
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ «ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ)» 
 

 

 

 

 

 

 



ΤΜΒΑΘ:  ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 2014-2020 
ΣΑΔΙΟ:  ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΕΚΣΙΜΘΘ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) - 3Ο

 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ  

  MEΛΕΣΘΣΘ:  ENVIROPLAN A.E. 
 

 

ΚΕΦ. 1- 1 
 

1 ΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Θ παροφςα τρατθγικι Μελζτθ Εκτίμθςθσ των Επιπτϊςεων ςτο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από τθν 

υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, εκπονείται ςτο πλαίςιο τθσ 

διαδικαςίασ τρατθγικισ Περιβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ που προβλζπει ο Ν. 102(Ι)-2005 «περί τθσ 

Εκτίμθςθσ των Επιπτϊςεων ςτο Περιβάλλον από Οριςμζνα χζδια και/ι Προγράμματα».  

Σο Πρόγραμμα με μια ματιά 

Σο Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, διαρκρϊνεται ςτισ ζξι (6) ακόλουκεσ 

Προτεραιότθτεσ: 

Προτεραιότθτα 1: Προϊκθςθ τθσ μεταφοράσ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία, τθ 

δαςοκομία και τισ αγροτικζσ περιοχζσ  

α) Προϊκθςθ καινοτομίασ και βάςθσ γνϊςεων ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 Θ φπαρξθ δομϊν για τθν γεωργικι ζρευνα ςτο Ινςτιτοφτο Γεωργικϊν Ερευνϊν με 40ετι  

παρουςία ςτο χϊρο τθσ εφαρμοςμζνθσ  ζρευνασ ςτισ ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ και 

αγρονομικζσ ςυνκικεσ τθσ Κφπρου. Παράλλθλα, θ ςφςταςθ τα τελευταία χρόνια, χολισ 

Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν ςτο Σεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου, μπορεί να δϊςει 

πρόςκετθ ςτιριξθ ςε δράςεισ Ε&Κ, ςε ςυνεργαςία με επιχειριςεισ τόςο ςτον πρωτογενι 

όςο και ςτον μεταποιθτικό τομζα. 

 Θ φπαρξθ  ζςτω και ςε περιοριςμζνο αρικμό  αγροδιατροφικϊν επιχειριςεων με υψθλό 

τεχνολογικό επίπεδο και καταρτιςμζνο προςωπικό που μποροφν να υιοκετιςουν με 

ςχετικι ευκολία δράςεισ Ε&Κ. 

β) Ενίςχυςθ  των δεςμϊν μεταξφ γεωργίασ δαςοκομίασ ζρευνασ και καινοτομίασ 

 Θ λειτουργία του κλάδου Γεωργικϊν Εφαρμογϊν και των Επαρχιακϊν Γεωργικϊν 

Γραφείων μπορεί να παρζχει τθν βάςθ για τθ διάχυςθ δράςεων Ε&Κ. 

γ) Προϊκθςθ τθσ Διά βίου Μάκθςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

 Θ  μακρόχρονθ  λειτουργία, εντόσ του Σμιματοσ Γεωργίασ, του Κλάδου Γεωργικϊν 

Εφαρμογϊν,  μζςω του οποίου  υλοποιοφνται δράςεισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτα 

περιφερειακά Κζντρα Γεωργικισ Εκπαίