτο  στάδιο  διεξάγεται  η  αξιολόγηση  των  χαρακτηριστικών  και  διαπιστώνεται  η 
αναγκαιότητα ή μη της λήψης μέτρων αντιμετώπισης. 

Η μεθοδολογία καθενός από τα τρία στάδια παρουσιάζεται στις ακόλουθες ενότητες. 

10.2.1.1 Μεθοδολογία του σταδίου προσδιορισμού των επιπτώσεων 

Στο στάδιο αυτό αποσκοπείται να εντοπισθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από  κάποιο  έργο ή  δράση  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος,  μαζί  με  τις αιτίες 
της επίδρασης. 

Η μέθοδος διάγνωσης που αξιοποιείται στο παρόν στάδιο, είναι αυτή των κρίσιμων ερωτήσεων, 
η  οποία  χρησιμοποιείται  ευρύτατα  σε  μελέτες  στρατηγικού  επιπέδου,  οι  οποίες  οφείλουν  να 
συνδυάζουν  ποσοτικά  με  ποιοτικά  μέτρα.  Για  την  παρούσα  μελέτη,  πραγματοποιήθηκε  μια 
λεπτομερής προσπάθεια σύνθεσης μιας υβριδικής μορφής της μεθόδου κρίσιμων ερωτήσεων, η 
οποία  αφενός  συνδυάζει  τις  προτάσεις  που  περιέχονται  τόσο  στο  «Handbook  on  SEA  for 
Cohesion Policy 2007‐2013» του Greening Regional Development Programmes Network, όσο και 
στο  Manual  on  Strategic  Environmental  Assessment  of  Transport  Infrastructure  Plans,  που 
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ετοίμασε  η DHV  για  τη DG  Transport  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  αφ’  ετέρου  εστιάζει  την 
ανάλυση  στα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  περιβαλλοντικής  και  θεσμικής  κατάστασης  στην 
Κύπρο. 

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, οι άξονες προτεραιότητας, με τα έργα και τις δράσεις 
στα οποία εξειδικεύονται, υποβάλλονται σε μια μακρά σειρά ερωτημάτων του τύπου «ενδέχεται 
να επιφέρουν μεταβολές στην [περιβαλλοντική παράμετρο ή δείκτης x];», οπού x αναφέρεται σε 
ορισμένους  περιβαλλοντικούς  παράγοντες.  Οι  ερωτήσεις  ομαδοποιούνται  θεματικά  στους 
δεκατρείς περιβαλλοντικούς παράγοντες  κατάστασης  του σημείου στ΄  του Παραρτήματος  Ι  της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, δηλαδή  

• βιοποικιλότητα,  

• πληθυσμός,  

• υγεία των ανθρώπων,  

• πανίδα, 

• χλωρίδα,  

• έδαφος,  

• ύδατα,  

• αέρας,  

• κλιματικοί παράγοντες,  

• υλικά περιουσιακά στοιχεία,  

• πολιτιστική  κληρονομιά,  συμπεριλαμβανομένης  της  αρχιτεκτονικής  και  αρχαιολογικής 
κληρονομιάς,  

• τοπίο και  

• σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων 

αλλά και σε ορισμένους επιπλέον παράγοντες που αφορούν στις πιέσεις, όπως η διάθεση των 
αποβλήτων  και  η  ενεργειακή  αποτελεσματικότητα.  Οι  παράγοντες  πίεσης  αναφέρονται  σε 
ζητήματα  που  οι  επιπτώσεις  του  διαχέονται  σε  περισσότερες  από  μια  περιβαλλοντικές 
συνιστώσες.  Για  παράδειγμα,  ο  τρόπος  διάθεσης  των  αποβλήτων  είναι  δυνατόν  να  επηρεάσει 
την  ανθρώπινη  υγεία,  το  έδαφος,  τα  νερά  και  τη  βιοποικιλότητα,  καθώς  και  τις  μεταξύ  τους 
σχέσεις. 

Τα  κριτήρια  για  να  εκτιμηθεί  εάν  σε  κάποια  περιβαλλοντική  παράμετρο  αναμένονται  ή  όχι 
μεταβολές  επελέγησαν  ώστε  να  αρμόζουν  στο  στρατηγικό  χαρακτήρα  της  μελέτης  αυτής,  ως 
εξής: 

• Ως μεταβολές σε μια περιβαλλοντική παράμετρο ή δείκτη νοούνται οι διαφοροποιήσεις που 
αναμένονται στο επίπεδο αναφοράς της παραμέτρου ή του δείκτη, δηλαδή σε επίπεδο χώρας 
ή σε μια περιοχή σημαντικά ευρύτερη από αυτή κάθε επιμέρους έργου. Συνεπώς, επιπτώσεις 
τοπικού  χαρακτήρα,  στην  άμεση  περιοχή  γύρω  από  κάθε  μελλοντικό  έργο  του  ΕΠ  δεν 
θεωρούνται ως μεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα και η απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις 
είναι «Όχι». Ένα παράδειγμα ίσως να είναι διαφωτιστικό επί του συγκεκριμένου ζητήματος: 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦ. 10 ‐ 5 

Μια  από  τις  κρίσιμες  ερωτήσεις  είναι  «Τα  έργα  του  άξονα  των  Μεταφορών  έχουν  τη 
δυνατότητα  να  προκαλέσουν  μεταβολές  στη  χλωρίδα  της  Κύπρου,  δηλαδή  α)  στο  ρυθμό 
ετήσιας μέσης μεταβολής στη δασοκάλυψης ή β) σε άλλους καθοριστικούς για τη χλωρίδα της 
χώρας παράγοντες; Η απάντηση και στα δύο σκέλη  της  ερώτησης είναι «Όχι»,  παρότι  είναι 
γνωστό  ότι  κατά  την  κατασκευή  οδικών  έργων  υπάρχει  πιθανότητα  να  θιγούν  ορισμένα 
δένδρα ή θαμνώδεις εκτάσεις. Ο λόγος είναι ότι οι επιπτώσεις αυτές είναι τοπικού χαρακτήρα 
και,  όπως  η  εμπειρία  αποδεικνύει,  μπορούν  να  αντιμετωπισθούν  αποτελεσματικά  κατά  τη 
διαδικασία  Εκτίμησης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων,  που  στην  Κύπρο  ρυθμίζεται  από  το 
Ν. 140(Ι)‐2005.  Κυρίως  όμως,  ο  λόγος  του  «Όχι»  είναι  ότι  αυτές  οι  τοπικές  επιπτώσεις  στη 
χλωρίδα,  δεν  έχουν  το  εύρος ή  την  ένταση να μεταβάλλουν σε ανιχνεύσιμο  βαθμό ούτε  το 
ρυθμό  ετήσιας  μέσης  μεταβολής  στη  δασοκάλυψης,  ούτε  άλλες,  αντιστοίχου  επιπέδου, 
παραμέτρους,  όπως  π.χ.  το  ποσοστό  δασοκάλυψης  ή  την  αναλογία  πρασίνου  ανά  κάτοικο. 
Αυτό βέβαια συμβαίνει και λόγω του περιορισμένου μεγέθους των έργων του συγκεκριμένου 
άξονα∙  στην  υποθετική  περίπτωση  που  τα  έργα  αυτά  είχαν  μήκος  πολλών  εκατοντάδων 
χιλιομέτρων ή καταλάμβαναν δασικές εκτάσεις εκατοντάδων στρεμμάτων, οι μεταβολές που 
θα επέφεραν ενδεχομένως θα ήταν στρατηγικού χαρακτήρα. 

• Επίσης,  ως  αναμενόμενες  μεταβολές  θεωρούνται  όχι  μόνο  πρωτογενείς  αλλαγές  που 
συνδέονται  απ’  ευθείας  με  την  υλοποίηση  ενός  υποσυνόλου  έργων,  αλλά  και 
διαφοροποιήσεις που είναι πιθανόν να προκληθούν δευτερογενώς, αρκεί να διαπερνούν το 
φίλτρο  του  πρώτου  κριτηρίου.  Π.χ.  εάν  οι  δράσεις  ενίσχυσης  της  ανταγωνιστικότητας 
οδηγούν  σε  δημιουργία  μεγάλου  αριθμού  νέων  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  με  τη  σειρά  τους 
ανήκουν σε ενεργειακά απαιτητικούς τομείς παραγωγής, εκτιμάται η πιθανότητα να αλλάξει 
η  ενεργειακή  αποτελεσματικότητα  σε  επίπεδο  χώρας.  Δηλαδή,  το  σκεπτικό  του  κριτηρίου 
αυτού  είναι  η  αναζήτηση  πιθανών  αλλαγών  σε  όλο  το  φάσμα  των  περιβαλλοντικών 
παραμέτρων  ή  δεικτών  και  όχι  μόνο  εκεί  που  εντοπίζονται  πρωτογενείς  (και  εν  πολλοίς 
προφανείς) συσχετίσεις. 

• Τέλος,  τα  δύο  παραπάνω  κριτήρια  διάγνωσης  χρησιμοποιούνται  και  για  τις  διασυνοριακές 
επιπτώσεις.  Ειδικότερα,  εάν  μια  μεταβολή  θεωρείται  πιθανή  σε  στρατηγικό  επίπεδο, 
εξετάζεται κατά πόσο η επίπτωση αυτή ενδέχεται να επεκτείνεται και έξω από τα σύνορα της 
χώρας. 

Το εργαλείο που δημιουργείται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής, είναι ένας πίνακας 
τριάντα  τεσσάρων  (34)  κρίσιμων  ερωτήσεων,  σε  δεκατρία  θεματικά  πεδία.  Στον  πίνακα  αυτό, 
ζητείται  να εκτιμηθεί  το  εάν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές, στρατηγικού επιπέδου, στην 
περιβαλλοντική παράμετρο x. Η δομή των ερωτήσεων είναι τέτοια ώστε να δέχονται απαντήσεις 
ναι/όχι, ενώ η τεκμηρίωση των απαντήσεων πραγματοποιείται με τυποποιημένο τρόπο. Κατά τη 
συγκρότηση  του  πίνακα  κρίσιμων  ερωτήσεων,  έγινε  κατανοητό  ότι  οι  αρνητικές  απαντήσεις, 
δηλαδή  οι  εκτιμήσεις  μη‐μεταβολής  της  περιβαλλοντικής  παραμέτρου  x,  μπορούσαν  να 
τυποποιηθούν  σε  συγκεκριμένο  αριθμό  αιτιολογικών  τεκμηριώσεων,  ενώ  για  τις  θετικές, 
αρκούσε μια ένδειξη της κατεύθυνσης, δηλαδή εάν η μεταβολή θα είναι θετική ή αρνητική. Και 
τούτο διότι, στα επόμενα στάδια, οι θετικές απαντήσεις, δηλαδή οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών 
μεταβολών, θα τύχουν λεπτομερούς ανάλυσης. 

Η  μορφή  και  το  περιεχόμενο  του  εργαλείου  των  κρίσιμων  ερωτήσεων,  φαίνεται  στην  ενότητα 
10.2.1.4. 
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Συνοψίζοντας, στο στάδιο αυτό, του προσδιορισμού των επιπτώσεων, επιχειρείται μια διαλογή, 
με  λεπτομερή  κριτήρια  στρατηγικού  επιπέδου,  ώστε  το  επόμενο  στάδιο  να  εστιάσει  μόνο  σε 
ουσιαστικές μεταβολές που αναμένονται σε επίπεδο χώρας ή περιοχής με σημαντική έκταση. Με 
τον  τρόπο  αυτό,  στο  επόμενο  στάδιο,  του  χαρακτηρισμού,  περνούν  μόνο  οι  περιβαλλοντικοί 
παράγοντες που είναι πιθανόν να επηρεαστούν, μαζί με τις αιτίες που τους επηρεάζουν. 

10.2.1.2 Μεθοδολογία του σταδίου χαρακτηρισμού των επιπτώσεων 

Για  τις  επιπτώσεις  που  εισέρχονται  στο  στάδιο  αυτό,  προσδιορίζονται  έξι  χαρακτηριστικά,  τα 
εξής: 

1. η κατεύθυνση της επίπτωσης, δηλαδή εάν πρόκειται για θετική ή αρνητική μεταβολή, 

2. η έκταση της επίπτωσης, δηλαδή η εκτιμώμενη γεωγραφική της εξάπλωση, 

3. η  ένταση  της  επίπτωσης  με  όρους  τάξης  μεγέθους,  δηλαδή  εάν  πρόκειται  για  μικρής, 
μέσης ή μεγάλης έντασης μεταβολή, 

4. ο μηχανισμός εμφάνισης, δηλαδή εάν πρόκειται για πρωτογενή ή δευτερογενή επίπτωση, 

5. ο  χρονικός  ορίζοντας  της  μεταβολής,  δηλαδή  εάν  πρόκειται  για  βραχυ‐,  μεσο‐  ή 
μακροπρόθεσμη αλλαγή, 

6. η  συσσώρευση  ή/και  η  συνέργεια  που  η  υπό  χαρακτηρισμό  μεταβολή  μπορεί  να 
παρουσιάσει  είτε  με  άλλες  επιπτώσεις  του  προγράμματος  είτε  με  άλλα  περιβαλλοντικά 
προβλήματα της περιοχής. 

Κατόπιν,  με  βάση  τις  παραπάνω  ιδιότητες,  αλλά  και  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  της  κάθε 
επίπτωσης, εκτιμώνται οι εξής δυνατότητες: 

7. η δυνατότητα πρόληψης και 

8. η δυνατότητα εκ των υστέρων αντιμετώπισης. 

Αφού  ολοκληρωθεί  ο  προσδιορισμός  των  συνολικά  οκτώ  χαρακτηριστικών  για  κάθε  μεταβολή 
που  εκτιμήθηκε ως πιθανή,  δημιουργείται  ένας  συνοπτικός,  αλλά  ιδιαίτερα  χρήσιμος,  πίνακας 
των επιπτώσεων. Εκεί μπορούν εύκολα να διαχωριστούν οι θετικές επιδράσεις από τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι τελευταίες οδηγούνται στο τρίτο στάδιο, ώστε να αξιολογηθεί η 
αναγκαιότητα λήψης μέτρων. 

10.2.1.3 Μεθοδολογία του σταδίου αξιολόγησης των επιπτώσεων 

Όπως  αναφέρθηκε,  στο  στάδιο  αυτό  εισέρχονται  οι  επιπτώσεις  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως 
αρνητικές,  αφού  οι  θετικές  περιβαλλοντικές  επιδράσεις  του  προγράμματος  θεωρούνται 
ευπρόσδεκτες και δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης. 

Ο σκοπός του σταδίου αυτού είναι να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά κάθε επίπτωσης ώστε αφ’ 
ενός να διαπιστωθεί εάν η ένταση, η έκταση, η δυνατότητα πρόληψης, η αντιστάθμιση ή μη από 
άλλες  επιπτώσεις  και  οι  άλλες  ιδιότητες  της  επίπτωσης  επιτρέπουν  τη  λήψη  μέτρων  και  αφ’ 
ετέρου,  σε  καταφατική  περίπτωση,  να  εντοπισθεί  το  είδος  των  μέτρων  που  προσφέρεται 
περισσότερο για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών. 

Το βασικό κριτήριο αξιολόγησης της αναγκαιότητας ή μη για λήψη μέτρων στο παρόν επίπεδο 
εκπόνησης  του  προγράμματος  εκπορεύεται  τόσο  από  την  Οδηγία  2001/42/ΕΚ  όσο  και  από  τη 
φύση και τη διαδοχή των σταδίων σχεδιασμού. Το κριτήριο αυτό είναι: 
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«Θα  πρέπει  να  ληφθούν  ενεργητικά  μέτρα  στο  τρέχον,  πρώιμο  επίπεδο  σχεδιασμού,  ή  η 
επίπτωση  μπορεί  να  αντιμετωπισθεί  αποτελεσματικά  σε  επόμενα  ωριμότερα  στάδια 
σχεδιασμού;» 

Η αιτιολόγηση της προσέγγισης αυτής έχει ως εξής: 

• Στο τρέχον, στρατηγικό στάδιο σχεδιασμού,  τα χαρακτηριστικά των έργων και των δράσεων 
είναι  γνωστά  μόνο  σε  αδρό  βαθμό,  ενώ  σε  επόμενα  στάδια  θα  συγκεκριμενοποιηθούν 
περισσότερο.  Για το λόγο αυτό,  τα ωριμότερα εκείνα στάδια είναι προσφορότερα για λήψη 
λεπτομερών μέτρων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. 

• Η  διαδικασία  για  τη  λήψη  μέτρων  ανά  έργο  ή  δράση  είναι  γνωστή  και  καθιερωμένη: 
πρόκειται για τη διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) που καθορίζεται 
στο  Ν. 140(Ι)‐2005  και  τον  Ν.  4014/2011.  Συνεπώς,  για  τα  ζητήματα  που  μπορούν 
αποτελεσματικά  να  αντιμετωπιστούν  στο  στάδιο  της  ΕΠΕ,  το  στάδιο  εκείνο  είναι 
προσφορότερο. 

• Παράλληλα, στο τρέχον στάδιο προγραμματισμού, θα πρέπει να εξεταστούν τα οργανωμένα 
σύνολα  έργων ως  προς  το  σφαιρικό  τους  περιβαλλοντικό  αποτύπωμα,  δηλαδή ως  προς  τις 
συνολικές  αλλαγές  που  θα  επέλθουν  από  την  υλοποίησή  τους.  Η  υπερβολική  προσήλωση 
στην αντιμετώπιση ανά έργο ή δράση,  ενδέχεται να υποβαθμίσει  τη δυνατότητα σφαιρικής 
εκτίμησης. 

• Τέλος, λαμβάνεται υπόψη η φύση της επίπτωσης, καθώς και αυτή των ενδεχόμενων μέτρων. 
Εάν  τα  μέτρα  εκφεύγουν  από  το  επίπεδο  του  έργου,  τότε  η  αντιμετώπιση  της  επίπτωσης 
πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στρατηγικό επίπεδο. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι τα έργα 
των μεταφορών ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές NOx αλλά και την έκθεση σε θόρυβο 
ορισμένων πολιτών, λόγω της αύξησης στην κυκλοφορία που είναι πιθανόν να επιφέρουν. Η 
έκθεση  στο  θόρυβο  μπορεί  επιτυχώς  να  αντιμετωπισθεί  στη  διαδικασία  ΕΠΕ,  με  την 
ενσωμάτωση  κατάλληλων  προβλέψεων  για  ηχοπετάσματα,  υπογειοποιήσεις  ή  αλλαγές 
χάραξης∙ συνεπώς, δεν αποτελεί πρόβλημα προς αντιμετώπιση σε στρατηγικό επίπεδο. Όμως, 
η αύξηση των εκπομπών NOx είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί στην ΕΠΕ, διότι δεν εξαρτάται 
από  το  σχεδιασμό  των  έργων,  αλλά  κυρίως  από  την  πολιτική  που  ασκείται  ως  προς  τα 
καύσιμα και ιδίως ως προς την πετρελαιοκίνηση. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της αύξησης των 
εκπομπών NOx θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τώρα, στο στρατηγικό επίπεδο, μέσω μέτρων 
που δεν σχετίζονται απ’ ευθείας με τις λεπτομέρειες της υλοποίησης των έργων. 

Για την ομαλή και αξιόπιστη εφαρμογή του κριτηρίου που διατυπώθηκε πιο πάνω, εξετάζονται 
μια σειρά από ιδιότητες της περιβαλλοντικής μεταβολής: 

1. Η  μεταβολή  προέρχεται  από  ένα  ή  από  περισσότερα  έργα/δράσεις;  Αν  οι  αιτίες 
εντοπίζονται  σε  ένα  μόνο  έργο,  το  γεγονός  αυτό  είναι  ένας  καλός  δείκτης  για  την 
παραπομπή  της αντιμετώπισης στη διαδικασία ΕΠΕ  του συγκεκριμένου έργου.  Αντίθετα, 
εάν η μεταβολή προέρχεται από συνδυασμό έργων και δράσεων, τότε στο τρέχον στάδιο 
απαιτούνται  ενέργειες  συντονισμού  και  μέτρα  για  τη  συνολική  αντιμετώπιση  της 
επίπτωσης. 

2. Η  χωρική  εξάπλωση  της  μεταβολής  περιορίζεται  στην  περιοχή  επίδρασης  ενός  ή 
περισσότερων  έργων;  Αν  η  απάντηση  είναι  καταφατική,  η  αντιμετώπιση  στη  διαδικασία 
ΕΠΕ είναι μάλλον προσφορότερη. Αν όμως η εξάπλωση της μεταβολής είναι ευρύτερη της 
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περιοχής  επίδρασης  των  έργων  ή  δράσεων  το  τρέχον,  στρατηγικό  επίπεδο  είναι  το 
προσφορότερο για την αντιμετώπιση. 

10.2.1.4 Εργαλείο Προσδιορισμού των επιπτώσεων  

Στις προηγούμενες παραγράφους παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι αρχές και η μεθοδολογία, βάσει 
των  οποίων  αναζητούνται  οι  πιθανές  περιβαλλοντικές  μεταβολές  από  την  υλοποίηση  του 
προτεινόμενου  Προγράμματος.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  το  εργαλείο  που 
δημιουργείται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής.  

Πίνακας  10‐1:    Το  σύνολο  των  κρίσιμων  ερωτήσεων  που  δημιουργήθηκε  για  τον  προσδιορισμό  των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων από τους άξονες του υπό μελέτη προγράμματος 

α/α  Ερώτηση  Απάντηση  Αιτιολόγηση

1. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

1.1 
o τη συνολική έκταση περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα 

Προστατευόμενων Περιοχών; 
   

1.2  o την ανάσχεση της απώλειας της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας;     

1.3  o την αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων;     

2. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τον πληθυσμό, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

2.1 
o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές δραστηριότητες); 
   

2.2  o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής;     

3. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την υγεία των ανθρώπων, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

3.1  o την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο;     

3.2 
o την ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά 

φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος); 
   

4.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την πανίδα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

4.1 
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μόνιμη 

παρουσία; 
   

4.2 
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μη μόνιμη 

παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.); 
   

4.3  o το συνολικό αριθμό των ειδών;     

5. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την χλωρίδα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό 
τρόπο: 

5.1  o τον αριθμό ή την εξάπλωση των απειλούμενων ειδών;     

5.2  o τον αριθμό ή την εξάπλωση των ενδημικών ειδών;     

5.3  o το συνολικό αριθμό ειδών χλωρίδας;     

6.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το έδαφος, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

6.1 
o την ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης 

από στερεά και υγρά απόβλητα; 
   

6.2  o την ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων από απερήμωση ‐ διάβρωση;     

7  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα ύδατα, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

7.1  o την διαθεσιμότητα γλυκού νερού στις νησιωτικές περιοχές;     

7.2 
o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων 

ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων; 
   

7.3  o την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων;     
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8. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

8.1 
o τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον (PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.); 
   

8.2  o τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ;     

8.3  o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ;     

9. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τους κλιματικούς παράγοντες, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

9.1  o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου;     

9.2 
o την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες, 

διαθεσιμότητα νερού κά.); 
   

10. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, επηρεάζοντας 
με ουσιαστικό τρόπο: 

10.1  o το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακίνητης περιουσίας;     

10.2  o την υφιστάμενη αξία ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιών;     

11. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη πολιτιστική κληρονομιά, επηρεάζοντας με 
ουσιαστικό τρόπο: 

11.1  o τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς;     

11.2  o τον σύγχρονο πολιτισμό και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας;     

12.  Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το τοπίο, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο: 

12.1  o την αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος;     

12.2  o την αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;     

13. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεταβολές στις διατροπικές πιέσεις 
προς το περιβάλλον, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο 

13.1  o την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων;     

13.2  o την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων;     

13.3  o την εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων;     

13.4  o την αποδοτικότητα των πόρων;     

14. 
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να συνοδεύεται από επιπτώσεις εκτός της περιοχής 
συνεργασίας όπως: 

14.1  o διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλες χώρες της Μεσογείου;     

Για  τα  χρησιμοποιούμενα  σύμβολα  στη  στήλη  της  αιτιολόγησης  στους  ακόλουθους  πίνακες 
ισχύουν τα εξής: 

Η αιτιολόγηση των απαντήσεων κωδικοποιείται ως εξής: 

ΟΧΙ‐1: Α:  Δεν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές. Οι εξεταζόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν τη 
δυνατότητα να μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική παράμετρο. 

ΟΧΙ 2: Β:  Η  περιβαλλοντική  παράμετρος  προστατεύεται  με  αυστηρό  πάγιο  ρυθμιστικό  πλαίσιο. 
Συνεπώς, η αυτονόητη συμμόρφωση του Προγράμματος με το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει 
ενδεχόμενες μεταβολές. 

ΟΧΙ‐3: Γ:  Δεν  αναμένονται  μεταβολές  στρατηγικού  επιπέδου.  Ενδεχόμενες  επιπτώσεις  θα  είναι 
τοπικού χαρακτήρα και χωρίς διαθεματική έκταση, με δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης 
σε μεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του κάθε έργου. 

ΝΑΙ : +  Είναι πιθανή μεταβολή προς τη θετική κατεύθυνση. 

ΝΑΙ :  ‐  Είναι πιθανή μεταβολή προς την αρνητική κατεύθυνση. 
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10.2.2 Μεθοδολογία Παρακολούθησης των Επιπτώσεων του Ε.Π.  

Τόσο η Οδηγία 2001/42/ΕΚ όσο και ο Ν. 102(Ι)‐2005 και η ΚΥΑ 10717/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ5/9/2006, 
απαιτούν  την  παρακολούθηση  των  επιπτώσεων  στο  περιβάλλον  κατά  την  υλοποίηση  ενός 
σχεδίου  ή  προγράμματος,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  δυνατότητα  έγκαιρου  εντοπισμού  και 
αντιμετώπισης. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

• επιπτώσεις που έχουν υποστεί εκτίμηση και για τις οποίες έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα με 

την  έγκριση  του  εγγράφου  προγραμματισμού∙  για  τις  επιπτώσεις  αυτές  η  παρακολούθηση 

οφείλει  να  καταγράφει  τη  διατήρησή  τους  ή  μη  εντός  του  πλαισίου  που  προβλέπεται  στη 

μελέτη εκτίμησης και στο ως άνω έγγραφο, 

• επιπτώσεις  που  έχουν  διαφύγει  της  εκτίμησης∙  γι’  αυτές  απαιτείται  ο  έγκαιρος  εντοπισμός 

τους και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπισή τους. 

Το σύστημα παρακολούθησης που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να καλύπτει και τις δύο παραπάνω 
κατηγορίες  επιπτώσεων.  Για  το  λόγο  αυτό,  η  παρακολούθηση  οφείλει  να  είναι  σφαιρικού 
χαρακτήρα. 

Ένα  πρώτο  ζήτημα  που  χρήζει  ανάλυσης  είναι  το  ποιοι  δείκτες  θα  πρέπει  να 
παρακολουθούνται.  Το  φάσμα  δυνατοτήτων  ξεκινά  από  το  ένα  άκρο,  την  παρακολούθηση 
αδιακρίτως  όλων  των  δεικτών  της  παρούσας  μελέτης  ενώ  στο  άλλο  άκρο  βρίσκεται  η 
παρακολούθηση  ελάχιστων  σε  αριθμό  αλλά  αντιπροσωπευτικών  δεικτών. H  επιλογή,  μέσα  σε 
αυτό  το  φάσμα,  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  εάν  ληφθούν  υπόψη  τα  συμπεράσματα  της 
εκτίμησης των επιπτώσεων, αναφορικά με το ποιες περιβαλλοντικές παράμετροι αναμένεται να 
επιδεινωθούν,  ποιες  αναμένεται  να  βελτιωθούν  και  τέλος  ποιες  αναμένεται  να  μείνουν 
ανεπηρέαστες από την υλοποίηση του Προγράμματος (οι τελευταίες δεν σημαίνει ότι θα μείνουν 
αμετάβλητες∙  απλώς,  μέσα  στους  παράγοντες  που  καθορίζουν  την  εξέλιξή  τους  δεν 
περιλαμβάνονται επιρροές του προγράμματος). Προφανώς, οι περιβαλλοντικές συνιστώσες στις 
οποίες  αναμένονται  πιέσεις  από  την  εφαρμογή  εντός  σχεδίου  ή  προγράμματος  θα  πρέπει  να 
παρακολουθούνται  κατά  προτεραιότητα,  ενώ  οι  ουδέτερες  και  οι  βελτιούμενες  δεν  είναι 
απαραίτητο να παρακολουθούνται λεπτομερώς. 

Η μέθοδος της παρακολούθησης, δηλαδή τα «εργαλεία» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την καταγραφή και επεξεργασία των μεταβολών στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, αποτελούν 
το επόμενο προς ανάλυση ζήτημα.  Εδώ,  το φάσμα δυνατοτήτων ξεκινά από μελέτες βάσης, με 
αποκλειστικό  σκοπό  την  καταγραφή  της  κατάστασης  σε  ένα  ή  περισσότερα  περιβαλλοντικά 
θέματα,  και  φθάνει  έως  την  εξαγωγή  έμμεσων  συμπερασμάτων,  μέσω  της  ανάλυσης 
υφιστάμενων  καταγραφών  και  αποτυπωμένων  τάσεων,  χωρίς  την  πραγματοποίηση απευθείας 
μετρήσεων. Το κριτήριο για να εντοπισθεί η βέλτιστη μέθοδος εντός του φάσματος αυτού, είναι 
οι δυνατότητες των διαδικασιών υλοποίησης του σχεδίου ή προγράμματος, ιδίως δε αυτές που 
σχετίζονται με την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, δηλαδή με τους κύριους παράγοντες 
γένεσης  περιβαλλοντικών πιέσεων.1  Τα  περισσότερα  εξ  αυτών  των  έργων  και  δραστηριοτήτων 

                                                      
1.  Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία 2001/42/ΕΚ εστιάζει μόνο σε εκείνα τα σχέδια και προγράμματα που θέτουν το 
πλαίσιο  αδειών  για  μελλοντικά  έργα  και  δραστηριότητες,  του  είδους  εκείνου  που  απαιτεί  περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. Συνεπώς, σχέδια και προγράμματα που θέτουν πλαίσια πολιτικής ή «άυλων» δράσεων, θεωρείται ότι 
δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην πράξη, αναγνωρίζεται ότι οι όποιες μεταβολές 
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του Προγράμματος, θα χρειαστεί, στην πρώιμη φάση του σχεδιασμού τους να υποβληθούν στη 
διαδικασία  Εκτίμησης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων,  που  στην  Κύπρο  ρυθμίζεται  από  το 
Ν. 140(Ι)‐2005  και  τον  Ν.  4014/2011.  Η  Μελέτη  Εκτίμησης  των  Επιπτώσεων  στο  Περιβάλλον 
(ΜΕΕΠ) ενός έργου αποτελεί ένα αναλυτικό εργαλείο εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου στο 
περιβάλλον,  οπότε  περιλαμβάνει  δυο  από  τα  βασικά  στοιχεία  που  απαιτεί  η  παρακολούθηση 
των  περιβαλλοντικών  μεταβολών  του  Προγράμματος:  την  καταγραφή  της  κατάστασης  του 
περιβάλλοντος τη χρονική «στιγμή» πριν από το έργο και την εκτίμηση των επιπτώσεων που το 
έργο  ενδέχεται  να  επιφέρει  στο  περιβάλλον αυτό.  Συνεπώς  διαφαίνεται  ότι  η  αξιοποίηση  των 
ΜΕΕΠ  των  έργων  και  δραστηριοτήτων  του  Προγράμματος  για  τους  σκοπούς  της 
παρακολούθησης των επιπτώσεων του Προγράμματος θα πρέπει να είναι ουσιαστική. 

Ένα τρίτο ζήτημα που χρήζει ανάλυσης είναι η χρονική οργάνωση της παρακολούθησης, δηλαδή 
η βέλτιστη επιλογή μεταξύ μιας υπερλεπτομερούς, π.χ. τριμηνιαίας περιόδου παρακολούθησης 
και μιας αδρομερούς, συγκεντρωτικής περιόδου π.χ.  τριετίας. Για την επιλογή της περιόδου, θα 
πρέπει  κατ’  αρχήν  να  ληφθεί  υπόψη  ο  επταετής  χρονικός  ορίζοντας  υλοποίησης  του 
προγράμματος,  αλλά  και  το  ενδεχόμενο  παράτασής,  το  οποίο  είναι  βάσιμο  σύμφωνα  με  την 
εμπειρία  των  τεσσάρων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.  Παράλληλα,  θα πρέπει  να 
συνυπολογιστεί  ότι,  οι  περισσότερες  επιπτώσεις  του  προγράμματος  δεν  πρόκειται  να 
εμφανισθούν άμεσα, αλλά μετά από μια περίοδο «επώασης», η διάρκεια της οποίας κυμαίνεται 
από λίγους μήνες έως λίγα έτη. Συνεπώς, η παρακολούθηση των επιπτώσεων δεν θα πρέπει να 
λειτουργεί  με  χαρακτήρα  κατεπείγουσας  καταγραφής.  Αντίθετα,  πολύ  σημαντικότερη  είναι  η 
αποτύπωση της πλήρους έντασης των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών μεταβολών, μετά τoν κύκλο 
γένεσής τους. Με βάση τα στοιχεία αυτά, συνεκτιμώντας και τη διαφορετική βαρύτητα που θα 
πρέπει  να αποδίδεται  στις  περιβαλλοντικές παραμέτρους που  επηρεάζονται  δυσμενώς από  το 
πρόγραμμα, σε σχέση με αυτές που παραμένουν ανεπηρέαστες ή βελτιώνονται, διαφαίνεται ότι 
η βέλτιστη χρονική οργάνωση της παρακολούθησης είναι: 

• μια  πλήρης  έκθεση  ανά  διετία,  με  αναφορά  στις  μεταβολές  όλων  των  περιβαλλοντικών 
παραμέτρων  που  εξετάσθηκαν  στην  παρούσα  μελέτη  ή  και  άλλων  που  να  επαυξάνουν  τη 
σφαιρικότητα, 

• μια  συγκεντρωτική  έκθεση,  στο  στάδιο  που  έχει  ολοκληρωθεί  η  υλοποίηση  του  80%  του 
προγράμματος,  ώστε  να  υπάρχει  περιθώριο  ανάληψης  διορθωτικών  μέτρων,  εάν  τα 
αποτελέσματα της έκθεσης αυτής καταδείξουν ως αναγκαίο το ενδεχόμενο αυτό. 

10.2.3 Μεθοδολογία συγκρότησης και αξιολόγησης Εναλλακτικών Δυνατοτήτων Ε.Π.  

Το επιστημονικό πεδίο της περιβαλλοντικής εκτίμησης, παραδοσιακά είναι συνυφασμένο, κατά 
το μεγαλύτερο του μέρος, με τις Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, δηλαδή με την 
εκτίμηση και αντιμετώπιση επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες. Ο κλάδος της Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  είναι  σχετικά  πιο  νέος  και  πολλές  από  τις  ιδιαιτερότητές  του  δεν 
είναι ακόμη  ευρέως  γνωστές.  Για  το  λόγο αυτό,  πριν  η ανάλυση  της μελέτης προχωρήσει  στις 
εναλλακτικές  δυνατότητες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Διασυνοριακής  Συνεργασίας 
Ελλάδα‐  Κύπρος  2014‐2020»,  ίσως  είναι  χρήσιμο  να  υπογραμμισθούν  οι  διαφοροποιήσεις 

                                                                                                                                                                 
πρόκειται  να  επέλθουν  στο  περιβάλλον  μπορούν  να  αντιμετωπισθούν  είτε  στα  μετέπειτα  στάδια  εφαρμογής  των 
πολιτικών είτε όταν οι «άυλες» δράσεις αρχίζουν να έχουν απτό αποτέλεσμα στο περιβάλλον.  
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μεταξύ της διαδικασίας συγκρότησης και αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων κατά το σχεδιασμό 
ενός προγράμματος σε σχέση με αυτή για ένα έργο ή δραστηριότητα. 

Κατά το σχεδιασμό ενός έργου, οι στόχοι που αυτό καλείται να πετύχει είναι εκ των προτέρων 
διαμορφωμένοι  και  επαρκώς  συγκεκριμένοι.  Οι  στόχοι  του  έργου  διαμορφώνονται  μέσω 
διαδικασιών που προηγούνται του σχεδιασμού του και τις περισσότερες φορές προέρχονται από 
επίπεδα  ευρύτερου  προγραμματισμού∙  για  το  λόγο  αυτό,  είναι  πρακτικά  αδύνατη  η 
αμφισβήτησή τους από το σχεδιασμό του έργου, ο οποίος οριοθετείται πλέον από την πρόκληση 
να  επιτύχει  τους  στόχους  αυτούς  στο  μεγαλύτερο  βαθμό  και  με  το  μικρότερο  δυνατό 
περιβαλλοντικό  και  τεχνικοοικονομικό  κόστος.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  εναλλακτικές  δυνατότητες 
ενός  έργου,  παρότι  συχνά  χαρακτηρίζονται  από  σημαντικό  εύρος,  μπορούν  να  έχουν  μια 
επαρκώς συγκεκριμένη μορφή, η οποία δικαιολογεί τη συνήθη ονομασία τους ως «εναλλακτικές 
λύσεις».  Στην  πράξη,  συχνά  πρόκειται  για  εναλλακτικούς  σχεδιασμούς  προκαταρκτικού 
επιπέδου, στο οποίο είναι γνωστά όλα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Το επίπεδο 
των  εναλλακτικών  λύσεων  είναι  αυτό  που  επιτρέπει  τη  συγκριτική  τους  αξιολόγηση  με  απτά 
κριτήρια.  Τέλος,  η  διαδικασία  διαμόρφωσης  και  σύγκρισης  των  εναλλακτικών  λύσεων 
ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο. 

Αντίθετα,  η  διαδικασία  συγκρότησης  και  αξιολόγησης  εναλλακτικών  δυνατοτήτων  ενός 
προγράμματος  πραγματοποιείται  σε  τουλάχιστον  δύο  στάδια,  συχνά  δε  και  περισσότερα.  Το 
πρώτο  στάδιο  αναφέρεται  στις  στρατηγικές  επιδιώξεις  του  προγράμματος∙  εκεί  μπορούν  να 
διαμορφωθούν  εναλλακτικές  προσεγγίσεις  του  σκοπού  του  προγράμματος,  ο  οποίος  εκ  της 
φύσεώς του είναι ευρύς και γενικός  (σε άλλη περίπτωση δεν θα απαιτούσε πρόγραμμα για την 
εκπλήρωση  του,  ένα  ή  περισσότερα  έργα  θα  ήταν  αρκετά).  Η  αξιολόγηση  των  εναλλακτικών 
προσεγγίσεων στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται με διττό σκοπό: 

• αφ’ ενός να αποκλεισθούν εναλλακτικές δυνατότητες που δεν ικανοποιούν κάποια ή κάποιες 
από  τις  συνιστώσες  της  πολλαπλότητας  που  συνθέτουν  οι  στρατηγικές  επιδιώξεις  του 
προγράμματος,  παρότι  μπορεί  να  υπόσχονται  πολλά  ως  προς  την  επίτευξη  των  άλλων 
συνιστωσών, και  

• αφ’ ετέρου να εντοπισθεί εκείνη η προσέγγιση που συνδυάζει το μέγιστο βαθμό συνάφειας 
με όλες τις επιμέρούς ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει το πρόγραμμα.  

Σε  αυτό  το  επίπεδο  αξιολόγησης  των  εναλλακτικών  προσεγγίσεων,  συνεκτιμώνται  επίσης  οι 
γενικές  δεσμεύσεις  και  κατευθύνσεις  που  διαμορφώνουν  το  εξωτερικό  πλαίσιο  του 
προγράμματος,  αλλά  και  η  συμπληρωματικότητα  κάθε  εναλλακτικής  προσέγγισης  με  άλλα 
σχέδια ή προγράμματα συναφούς χωρικής ή τομεακής αναφοράς. 

Η επιλογή του σκοπού του προγράμματος μέσα από την πιο πάνω διαδικασία, ακολουθείται από 
το  δεύτερο  στάδιο  αξιολόγησης  εναλλακτικών  δυνατοτήτων,  ως  προς  τη  διαμόρφωση  του 
βέλτιστου  δυνατού  πλέγματος  επιμέρους  στόχων  και  προτεραιοτήτων.  Στο  στάδιο  αυτό, 
συγκροτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στην εξειδίκευση του σκοπού του προγράμματος και 
η  αξιολόγησή  τους  πραγματοποιείται  βάσει  κριτηρίων  που  καλύπτουν  τόσο  ζητήματα 
αποτελεσματικότητας  όσο  και  συνέπειας  με  τις  κατευθύνσεις  για  τη  δομή,  το  εύρος  και  το 
περιεχόμενο  των  επιμέρους  στόχων  και  προτεραιοτήτων.  Μαζί  με  αυτή  την  επιχειρησιακής 
φύσης  αξιολόγηση,  πραγματοποιείται  και  αξιολόγηση  με  περιβαλλοντικά  κριτήρια,  τα  οποία 
αυτή  τη  φορά  είναι  σαφέστερα  από  τα  κριτήρια  του  προηγούμενου  επιπέδου  και  αφορούν 
διαδοχικά 
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• τη  συμμόρφωση  ή  μη  κάθε  εναλλακτικής  δυνατότητας  με  το  κανονιστικό  πλαίσιο  για  την 
προστασία του περιβάλλοντος, 

• το βαθμό συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, 

• τις χωρικές προτεραιότητες προστασίας του περιβάλλοντος. 

Με  τον  τρόπο  αυτό,  εντοπίζεται  η  εναλλακτική  δυνατότητα  που  συνδυάζει  το  βέλτιστο 
επιχειρησιακό αποτέλεσμα με τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. 
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11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
Συμπυκνώνοντας τα πορίσματα για τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης και παρακολούθησης των 
επιπτώσεων  του  ΕΠ  στο  περιβάλλον,  στην  κανονιστική  πράξη  περιβαλλοντικής  έγκρισης  του 
προγράμματος προτείνεται να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

Προτάσεις  για  το  περιεχόμενο  της  κανονιστικής  πράξης  περιβαλλοντικής  έγκρισης  του  ΕΠ 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020 

Α.  Για  την  αντιμετώπιση  ενδεχόμενων  επιπτώσεων  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 

1.   Μέτρα που μπορούν να ενσωματωθούν στο έγγραφο προγραμματισμού του ΕΠ 1, είναι:  

• Να  προσδιοριστεί  ένας  ενδεικτικός  και  όχι  εξαντλητικός  κατάλογος  ενδεδειγμένων 
τεχνολογιών  και  καλών  πρακτικών  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  της 
αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, ώστε να λειτουργήσει ως κατευθυντήριος οδηγός 
για την σύνταξη των προτάσεων έργων.  

• Να  εφαρμόσουν  κατάλληλες  πρακτικές  διαχείρισης,  πρόληψης  και  προσαρμογής, 
προκειμένου  να  ενισχύσουν  την  ανθεκτικότητα  των  παράκτιων  περιοχών,  των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής.  

• Να  καθοριστεί  μια  ιεράρχηση  στους  τομείς  παρέμβασης  του  προγράμματος 
προσανατολισμένη  προς  τους  τομείς  με  ιδιαίτερη  σημασία  για  την  περιοχή 
συνεργασίας  (μέθοδοι  και  τεχνικές αντιρρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος ακτών 
και  παράκτιων  περιοχών,  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  παρακολούθησης 
υδατικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων από σημειακές πηγές κ.ά.).  

• Να  γίνει  ευρεία  διαβούλευση‐  δικτύωση  των  φορέων  που  σχετίζονται  με  το 
Περιβάλλον,  για  την  επεξεργασία  ενός  πλαισίου  δράσεων  προτεραιότητας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των δράσεων 
που αφορούν  τη  βιοποικιλότητα  και  την  κλιματική αλλαγή  κατά  την  προγραμματική 
περίοδο 2014 – 2020.  

• Τέλος,  ο  μηχανισμός  υλοποίησης  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  επιβεβαιώνει  την 
πλήρη  τήρηση  των υποχρεώσεων που προβλέπει  το Άρθρο  6  της Οδηγίας 92/43/EK 
για σχέδια έργων εντός περιοχών Natura.  

2.   Μέτρα που προτείνεται να υλοποιηθούν μέσω ενεργειών που δεν σχετίζονται άμεσα με το 
επίπεδο του ΕΠ, και αφορούν άλλα Τομεακά Προγράμματα ή /και ΠΕΠ2 είναι: 

• Παραγωγή  ενέργειας  που  προέρχεται  και  σχετίζεται  με  την  θάλασσα,  πέραν  των 
ανεμογεννητριών  μέσα  στην  θάλασσα,  ενέργεια  από  τα  κύματα,  τις  παλίρροιες,  το 
θερμικό θαλάσσιο δυναμικό. 

                                                      
1 Αξίζει να επισημανθεί ότι το Ε.Π. λόγω της φύσεως των δράσεών του, αναμένεται να δημιουργήσει περιορισμένους κινδύνους για 
το περιβάλλον,  το σημαντικότερο μέρος των οποίων αναμένεται να προληφθεί ή να περιοριστεί μέσω των συγκεκριμένων μέτρων 
αντιμετώπισης που προτείνονται.  
2 εφόσον  η  δράση  του  ΕΠ  για  την  επίτευξη  των  περιβαλλοντικών  στόχων,  αλλά  και  οι  επιπτώσεις  που  θα  προκληθούν  από  την 
υλοποίησή του αναμένεται να είναι συμπληρωματικών άλλων δράσεων και επιπτώσεων από άλλα προγράμματα. 
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• Χρήση  ΑΠΕ  και  εξοικονόμηση  ενέργειας  από  επιχειρήσεις  και  την  ανάπτυξη  green 
technologies. Πέραν από το σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος, οι επιχειρήσεις έχουν 
σημαντικά  οφέλη  στη  μείωση  του  κόστους  τους  και  την  αύξηση  της 
ανταγωνιστικότητας  τους.  Υπάρχουν  επίσης  θετικές  επιπτώσεις  στην  πτυχή  της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στις ΜΜΕ της 
διασυνοριακής περιοχής  και  τεράστιες προοπτικές από  τη  χρήση  της ηλιακής  και  σε 
μικρότερο βαθμό της αιολικής ενέργειας. 

• Βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πλοίων.  

• Αύξηση  της  διαθεσιμότητας  γλυκού  νερού  στις  νησιωτικές  περιοχής.  Εφαρμογή 
βασικών  και  συμπληρωματικών  μέτρων  από  τα  Σχέδια  Διαχείρισης  Λεκανών 
Απορροής  Ποταμού  για  την  αντιμετώπιση  του  θέματος  των  αφαλατώσεων  και 
συνολικότερα  της  υδροδότησης  των  νησιών  του  Αιγαίου  και  της  Κύπρου,  και 
προώθηση μεταφοράς τεχνογνωσίας από άλλες χώρες της Μεσογείου.  

Β.  Για  την  παρακολούθηση  των  ενδεχόμενων  επιπτώσεων  του  Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος 2014‐2020 στο περιβάλλον,  πραγματοποιούνται οι 
ακόλουθες ενέργειες: 

1. Η  παρακολούθηση  που  προτείνεται  να  υιοθετηθεί  πραγματοποιείται  μέσω  ενός 
σπονδυλωτού  σχήματος  που  αποτελείται  από,  διετείς3  εκθέσεις  σχετικά  με  κρίσιμες 
περιβαλλοντικές παραμέτρους που εκτιμήθηκε ότι θα επηρεαστούν και μια συγκεντρωτική 
συγκριτική ανάλυση του συνόλου των περιβαλλοντικών μεταβολών στη φάση εκείνη που 
έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠ. 

2. Στις  διετείς  εκθέσεις  αποτυπώνονται  οι  επιπτώσεις  του  ΕΠ,  διαμέσου  των  ακόλουθων 
δεκαεννέα μεταβολών 

• Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας  

• Αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων 

• Παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά  

• Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο  

• Ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά φορτία 

• Ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης  

• Ανάσχεση της απώλειας εδαφικών πόρων από απερήμωση ‐ διάβρωση 

• Ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων ρύπανσης  

• Οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων 

                                                      
3 Για  την  επιλογή  της  περιόδου,  θα  πρέπει  κατ’  αρχήν  να  ληφθεί  υπόψη  ο  επταετής  χρονικός  ορίζοντας  υλοποίησης  του 
προγράμματος, αλλά και το ενδεχόμενο παράτασής, το οποίο είναι βάσιμο σύμφωνα με την εμπειρία των τεσσάρων προηγούμενων 
προγραμματικών  περιόδων.  Παράλληλα,  θα  πρέπει  να  συνυπολογιστεί  ότι,  οι  περισσότερες  επιπτώσεις  του  προγράμματος  δεν 
πρόκειται να εμφανισθούν άμεσα, αλλά μετά από μια περίοδο «επώασης», η διάρκεια της οποίας κυμαίνεται από λίγους μήνες έως 
λίγα  έτη.  Συνεπώς,  η  παρακολούθηση  των  επιπτώσεων  δεν  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  με  χαρακτήρα  κατεπείγουσας  καταγραφής. 
Αντίθετα,  πολύ  σημαντικότερη  είναι  η  αποτύπωση  της  πλήρους  έντασης  των  ενδεχόμενων  περιβαλλοντικών  μεταβολών,  μετά  τoν 
κύκλο γένεσής τους. 
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• Επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

• Συνολική κατανάλωση ενέργειας 

• Ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

• Σύνολο εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου  

• Κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων 

• Προβολή και ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Προβολή και ανάδειξη σύγχρονου πολιτισμού  

• Διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων 

• Εξασφάλιση ενέργειας από πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων 

• Αποδοτικότητα των πόρων 

3. Στις διετείς εκθέσεις προτείνεται να παρακολουθούνται ορισμένες εκ των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων  που  εκτιμήθηκε  ότι  επηρεάζονται  από  το  Ε.Π.  ή  και  άλλων  που  να 
επαυξάνουν τη σφαιρικότητα, μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών δεικτών: 

• Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα‐ Πανίδα: 

- Ποσοστό αύξησης  των ειδών και  των οικοτόπων που βρίσκονται σε καλή κατάσταση 
διατήρησης μέχρι το 2020 

- Ποσοστό  έκτασης  των  περιοχών  ΝΑTURA  2000  στους  οποίους  έγιναν  δράσεις 
προστασίας 

• Πληθυσμός: 

- Αριθμός απασχολούμενων στην διασυνοριακή περιοχή 

• Ανθρώπινη Υγεία:  

- Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 

• Έδαφος: 

- Ποσότητα  βιοποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή 

- Ποσότητα ανακυκλώσιμων προς ανακύκλωση 

• Ύδατα:  

- Βαθμός  κάλυψης  πληθυσμού  των  κατοίκων  της  διασυνοριακής  περιοχής  που 
ωφελούνται από έργα βελτιωμένης παροχής νερού 

• Ατμόσφαιρα:  

- Συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας 

- Ετήσια  μείωση  εκπομπών  CO2  και  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  στην  διασυνοριακή 
περιοχη 

• Κλιματικοί παράγοντες: 
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- Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην διασυνοριακή περιοχή  

• Πολιτιστική Κληρονομιά:  

- Αριθμός επισκεπτών σε τοπία πολιτιστικής κληρονομιάς  

• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας:  

- Ποσότητα  βιοποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή 

- Ποσότητα ανακυκλώσιμων προς ανακύκλωση 

- Συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας 

4. Η συγκεντρωτική  αποτίμηση  των  επιπτώσεων  του  ΕΠ στο  περιβάλλον,  πραγματοποιείται 
διαμέσου μιας εκτενούς αποτύπωσης όλων των μεγεθών που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 8 
της  ΣΜΠΕ,  στο  χρονικό  στάδιο  που  θα  έχει  υλοποιηθεί  π.χ.  το  80%  του  προγράμματος, 
ώστε  να  υπάρχει  περιθώριο  μέτρων  αντιστάθμισης  ή  αναστροφής,  εάν  κάτι  τέτοιο 
αποδειχθεί αναγκαίο. Το περιεχόμενο της σχετικής μελέτης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
διαπίστωση των συγκριτικών μεταβολών που θα έχουν επέλθει στο χρόνο εκπόνησής της, 
σε  σχέση με  τη σημερινή  κατάσταση  του περιβάλλοντος  και  τη  σύνδεση  των μεταβολών 
που θα διαπιστωθούν με τις παρεμβάσεις του ΕΠ που θα έχουν ολοκληρωθεί. 

Γ.  Για την εξειδίκευση και την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης 
των ενδεχόμενων επιπτώσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα‐ Κύπρος 
2014‐2020  στο περιβάλλον,  λαμβάνονται υπόψη οι  πληροφορίες  της  ΣΜΠΕ που συνοδεύει  την 
κανονιστική πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης του προγράμματος. 
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΜΠΕ 
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12 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΠΕ 

Οι  συνήθεις  δυσκολίες  κατά  τη  φάση  εκπόνησης  Στρατηγικών  Μελετών  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ),  ανακύπτουν  για  την  εξασφάλιση  επικαιροποιημένων στοιχείων που  είναι 
απαραίτητα  για  τη  διεξοδική  περιγραφή  της  υφιστάμενης  κατάστασης  ανθρωπογενούς  και 
φυσικού περιβάλλοντος, και αφετέρου για την εξασφάλιση ενός Προσχεδίου του Προγράμματος 
που  είναι  απαραίτητο  για  την  διεξοδική  εξέταση  (εκτίμηση‐  χαρακτηρισμός‐αξιολόγηση)  των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Προγράμματος στο περιβάλλον, καθ΄όσον γίνεται παράλληλη 
εκπόνηση της ετοιμασίας του Προγράμματος και της ΣΜΠΕ. 

Στην προκείμενη περίπτωση, οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίσθηκαν ομαλώς λόγω:  

 της  γνώσης  της  Στρατηγικής  της  Ευρώπης  για  το  χρονικό  ορίζοντα  2020  και  των 
Κατευθυντήριων γραμμών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της περιόδου 2014‐2020 

 της  υιοθέτησης  μιας  μεθοδολογίας  υβριδικού  τύπου,  η  οποία  έχει  ήδη  εφαρμοσθεί  σε 
αρκετές  μελέτες  Τομεακών  και  Εθνικών  Προγραμμάτων  από  την  προηγούμενη 
προγραμματική  περίοδο  2007‐2013  και  περιγράφεται  αναλυτικά  στο  κεφάλαιο  10  της 
παρούσας.   

Από  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα  καθιστάτε  σαφές,  ότι  η  ομάδα  μελέτης,  δεν  αντιμετώπισε 
ιδιαίτερα προβλήματα κατά την φάση εκπόνησης της παρούσας μελέτης.  



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ‐ 13 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ 
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13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ  

Για  την  ορθή  εφαρμογή  του  συνόλου  του  προγράμματος  στα  περιβαλλοντικά  θέματα 
απαιτούνται τα εξής:  

α) Μελέτες: 

• Γαλάζια  ανάπτυξη  (Blue Growth).  Συνεργασία  με  τους  καθ’  ύλη  αρμόδιους  φορείς  για  την 
επεξεργασία  και  υλοποίηση  θαλάσσιων  χωροταξικών  σχεδίων  με  προσανατολισμό  στην 
αειφόρο   ανάπτυξη  και  την βελτίωση  της  διαχείρισης  /  απόδοσης  των φυσικών πόρων στο 
σύνολό  τους.  Τόσο  το  μέγεθος  της  θαλάσσιας  επιφάνειας  και  η  έκταση  των  ακτογραμμών, 
όσο  και  η  ανάγκη  για  τη  διαχείριση  του  αυξανόμενου  αριθμού  θαλάσσιων  και  παράκτιων 
δραστηριοτήτων,  την  προστασία  του  θαλάσσιου  περιβάλλοντος,  την  αρμονική  συνύπαρξη 
δραστηριοτήτων και την αποφυγή προστριβών, καθιστούν αναγκαία προϋπόθεση την έναρξη 
υλοποίησης  του  θαλάσσιου  χωροταξικού  σχεδιασμού  (π.χ.  ρυθμιστικά  σχέδια, 
υποστηρικτικές  μελέτες,  έρευνες,  συλλογές  δεδομένων,  παρατηρητήριο)  και  την  εφαρμογή 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ).  

• Χαρτογράφηση υφιστάμενων θαλάσσιων δραστηριοτήτων και μελέτη μέτρων για περαιτέρω 
ενίσχυση  τους  και  βιώσιμη  ανάπτυξη  νέων  δραστηριοτήτων  για  ενίσχυση  της  θαλάσσιας 
οικονομίας (Blue Growth). 

• Μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  σύνδεση  ΟΤΑ  με  πανεπιστημιακά  ιδρύματα  που 
δραστηριοποιούνται  στην  διατήρηση  του  περιβάλλοντος  και  αρμόδιων  υπηρεσιών  που 
εποπτεύουν την διατήρηση και προώθηση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η δημιουργία θέσεων εργασίας. 

• Μέσω, της σχετικής νομοθεσίας για τα νερά και της θεσμοθέτησης των Σχεδίων Διαχείρισης 
των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  επιδιώκεται  να  ισχυροποιηθούν  οι  μηχανισμοί 
παρακολούθησης  και  ελέγχου  της  ποιότητας  (χημικής,  βιολογικής  και  οικολογικής)  των 
υδάτων  με  άμεσο  αποτέλεσμα  την  μέτρηση  και  εντοπισμό  των  πηγών  ρύπανσης  και 
επακόλουθα τον καθορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέτρων αποκατάστασης. 

β) Έρευνες:  

• Η αναβάθμιση της γνώσης για τον υποθαλάσσιο χώρο είναι επίσης αναγκαία. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα «Ορίζοντας 2020», στόχος είναι μέχρι το 2020 η πλήρης 
χαρτογράφηση του βυθού όλων των Ευρωπαϊκών Θαλασσών, συμπεριλαμβανομένης και της 
περιοχής συνεργασίας.  

• Νανοτεχνολογία  για  καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον.  Ανάπτυξη  και  εφαρμογή  τεχνολογιών 
που  βασίζονται  στη  νανοτεχνολογία  για  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων  περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα.  Χρήση  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  υλικών  και  μεθόδων:  (α)  νανοϋλικών  και 
καταλυτών υπό τη μορφή σωματιδίων και λεπτών υμενίων για τον έλεγχο της ρύπανσης στο 
έδαφος, το νερό και τον αέρα και (β) νανοαισθητήρων για την άμεση ανίχνευση ρύπων. 

• Ορθολογική  διαχείριση  εδαφών:  προστασία  των  εδαφών  από  τη  διάβρωση,  μείωση  της  
νιτρορύπανσης  και  ορθολογική  λίπανση.  Βασικός  τομέας  έρευνας:  χημική  και  μηχανική  
ανάλυση εδαφών και αποτύπωση αποτελεσμάτων και προβλημάτων με GIS 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  

• Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  των 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  Στόχου  «Ευρωπαϊκή  Εδαφική  Συνεργασίας»,  Τελικό 
Σχέδιο  (έκδοση 5) Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2014‐2020, Σεπτέμβριος 
2014 

• Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014‐2020, Σχέδιο, 2014 

• ΥΠΕΚΑ, «Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα», 2014 

• Τμήμα  Περιβάλλοντος:  Πρόταση  για  το  Σχέδιο  Προσαρμογής  της  Κύπρου  στις  Κλιματικές 
Αλλαγές, 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για 
την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο ‐ CYPADAPT» 
διαθέσιμο και μέσω διαδικτύου από τη http://uest.ntua.gr/cypadapt/?p=538&lang=EL 

• Κυπριακή Δημοκρατία, Προσχέδιο Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014‐2020, Νοέμβριος 2013 

• The Scottish Government, Proposals for Scotland Rural Development Programme 2014‐2020 – 
Strategic Environmental Assessment – Environment Report, January 2014 

• Institute for European Environmental Policy, High Nature Value farming throughout EU‐27 and 
its financial support under the CAP March 2014  

• Department of Agriculture, Food and  the Marine, Strategic Environmental Assessment of  the 
Draft Development Programme for Ireland, May 2014   

• Department for Environment Food & Rural Affairs, Strategic Environmental Assessment of the 
Draft Rural Development Programme in England ‐Environmental Report, June 2014  

• G.  Pe’er,  L.V.  Dicks,P,  Visconti,  R.Arlettaz,  A.  Baldi  κ.ά.  Supplementary  Materials  for  EU 
agricultural reform fails on Biodiversity & ΕU agricultural reform fails on biodiversity. Science 
vol 344. Issue 6188, 2014 

• ENVIROPLAN  A.E.,  Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  το  ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 
2014 

• ENVIROPLAN A.E., Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014 

• Guidance  on  Integrating  Climate  Change  and  Biodiversity  into  Strategic  Environmental 
Assessment, European Commission, 2013 

• ENVIROPLAN  A.E.,Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  από  τα  Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 
2013 

• WWF Ελλάς, Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020, Προτάσεις του WWF 
Ελλάς, 2013 

• Welsh  Government,  Strategic  Environmental  Assessment:  Environmental  Report,  2014‐2020 
Rural Development Plan, March 2013 
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• European Commission «Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic 
Environmental Assessment», 2013 

• Θέση  των  υπηρεσιών  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  σχετικά  με  την  ανάπτυξη  συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014‐2020, 2012 

• Θέση  των υπηρεσιών  της Επιτροπής σχετικά με  την  κατάρτιση συμφωνίας εταιρικής σχέσης 
και προγραμμάτων στην Κύπρο για την περίοδο 2014‐2020, 2011 

• ΥΠΕΚΑ, «Εθνική Απογραφή Εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου», 2012 

• ΥΠΕΚΑ  «Ιστορικό  και  χαρακτηριστικά  του  Δικτύου  Natura  2000  στην  Ελλάδα»,  2012, 
διαθέσιμο  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=sAQ4jrOlk%2bo%3d&tabid=432&language=el‐
GR  

• Επιτροπή διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε.  και ΕΞ.Ε.: Σχέδιο Χορηγήσεων για ενθάρρυνση 
της  ηλεκτροπαραγωγής  από  μεγάλα  εμπορικά  αιολικά,  ηλιοθερμικά  και  φωτοβολταϊκά 
συστήματα και την αξιοποίηση βιομάζας, (2012‐Νο,3),  

• Frederick University: Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, 2012,  

• Τμήμα  Αναπτύξεως  Υδάτων  του  Υπουργείου  Γεωργίας,  Φυσικών  Πόρων  και  Περιβάλλοντος: 
Αναλυτικό Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, Παράρτημα Ι, 2011 

• Τμήμα  Αναπτύξεως  Υδάτων  του  Υπουργείου  Γεωργίας,  Φυσικών  Πόρων  και  Περιβάλλοντος: 
Τελική Έκθεση Υδατικής Πολιτικής, Παράρτημα VII, 2011 

• Τμήμα  Αναπτύξεως  Υδάτων  του  Υπουργείου  Γεωργίας,  Φυσικών  Πόρων  και  Περιβάλλοντος: 
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου, 2011 

• WWF  Ελλάς,  Ενίσχυση  της  Προστασίας  της  Φύσης,  «Πρόταση  του  WWF  Ελλάς  για  ένα 
συνεκτικό  και  αποτελεσματικό  σύστημα  προστασίας  του φυσικού  περιβάλλοντος»,  Κείμενο 
για διάλογο, 2011 

• Τράπεζα  της  Ελλάδος,  Επιτροπή  Μελέτης  Επιπτώσεων  Κλιματικής  Αλλαγής,  «Οι 
Περιβαλλοντικές,  Οικονομικές  και  Κοινωνικές  Επιπτώσεις  της  Κλιματικής  Αλλαγής  στην 
Ελλάδα», 2011 

• Τράπεζα  της  Ελλάδος,  Επιτροπή  Μελέτης  Επιπτώσεων  Κλιματικής  Αλλαγής,  «Η  οικονομική 
αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία και τα γεωργικά εδάφη»,  
2011 

• Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, «Η Επίδραση της 
Κλιματικής Μεταβολής στη Γεωργία», 2011 

• ΥΠΕΚΑ, Ειδική Γραμ.Δασών «Απολογισμός Δραστηριοτήτων Δασικών Υπηρεσιών 2011» 

• ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ «Μαζί  για  την υγεία:  Στρατηγική Προσέγγιση  της  ΕΕ  για  την περίοδο 2008 – 
2013» 

• ENVIROPLAN  A.E.,  Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης /ΕΥΔΕΠ, 2008 
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• Hellenic Ornithological Society (HOS)/BirdLife partner in Greece,  Dimalexis T., Markopoulou D., 
Kourakli P., Manolopoulos A., Vitaliotou M.,Chouvardas D., Identification of High Nature Value 
agricultural and forestry land, 2008 

• Υπηρεσία Περιβάλλοντος  Υπουργείου  Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, 2008 

• ΚΑΠΕ: Μελέτη  Αναφορικά  με  το  Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  Βιομάζας  για  την  Κύπρο  περιόδου 
2008‐2020, Τελική Έκθεση, 2008 

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Βελτίωση της 
Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο, 2007 

• ENVIROPLAN  A.E.,  Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  το  ειδικό  πλαίσιο 
χωροταξικού  σχεδιασμού  και  αειφόρου  ανάπτυξης  για  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας 
σύμφωνα με το Ν. 2742/99, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007 

• ENVIROPLAN  A.E.,  Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007‐2013, Κυπριακή Δημοκρατία, 2006 

• Yale Center  for Environmental Law and Policy, University of Yale and Center  for  International 
Earth  Science  Information  Network,  Columbia  University,  Pilot  2006  Environmental 
Performance  Index,  in collaboration with World Economic Forum and  Joint Research Centre, 
European Commission 

• Yale Center  for Environmental Law and Policy, University of Yale and Center  for  International 
Earth  Science  Information  Network,  Columbia  University,  2005  Environmental  Sustainability 
Index,  in  collaboration  with World  Economic  Forum  and  Joint  Research  Centre,  European 
Commission  

• European  Commission,  DG  Environment,  (prepared  by  ERM),  Handbook  on  Environmental 
Assessment on Regional Development Plans and EU Structural Funds Programmes, 1998. 

• European Commission, DG Environment, A Study to develop and implement an overall strategy 
for EIA‐SEA Research in the EU, 1997 

• European Commission, DG Environment, Case studies on SEA, 1997. 

• Sadler, B. and Verheem, R., Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future 
Directions,  Report No.  53, Ministry  of Housing,  Spatial  Planning  and  the  Environment,  The 
Hague, The Netherlands, 1996. 

• University  of  Manchester  EIA  Centre,  EIA  Leaflet  Series  13:  Strategic  Environmental 
Assessment, 1995 

 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ‐ 1 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ,  ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ  ΜΝΗΜΕΙΑ  ΤΗΣ  ΦΥΣΗΣ, 
ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Νησιά Αιγαίου και Κρήτης 

• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Το  Δίκτυο  Natura  2000  αποτελεί  ένα  Ευρωπαϊκό  Οικολογικό  Δίκτυο  περιοχών,  οι  οποίες 
φιλοξενούν  φυσικούς  τύπους  οικοτόπων  και  οικοτόπους  ειδών  που  είναι  σημαντικοί  σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:  

 τις  «Ζώνες  Ειδικής  Προστασίας  (ΖΕΠ)»  (Special  Protection  Areas  ‐  SPA)  για  την 
Ορνιθοπανίδα,  όπως  ορίζονται  στην  Οδηγία  79/409/EΟK  “περί  της  διατηρήσεως  των 
άγριων πτηνών”, η οποία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ και 

 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance ‐ SCI), όπως 
ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας”.  

Οι  ΖΕΠ,  μετά  τον  χαρακτηρισμό  τους  από  τα  Κράτη Μέλη,  εντάσσονται  αυτόματα  στο  Δίκτυο 
Natura 2000. Η  Ελλάδα έχει  χαρακτηρίσει μέχρι σήμερα 202  ΖΕΠ. Ο  κατάλογος  των Ελληνικών 
ΖΕΠ  δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ  1495/Β/06‐09‐2010 ως  παράρτημα  στη  νέα  ενσωμάτωση  της 
Οδηγίας  79/4009/ΕΟΚ  (η  οποία,  όπως  προαναφέρθηκε,  κωδικοποιήθηκε  με  την  Οδηγία 
2009/147/ΕΚ).  Επίσης  οι  ΖΕΠ  περιλαμβάνονται  ως  Παράρτημα  στον  Ν.  3937/2011  για  τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας (ΦΕΚ 60/Α/31‐3‐2011). 

Όσον  αφορά  τους  ΤΚΣ,  μετά  την  οριστικοποίηση  του  καταλόγου  των  ΤΚΣ,  τα  Κράτη  Μέλη 
υποχρεούνται  να  κηρύξουν  τις  περιοχές  αυτές  ως  «Ειδικές  Ζώνες  Διατήρησης  (ΕΖΔ)»  (Special 
Areas  of  Conservation  ‐  SAC)  και  να  καθορίσουν  τις  προτεραιότητες  για  τη  διατήρηση  σε 
ικανοποιητική  κατάσταση,  των  τύπων  οικοτόπων  και  ειδών  κοινοτικού  ενδιαφέροντος  εντός 
αυτών. Η  Ελλάδα έχει  χαρακτηρίσει μέχρι σήμερα 241  ΤΚΣ,  εκ  των οποίων οι δύο είναι ακόμη 
προτεινόμενοι. Οι 239 Ελληνικοί Τόποι Κοινοτικής Σημασίας χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης με τον Ν. 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ΦΕΚ60/Α/31‐3‐2011). 

Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  τον  Ν.3937/2011  (άρθρα  4  και  5),  τόσο  οι  Ζώνες  Ειδικής 
Προστασίας  (ΖΕΠ)  όσο και οι  Ειδικές Ζώνες Διατήρησης  (ΕΖΔ)  συνιστούν Περιοχές Προστασίας 
Οικοτόπων και Ειδών και εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών. 

Στον Ελλαδικό χώρο της επιλέξιμης περιοχής έχουν χαρακτηριστεί συνολικά 72 ΖΕΠ, 66 ΕΖΔ και 4 
ΕΔΖ – ΖΕΠ οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Πίνακας Π.ΙΙ‐1: Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών Νησιών Αιγαίου και Κρήτης  

A/A  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

        1 ΝΗΣΙΑ    
        1.1 Β. ΑΙΓΑΙΟ    
        ΛΕΣΒΟΣ    

1  GR4110001  ΕΖΔ  ΛΗΜΝΟΣ: ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ‐ ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  18231,66 
2  GR4110002  ΕΖΔ  ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  6283,75 
3  GR4110003  ΕΖΔ  ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ‐ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ  20817,04 
4  GR4110004  ΕΖΔ  ΛΕΣΜΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  18311,04 
5  GR4110005  ΕΖΔ  ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΡΙ & ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ  11200,41 
6  GR4110006  ZEΠ  ΛΗΜΝΟΣ: ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ, ΕΛΟΣ  16292,81 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ‐ 2 

A/A  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ 
7  GR4110007  ZEΠ  ΛΕΣΒΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ  3513,05 

8  GR4110008  ZEΠ 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΔΙΑΤΑΤΕΣ ΚΟΜΠΙΟ, ΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ  125,25 

9  GR4110009  ZEΠ 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΥΜΠΕΛΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣΙΩΝ, ΚΥΔΩΝΑΣ, ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, Κ.ΛΠ.  103,15 

10  GR4110010  ZEΠ  ΝΟΤΡΙΟΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  28819,44 
11  GR4110011  ZEΠ  ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  14787,89 
12  GR4110012  ZEΠ  ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΣ  9347,95 
13  GR4110013  ZEΠ  ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΗ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΜΙΔΑ  5104,87 
14  GR4110014  ZEΠ  ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΖΩΝΗ  11299,12 

        ΣΑΜΟΣ    
15  GR4120001  ΕΖΔ  ΣΑΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ  301,34 
16  GR4120002  ΕΖΔ  ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ (ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ)  4850,12 

17  GR4120003  ΕΖΔ 
ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ‐ ΜΙΚΤΟ & ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΤΑΝΙ ‐ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 
& ΛΕΚΚΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ‐ ΛΙΜΕΝΑΣ  6683,42 

18  GR4120004  ΕΖΔ  ΙΚΑΡΙΑ ‐ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  12909 
19  GR4120005  ZEΠ  ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)  7404,62 

20  GR4120006  ZEΠ 

ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΘΥΜΑΙΝΑ, ΑΛΑΤΣΟΝΗΣΙ, ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ, 
ΣΤΡΟΦΦΥΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΑΦΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ  4587,16 

21  GR4120007  ZEΠ  ΣΑΜΟΣ: ΑΛΥΚΗ ΨΙΛΗΣ ΑΜΜΟΥ  42,88 
22  GR4120008  ZEΠ  ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΗΣ  9136,84 

        ΧΙΟΣ    
23  GR4130001  ΕΖΔ  ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ & ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  34409,93 

24  GR4130002  ZEΠ 
ΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΨΑΡΑ & ΝΗΣΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΙΟ, ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, 
ΚΑΤΩ ΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ, ΚΟΥΡΣΟΥΛΙΑ  469,76 

25  GR4130003  ZEΠ  ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ   32568,76 
26  GR4130004  ZEΠ  ΝΗΣΙΔΕΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟ  2,88 
27  GR4130005  pΕΖΔ  ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  1739,1 

        1.2 Ν. ΑΙΓΑΙΟ    
        ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ    
28  GR4210001  ΕΖΔ  ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ ‐ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  13453,7 

29  GR4210002  ΕΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ ΛΙΜΝΗ‐ ΛΑΣΘΟΣ‐ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  9321,9 

30  GR4210003  ΕΖΔ‐ZEΠ  ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  11297,98 

31  GR4210004  ΕΖΔ 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΡΩ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΦΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ  1769,64 

32  GR4210005  ΕΖΔ 
ΡΟΔΟΣ: ΑΚΡΑΜΥΤΗΣΜ ΑΡΝΕΝΙΣΤΗΣ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ, ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ‐ ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ)  27696,216 

33  GR4210006  ΕΖΔ  ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ‐ ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ ‐ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ‐ ΡΕΜΑΤΑ  11414,258 
34  GR4210007  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ   4045,82 

35  GR4210008  ΕΖΔ 
ΚΩΣ: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΟΥΡΟΣ ‐ ΛΙΜΝΗ ΨΑΛΙΔΙ‐ ΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ‐ ΑΛΥΚΗ‐ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  10138,28 

36  GR4210009  ΕΖΔ 
ΑΣΥΠΑΛΑΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΟ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΦΙΔΟΥΣΑ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΑΚΡ. ΛΑΝΤΡΑ ‐ ΑΚΡ. ΒΡΥΣΗ)  7027,22 

37  GR4210010  ΕΖΔ  ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ  12407,54 

38  GR4210011  ΕΖΔ 

ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΣ, 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΡΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ ‐ ΓΥΡΩ 
ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  4568,43 

39  GR4210014  ZEΠ  ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΤΜΟΥ: ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ, ΑΝΥΔΡΟΣ  61,97 

40  GR4210015  ZEΠ 
ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΠΙΤΤΑ, ΚΑΤΣΑΓΑΝΙ, ΝΕΡΟΝΗΣΙ, 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ  1419,2 

41  GR4210016  ZEΠ 

ΝΗΔΟΔ ΛΕΙΨΟΙ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) & ΝΗΣΙΔΕΣ:ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, 
ΠΙΛΑΦΙ, ΚΑΠΑΡΙ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣΙ, ΜΕΓΑΛΟ 
ΑΣΠΡΟΝΗΣΙ, ΜΑΚΡΥ ΑΣΠΟΝΗΣΙ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚΙΝΑ, 
ΠΙΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, ΣΤΑΥΡΙ, ΛΙΡΑ, ΑΡΕΘΟΥΣΑ, ΜΑΝΩΛΙ  870,27 

42  GR4210017  ZEΠ 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΙΩΝ & ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΓΡΕΛΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 
ΣΠΑΛΑΘΙ, ΣΜΙΝΕΡΟ, ΤΣΟΥΚΑ, ΤΣΟΥΚΑΚΙ, ΨΑΘΟΝΗΣΙ, ΚΑΛΟΓΟΛΟΣ,  458,48 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ‐ 3 

A/A  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ, ΚΟΜΑΡΟΣ.  

43  GR4210018  ZEΠ 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΡΟΥ: ΠΗΓΑΝΟΥΣΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, 
ΛΕΡΙΚΟ  62,11 

44  GR4210019  ZEΠ  ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ, ΤΕΛΕΝΔΟΣ  528,26 
45  GR4210020  ZEΠ  ΝΗΣΟΙ ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΑΔΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ  1456,97 

46  GR4210021  ZEΠ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΟΙ, ΦΤΕΝΟ, 
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ, 
ΧΟΝΔΡΗ, ΛΙΓΝΟ, ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ, ΟΦΙΔΟΥΣΣΑ, 
ΚΤΕΝΙΑ   1459,07 

47  GR4210022  ZEΠ 
ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΝΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΜΕΣΟΝΗΣΙ, ΠΛΑΚΙΔΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΝΑΥΑΓΙΟ  941,84 

48  GR4210023  ZEΠ 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΣΟΧΑΣ, ΜΙΚΡΟ 
ΣΟΦΡΑΝΟ, ΑΥΓΟ, ΔΙΒΟΥΝΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ, ΑΣΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ  351,32 

49  GR4210024  ZEΠ 
ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, 
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΦΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ  6334,71 

50  GR4210025  ZEΠ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ, ΣΕΣΚΛΙ, 
ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣΙ, ΜΕΦΑΛΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΛΕΣΙΝΟ, 
ΟΞΕΙΑ, ΧΟΝΔΡΟΣ, ΠΛΑΤΥ, ΝΙΜΟΣ.   2303,1 

51  GR4210026  ZEΠ 
ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΕΑΣΟΥΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ, ΑΛΙΜΙΑ, ΚΡΕΒΒΑΤΙ, ΝΗΣΑΚΙ  3622,88 

52  GR4210027  ZEΠ  ΚΩΣ: ΛΙΜΝΗ ΨΑΛΙΔΙ‐ ΑΛΥΚΗ  435,59 
53  GR4210028  ZEΠ  ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ  5971,16 

54  GR4210029  ZEΠ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ‐ ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ ‐ ΕΚΒΟΛΗ ΛΟΥΤΑΝΗ 
‐ ΚΑΤΕΡΓΟ, ΡΕΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ‐ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΛΙΝΔΟΥ‐ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΝΤΑΝΗΣΑ 
& ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ  13441,91 

55  GR4210030  ZEΠ 

ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΣ: ΟΡΗ ΑΤΑΒΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΧΤΕΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ  13103,17 

56  GR4210031  ZEΠ  ΝΟΤΙΟ ΑΚΤΟ ΡΟΔΟΥ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ  2923,39 
57  GR4210032  ZEΠ  ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ  4730,82 

        ΚΥΚΛΑΔΕΣ    
58  GR4220001  ΕΖΔ  ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ  7315,31 
59  GR4220002  ΕΖΔ  ΑΝΑΦΗ: ΧΕΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ ‐ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ  1144,38 
60  GR4220003  ΕΖΔ  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΝΕΑ & ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΜΕΝΗ ‐ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  1264,25 
61  GR4220004  ΕΖΔ‐ZEΠ  ΦΟΛΕΓΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  7011,23 
62  GR4220005  ΕΖΔ  ΠΑΡΚΑΚΤΙΑ ΧΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΥΛΟΥ  5328,25 
63  GR4220006  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΣ ΠΛΥΑΙΓΟΣ ‐ ΚΙΜΩΛΟΣ  13897,73 
64  GR4220007  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΣ ΝΑΙΜΗΛΟΣ ‐ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΚΑΚΤΙΑ ΖΩΝΙ  1260,76 

65  GR4220008  ΕΖΔ 
ΣΥΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ  2067,35 

66  GR4220009  ΕΖΔ  ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ  4530,84 

67  GR4220010  ΕΖΔ 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΘΕΡΑΣ ‐ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  2855,19 

68  GR4220011  ΕΖΔ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ   7155,1 

69  GR4220012  ΕΖΔ 
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, ΛΕΩΙΘΑ, ΜΑΥΡΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ  6062,45 

70  GR4220013  ΕΖΔ 
ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΞΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΟΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΚΕΡΟΣ, 
ΑΝΤΙΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  12580,72 

71  GR4220014  ΕΖΔ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ: ΖΑΣ & ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΘΑ 
ΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑΔΕΣ ‐ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΡΣΟΥΝΑΣ)  8721,71 

72  GR4220016  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ  97,69 
73  GR4220017  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  1858,34 
74  GR4220018  ΕΖΔ  ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ  783,52 
75  GR4220019  ΕΖΔ  ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ‐ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΑ  1949,1 
76  GR4220020  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΣ ΜΥΛΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ‐ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  5271,34 

77  GR4220021  ZEΠ 
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΝΗΣΟΙ ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, 
ΝΗΣΙΔΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  1986,44 

78  GR4220022  ZEΠ  ΝΗΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ  148,79 
79  GR4220023  ZEΠ  ΑΝΑΦΗ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ  584,62 



ΣΥΜΒΑΣΗ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΥ 2014‐2020  
ΣΤΑΔΙΟ:   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) – 2Ο

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (2Η
 ΕΚΔΟΣΗ) 

  MΕΛΕΤΗΤΗΣ:  ENVIROPLAN A.E.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ‐ 4 

A/A  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

80  GR4220024  ZEΠ 

ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: ΨΑΛΙΔΑ, 
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΝΙΚΟΥΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣΙ, 
ΠΕΤΑΛΙΔΙ  3038,35 

81  GR4220025  ZEΠ  ΝΙΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ  2414,31 

82  GR4220026  ZEΠ 
ΝΑΞΟΣ: ΟΡΗ ΑΝΑΘΕΜΑΤΗΣΤΡΑ, ΚΟΡΩΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΖΑΣ, 
ΒΙΓΛΑΤΟΥΡΙ  11948,81 

83  GR4220027  ZEΠ  ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΗΚΟΝΟΥ (ΡΗΝΕΙΑ, ΧΤΑΠΟΔΙΑ, ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ)  1598,41 

84  GR4220028  ZEΠ 
ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  22036,8 

85  GR4220029  ZEΠ  ΣΕΡΙΦΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΕΡΙΦΟΠΟΥΛΑ, ΠΙΠΕΡΙ ΚΑΙ ΒΟΥΣ  5330,89 
86  GR4220030  ZEΠ  ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ, ΠΑΛΥΑΙΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ  9253,52 
87  GR4220031  ZEΠ  ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ  5055,95 
88  GR4220032  ZEΠ  ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ  2906 
89  GR4220033  pΕΖΔ‐ZEΠ  ΝΗΣΟΣ ΓΥΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  26114,31 

        1.3 ΚΡΗΤΗ    
        ΗΡΑΚΛΕΙΟ    
90  GR4310002  ΕΖΔ  ΓΙΟΥΧΤΑΣ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ  716,05 
91  GR4310003  ΕΖΔ‐ZEΠ  ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ  1188,02 
92  GR4310004  ΕΖΔ  ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ Εως ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ)  2650,79 
93  GR4310005  ΕΖΔ  ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)  16173,89 
94  GR4310006  ΕΖΔ  ΔΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΟΥ (ΣΥΜΗ ‐ ΟΜΑΛΟΣ)  3939,68 
95  GR4310009  ZEΠ  ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ ‐ ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ  7877,02 
96  GR4310010  ZEΠ  ΟΡΟΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ  411,94 
97  GR4310011  ZEΠ  ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΥΠΑ (ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ)  1993,16 
98  GR4310012  ZEΠ  ΕΚΒΟΛΗ ΦΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ  684,52 
99  GR4310013  ZEΠ  ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ  28648,47 

        ΛΑΣΙΘΙ    

100  GR4320002  ΕΖΔ 
ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, 
ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ  34007,16 

101  GR4320003  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ  546,54 
102  GR4320004  ΕΖΔ  ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ)  974,43 
103  GR4320005  ΕΖΔ  ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΟΧΗ  8528,56 

104  GR4320006  ΕΖΔ 

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΗΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ 
ΧΕΡΣΟΝΗΔΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ ‐ ΒΑΙ‐ ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   13072,7 

105  GR4320008  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  804,94 
106  GR4320009  ZEΠ  ΒΟΕςΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ  3760,36 
107  GR4320010  ZEΠ  ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΡΟΡΥΦΗ‐ ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ  13157,93 
108  GR4320011  ZEΠ  ΔΙΟΝΗΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ  532,22 
109  GR4320013  ZEΠ  ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΗΝΑΡΙ‐ ΒΡΑΧΑΣΙ  2313,5 
110  GR4320014  ZEΠ  ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΡΥΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ)  1617,29 
111  GR4320016  ZEΠ  ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ  3914 
112  GR4320017  ZEΠ  ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟΙ  480,16 
        ΡΕΘΥΜΝΟ    
113  GR4330002  ΕΖΔ  ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ  4700,27 
114  GR4330003  ΕΖΔ  ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ‐ ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ‐ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  3642,73 

115  GR4330004  ΕΖΔ 

ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ‐ ΠΑΤΣΟΣ‐ ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ‐ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΟΛΗ ΦΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ ‐ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ  13121,42 

116  GR4330005  ΕΖΔ  ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)  39913,06 
117  GR4330006  ZEΠ  ΣΩΡΟΣ‐ ΑΓΚΑΘΙ‐ ΚΕΔΡΟΣ  8128,93 
118  GR4330007  ZEΠ  ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΡΕΒΕΛΗ  7595,21 
119  GR4330008  ZEΠ  ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ   1121,5 
120  GR4330009  ZEΠ  ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΚΟΤΜΗΜΑ)  10632,24 
        ΧΑΝΙΑ    

121  GR4340001  ΕΖΔ 
ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ‐ ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ‐ ΠΟΝΙΚΟΝΗΣΙ, 
ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ‐ ΒΙΓΛΙΑ  5781,32 

122  GR4340002  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  271,75 
123  GR4340003  ΕΖΔ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ‐ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  8797,27 
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A/A  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

124  GR4340004  ΕΖΔ  ΕΛΟΣ‐ ΤΟΠΟΛΙΑ‐ ΣΑΣΑΛΟΣ‐ ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΙΟΣ  7351,95 

125  GR4340005  ΕΖΔ 
ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ‐ ΒΑΡΔΙΑ‐ ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  3039,87 

126  GR4340006  ΕΖΔ  ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ‐ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ‐ ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ ‐ ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ  1211,83 
127  GR4340007  ΕΖΔ  ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ  497,73 
128  GR4340008  ΕΖΔ  ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  53363,64 

129  GR4340010  ΕΖΔ 
ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) ‐ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ‐ 
ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ  4511,13 

130  GR4340011  ΕΖΔ  ΦΡΕ‐ ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ ‐ ΝΙΠΟΣ  1217,6 
131  GR4340012  ΕΖΔ  ΑΣΦΕΝΔΟΥ‐ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  14022,54 
132  GR4340013  ΕΖΔ  ΝΗΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ  6290,57 

133  GR4340014  ZEΠ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ‐ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ‐ ΨΙΛΑΦΙ ‐ 
ΚΟΥΣΤΟΦΕΡΑΚΟ  13979,76 

134  GR4340015  ΕΖΔ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ  2202,53 
135  GR4340016  ZEΠ  ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ‐ ΤΣΟΥΝΑΡΑ‐ ΒΙΤΣΙΛΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ  6875,01 

136  GR4340017  ZEΠ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ 
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ  2839,56 

137  GR4340018  ZEΠ  ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ  81,52 
138  GR4340019  ZEΠ  ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ‐ ΑΓΡΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ‐ ΟΡΟΠΕΣΙΟ ΜΑΝΙΚΑ  4232,53 
139  GR4340020  ZEΠ  ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ (ΧΑΝΙΑ)  66,71 
140  GR4340021  ZEΠ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ  2920,24 
141  GR4340022  ZEΠ  ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ  199,7 
142  GR4340023  ZEΠ  ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ  1563,73 

 

• ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 16  χερσαίοι και 2 θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας. 
Οι 2 από αυτούς βρίσκονται σε Κακή Κατάσταση Διατήρησης (U2), οι 5 σε Ανεπαρκή Κατάσταση 
Διατήρησης  (U1),  οι  10  σε  Ευνοϊκή/Ικανοποιητική  Κατάσταση  Διατήρησης  (FV)  και  τέλος  1  σε 
Άγνωστη  Κατάσταση  Διατήρησης  (XX).  Χρησιμοποιώντας  την  μεθοδολογία  κατάταξης  οι 
προτεραιότητες1  για τους οικοτόπους προτεραιότητας για την επιλέξιμη περιοχή συνοψίζονται 
παρακάτω.  

Οικότοποι προτεραιότητας σε Κακή Κατάσταση Διατήρησης  

Παράκτιες λιμνοθάλασσες (1150): Εμφανίζουν διάσπαρτη κατανομή στην Ελλάδα, βρίσκονται σε 
κακή  κατάσταση  διατήρησης  λόγω  πιέσεων  όπως  οι  εναποθέσεις  και  απορρίψεις  υλικών,  η 
μεταβολή  του υδρολογικού  ισοζυγίου,  η ρύπανση από σημειακές  και διάχυτες πηγές αλλά και 
πιέσεις από την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.  

Προτεραιότητες για τον οικότοπο 1150 αποτελούν: α) η ρύθμιση χρήσεων γης περιμετρικά των 
ορίων του για τον περιορισμό και τον έλεγχο πιέσεων από οικιστική ανάπτυξη και παραγωγικές 
δραστηριότητες,  β)  η  αποκατάσταση  του  υδρολογικού  ισοζυγίου  γλυκού  και  αλμυρού  νερού, 
ώστε  να  διασφαλιστεί  η  αποκατάσταση  σημαντικών  ενδιαιτημάτων  ιχθυοπανίδας  και 
ορνιθοπανίδας,  γ)  η  βελτίωση  της  ποιότητας  των  υδάτων,  δ)  η  απομάκρυνση  στερεών 
αποβλήτων, ε) η διαχείριση φερτών υλών και στ) η διαχείριση των επισκεπτών. Στην διαχείριση 
των  παράκτιων  λιμνοθαλασσών  δίνεται  ιδιαίτερη  έμφαση  και  προβλέπονται  έργα 
αποκατάστασης στα Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικών Διαμερισμάτων.  

                                                      
1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ TO  ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐2020  ΕΛΛΑΔΑ,  Β’ 
Φάση  Ιούλιος 2014  
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Οικότοποι προτεραιότητας σε Ανεπαρκή Κατάσταση Διατήρησης  

Εκτάσεις  θαλάσσιας  βλάστησης  με  Posidonia  (1120):  Εμφανίζουν  άφθονη  εξάπλωση  αλλά 
αντιμετωπίζουν πιέσεις από την ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και από την εξάσκηση της 
αλιείας.  

Προτεραιότητες είναι: α) χαρτογράφηση της συνολικής έκτασης του οικοτόπου, β) ο περιορισμός 
χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων και αγκυροβολίας σκαφών αναψυχής εντός των ορίων 
εξάπλωσης του, γ) η μείωση ρυπαντικών φορτίων που εισέρχονται στην θαλάσσια ζώνη.  

Θίνες των παραλίων με  Juniperus spp.  (2250): Δέχονται σημαντικές πιέσεις από την ανάπτυξη 
υποδομών στις ακτές, την βόσκηση αλλά και από την διάβρωση των ακτών.  

Προτεραιότητες είναι: α) Η χαρτογράφηση της παρουσίας τους σε εθνικό επίπεδο με βάση την 
μέθοδο  παρουσίας/απουσίας,  β)  Η  παρακολούθηση  παραμέτρων/κριτηρίων  που  είναι 
σημαντικά  για  τις  εξειδικευμένες  δομές  των  αμμοθινικών  τύπων  οικοτόπων,  γ)  ο  έλεγχος  της 
βόσκησης,  δ)  η  παρακολούθηση  και  ο  έλεγχος  της  διάβρωσης  των  ακτών,  ε)  η  ενημέρωση 
τοπικών πληθυσμών και τουριστών για την σημαντικότητα του οικοτόπου και στ) ο περιορισμός 
της  πρόσβασης  στο  σύνολο  της  έκτασης  του  οικοτόπου.  Έργα  διαχείρισης  και  αποκατάστασης 
αμμοθινών  περιλαμβάνονται  στα  Εθνικά  Σχέδια  Διαχείρισης  Λεκανών  Απορροής  Υδατικών 
Διαμερισμάτων.  

Αλλουβιακά  δάση  με  Alnus  glutinosa  και  Fraxinus  excelsior  (91E0):  Απαντάται  σε  όχθες 
ποταμών  με  μόνιμη  αλλά  αργή  ροή  υδάτων.  Αντιμετωπίζει  πιέσεις  από  αμμοληψίες  αλλά  και 
από ανθρωπογενείς αλλαγές στην παροχή και ροή των υδάτων.  

Προτεραιότητες είναι: α) η διατήρηση των απαιτούμενων βέλτιστων υδραυλικών συνθηκών στον 
υδροφόρο ορίζοντα και η παρακολούθηση των αλλαγών που προκαλούνται από την διαχείριση 
των αποθεμάτων νερού, β) η χαρτογράφηση παρουσίας του τύπου οικοτόπου σε Εθνικό επίπεδο 
(εντός  και  εκτός δικτύου Natura 2000)  εφαρμόζοντας  τη μέθοδο παρουσίας/απουσίας και  γ)  η 
εφαρμογή  μέτρων/δράσεων  διαχείρισης  και  αποκατάστασης  οικοτοπικών  δομών  και 
λειτουργιών.  

• ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  ‐ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

Συνολικά, στο Δίκτυο ΝΑΤYRA 2000 της Ελλάδας, έχουν συμπεριληφθεί οι 10 Εθνικοί Δρυμοί, οι 
Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας,  σύμφωνα με  τη Σύμβαση Ραμσάρ,  καθώς και άλλες σημαντικές 
περιοχές, όπως Αισθητικά Δάση και Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης.  

Εκτός από την εθνική νομοθεσία, ειδικές υποχρεώσεις για την προστασία της φύσης απορρέουν 
από  τις  σχετικές  Διεθνείς  Συμβάσεις,  τις  οποίες  η  Ελλάδα  έχει  κυρώσει,  καθώς  και  από  τη 
συμμετοχή  της  σε  διεθνείς  οργανισμούς,  όπως  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  και  η UNESCO. Oι 
χαρακτηρισμένες  σε  διεθνές  επίπεδο  περιοχές  είναι:  οι  Υγρότοποι  Διεθνούς  Σημασίας  της 
Σύμβασης  Ραμσάρ,  τα  Μνημεία  της  Παγκόσμιας  Κληρονομιάς  (UNESCO),  τα  Αποθέματα 
Βιόσφαιρας (UNESCO, Άνθρωπος και Βιόσφαιρα), οι Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (Σύμβαση 
Βαρκελώνης),  τα Βιογενετικά Αποθέματα  (Συμβούλιο της Ευρώπης) και οι Περιοχές στις οποίες 
έχει απονεμηθεί Ευρωδίπλωμα (Συμβούλιο της Ευρώπης).  

Πίνακας Π.ΙΙ‐2: Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης Νησιών Αιγαίου και Κρήτης (Ν.Δ. 996/71) 

A/A  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
1  Το Απολιθωμένο δάσος της Λέσβου 
2  Το Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις Καμάρες Ηρακλείου 
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A/A  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
3  Φυσικό δάσος κυπαρισσίου στον Έμπωνα Ρόδου 

Στον  πίνακα  δεν  αναφέροντα  τα  Διατηρητέα  Μνημεία  της  Φύσης  που  αφορούν  μεμονωμένα 
στοιχεία (πλάτανος, βρύση κ.λπ.).  

Πίνακας Π.ΙΙ‐3: Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Νησιών Αιγαίου και Κρήτης (UNESCO) 

A/A  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 
1  Δήλος 
2  Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου 
3  Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου‐ Σπήλαιο Αποκάλυψης  
4  Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου 
5  Νέα Μονή Χίου  

 

Κύπρος: 

• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Το  Ευρωπαϊκό  Οικολογικό  Δίκτυο  Natura  2000  έχει  σκοπό  την  προστασία  και  διατήρηση  της 
βιοποικιλότητας, την αποτροπή της απώλειάς της, καθώς και τη διαχείριση ευάλωτων ειδών και 
των  ενδιαιτημάτων  και  των  οικοτόπων  σε  όλη  τη  φυσική  τους  εξάπλωση.  Προκειμένου  να 
εφαρμοστεί η Οδηγία για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ και η Οδηγία για τα Πτηνά 2009/147/ΕΚ, η 
Κύπρος  προχώρησε  στην  ένταξη  περιοχών  στο  Δίκτυο  Natura  2000,  όπου  και  έχει  γίνει 
χαρακτηρισμός, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Οδηγιών, 40 Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και 
30  Ζωνών  Ειδικής  Προστασίας  (ΖΕΠ),  αντίστοιχα.  Οι  περιοχές  αυτές  αντικατοπτρίζουν  τους 
ορεινούς όγκους του νησιού, τις πεδιάδες, τα υδάτινα συστήματα και τα παράλια.    

 

Χάρτης 1 - Περιοχές Προστασίας του Δικτύου NATURA 2000  

Οι οικότοποι και  τα είδη που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα  Ι  και  ΙΙ  της οδηγίας για  τους 
οικοτόπους,  καθώς και στο Παράρτημα  Ι  της Οδηγίας για τα πτηνά έχουν ήδη εντοπισθεί στην 
Κύπρο και οι περιοχές στις οποίες απαντούν έχουν χαρακτηρισθεί και ενταχθεί στο δίκτυο Natura 
2000.  Η  συνολική  έκταση  των  χερσαίων  περιοχών  του  Δικτύου Natura 2000  στην  Κύπρο  είναι  
162.937 εκτάρια και των θαλάσσιων 20.933 εκτάρια.  

Σημειώνεται ότι έχουν εκπονηθεί διαχειριστικά σχέδια για όλες τις περιοχές του Δικτύου, εκτός 
από  τις  θαλάσσιες  περιοχές  και  τις  Αλυκές  Λάρνακας,  με  το  διαχειριστικό  της  περιοχής 
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«Χερσόνησος  Ακάμα»  να  βρίσκεται  στα  τελευταία  στάδια  ολοκλήρωσής  του.  Αρκετά  από  τα 
διαχειριστικά  σχέδια  θα  επικαιροποιηθούν  με  ενδεικτικά  σχέδια  δράσεων,  με  πιθανή 
ομαδοποίηση των περιοχών η/και των οικοτόπων και ειδών. 

• ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Το  2012  η  Κυπριακή  Δημοκρατία  έχει  εκπονήσει  το  Πλαίσιο  Δράσης  Προτεραιοτήτων  (‘ΠΔΠ’, 
Prioritised  Action  Framework‐PAF)  του  Δικτύου  Natura  2000  για  την  περίοδο  2014‐2020,  στο 
οποίο  έχουν  ιεραρχηθεί  οι  ανάγκες  προστασίας  και  διατήρησης  των  περιοχών  του  Δικτύου 
σύμφωνα  με  τα  αντικείμενα  προστασίας  τους  (τύποι  οικοτόπων  και  είδη  και  τα  ενδιαιτήματα 
τους).  Το  ΠΔΠ  περιλαμβάνει  μέτρα  και  δράσεις  για  τη  διατήρηση  και  βελτίωση  των 
οικοσυστημάτων,  μέσω  της  εφαρμογής  των  Σχεδίων  Διαχείρισης/Δράσης  της  κάθε  περιοχής, 
όπως τη χαρτογράφηση,  τη δημιουργία μόνιμου συστήματος παρακολούθησης των οικοτόπων, 
των ειδών προτεραιότητας και των οικοτόπων και ειδών των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ των Οδηγιών 
της  Φύσης,  καθώς  και  την  υιοθέτηση  κατάλληλων  δεικτών  παρακολούθησης,  την 
ευαισθητοποίηση  του  κοινού    και  τη  διάδοση  πληροφοριών,  την  αύξηση  της  συμβολής  της 
γεωργίας και της δασοκομίας στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, τη διασφάλιση 
της  βιώσιμης  χρήσης  των  αλιευτικών  και  άλλων  φυσικών  πόρων,  την  υιοθέτηση  δράσεων  και 
μέτρων για τους οικοτόπους και τα είδη προτεραιότητας και μη, προκειμένου να βρίσκονται σε 
ευνοϊκή κατάστασή διατήρησης και  ευνοϊκές  τιμές αναφοράς,  με προτεραιότητα στα ενδημικά 
και σπάνια είδη, καθώς και σε είδη που απειλούνται σε ευρωπαϊκή ή παγκόσμια κλίμακα. 

Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί 42 τύποι οικοτόπων περιλαμβανομένων και 10 
οικότοπων προτεραιότητας του παραρτήματος I της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκ των οποίων οι πέντε 
αποτελούν προσθήκη της Κύπρου στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας. Προτεραιότητα για την Κύπρο 
αποτελεί η διαχείριση των ακόλουθων οικοτόπων: 1120* Posidonia beds (Posidonia oceanicae), 
1150* Coastal  lagoons, 1520*  Iberian gypsum vegetation (Gypsophiletalia), 2250* Coastal dunes 
with  Juniperus  spp., 3170* Mediterranean  temporary ponds, 5220* Arborescent matorral with 
Zyziphus  lotus  23,  6220*  Pseudosteppe  with  grasses  &  annuals  Thero‐Brachypodietea,  9390* 
Scrub and  low forest vegetation of Quercus alnifolia, 9560* Endemic forests with Juniperus spp., 
και 9590* Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae). 

Επίσης, στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων, έχουν περιληφθεί 18 είδη χλωρίδας, εκ 
των οποίων τα ακόλουθα 5 αποτελούν προτεραιότητα για την Κύπρο: 2103* Arabis kennedyae, 
2131* Astragalus macrocarpus ssp  lefkarensis, 2250* Centaurea akamantis, 2296* Scilla morrisii 
και2329*  Ophrys  kotschyi.  Επίσης,  στο  Παράρτημα  ΙΙ  έχουν  προστεθεί  τα  θηλαστικά  Ovis 
orientalis ophion  (Ovis gmelini ophion) και Rousettus aegyptiacus,  καθώς και  τα ερπετά *Natrix 
natrix  cypriaca,  *Coluber  cypriensis  (Hierophis  cypriencis)  και  *Chelonia  mydas.  Τα  3 
προαναφερθέντα  είδη  ερπετών  μαζί  με  τα  είδη  1078*  Euplagia  quadripunctaria,  1366* 
Monachus monachus και 1224* Caretta caretta 1227 αποτελούν προτεραιότητα για την Κύπρο. 

Πρόσθετα,  η  Κύπρος  έχει  προσθέσει  στον  κατάλογο  του  Παραρτήματος  Ι  της  Οδηγίας  για  τα 
πτηνά δύο ενδημικά είδη Oenanthe cypriaca και Sylvia melanothorax. Άλλα σημαντικά είδη του 
παραρτήματος Ι, για τα οποία έχουν ορισθεί ΖΕΠ και η διατήρησή τους αποτελεί προτεραιότητα 
για  την Κύπρο είναι  τα ακόλουθα: Aquila  fasciata, Gyps  fulvus, Buteo  rufinus, Falco peregrinus, 
Himantopus  himantopus,  Vanellus  spinosus,  Burhinus  oedicnemus,  Caprimulgus  earopaeus, 
Coracias  garrulus,  Parus  ater  cypriacus,  Certhia  brachydactyla  dorotheae,  Otus  scops  cyprius, 
Garrulus  glandarius  glazneri  (4  ενδημικά  υποείδη),  Charadrius  alexandrinus,  Lanius  nubicus, 
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Emberiza caesia κλπ. Τα σημαντικά Μεταναστευτικά Πουλιά που υπάρχουν στην Κύπρο, για τα 
οποία  έχουν  ορισθεί  ΖΕΠ,  είναι  τα Merops  apiaster,  Falco  vespertinus,  Plegadis  falcinelus  και 
Λευκοτσικνιάδες. 

• ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  ‐ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

Η  ανάδειξη  και  προστασία  της  φυσικής  και  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας  συμβάλλει  στην  αντιμετώπιση  των  προκλήσεων  που  προκύπτουν  από  την 
αλληλεπίδραση  μεταξύ  φύσης  και  ανθρώπου,  ενώ  παράλληλα  αντιμετωπίζει  τις  αυξανόμενες 
απειλές  σε αρχαιολογικούς  χώρους  και  μνημεία  της φύσης  που  έχει  προκαλέσει  διαχρονικά  ο 
γοργός  ρυθμός  οικονομικής  ανάπτυξης.  Στην  Κύπρο  βρίσκονται  ορισμένα  σημαντικά Μνημεία 
της  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  τα  οποία  προστατεύονται  από  την  UNESCO  και 
χωροοθετούνται  σε  τρείς  περιοχές  τη  χώρα,  την  Πάφο,  το  όρος  Τρόοδος  και  την  περιοχή  της 
Χοιροκοιτίας.  

Η  περιοχή  της  Πάφου,  η  οποία  είναι  η  πρώτη  ιστορικά  που  εγγράφηκε  στον  κατάλογο  της 
UNESCO to 1980, περιλαμβάνει τη σημερινή Κάτω Πάφο (αρχαία Νέα Πάφος) και την Κοινότητα 
των  Κουκλιών  (αρχαία  Παλαίπαφος).  Τα  αρχαιολογικά Μνημεία  και  των  δύο  αυτών  περιοχών 
είναι  μεγάλης  αρχαιότητας.  Κάποια  από  αυτά,  όπως  ο  Ναός  της  Αφροδίτης  στην  Παλαίπαφο, 
χρονολογούνται στον 12ο αιώνα π.X. Τα ψηφιδωτά της Νέας Πάφου είναι ιδιαίτερα σπάνια και 
περιλαμβάνονται ανάμεσα στα καλύτερα δείγματα στον κόσμο. Η προστασία και ανάδειξη των 
περιοχών αυτών αποτελεί προτεραιότητα για την νέα προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο και 
της επιλογής της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017. 

Επιπλέον  οι  Βυζαντικές  και Μεταβυζαντικές  εκκλησίες  της  οροσειράς  του  Τροόδους,  οι  οποίες 
εντάσσονται επίσης στα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, όπως και ο νεολοθικός 
οικισμός  της  Χοιροκοιτίας,  αποτελούν  σημαντικούς  πολιτιστικούς  πόρους,  η  προστασία  και 
ανάδειξη των οποίων μπορεί να συμβάλλει στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της 
Κύπρου και στη   συμπληρωματική ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών 
με τον τουριστικό τομέα.  

Η συντήρηση και ανάδειξη των στοιχείων της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου, 
τόσο  σε  περιοχές  της  υπαίθρου  όσο  και  στις  αστικές  περιοχές,  μπορεί  να  λειτουργήσει 
συμπληρωματικά  προς  την  κατεύθυνση  της  σύζευξης  φύσης,  πολιτισμού  και  τουρισμού, 
ενισχύοντας  έτσι  το  τουριστικό  προϊόν  της  χώρας  και  αξιοποιώντας  την  προοπτική 
διαφοροποίησης του, δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας του τουρισμού στην προοπτική της 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας.  

Κατά  την  περίοδο  2007‐2013  υλοποιήθηκε  μικρός  αριθμός  παρεμβάσεων  στον  τομέα  του 
πολιτισμού και συγκεκριμένα στα πλαίσια του ειδικού στόχου για ανάδειξη πολιτιστικών πόρων 
και  δημιουργία  πολιτιστικών  και  κοινωνικών  υποδομών,  κυρίως  μέσα  από  τη  λειτουργία 
πολιτιστικών/πολυλειτουργικών  κέντρων  στην  ύπαιθρο,  χωρίς  ωστόσο  οι  δράσεις  αυτές  να 
συνδέονται  είτε  με  τις  ευρύτερες  πολιτικές  στον  αγροτικό  χώρο  είτε  με  μία  ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στον τομέα του πολιτισμού, κάτι που θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην περίπτωση που 
θα υλοποιηθούν παρόμοιες δράσεις την περίοδο 2014‐2020.  




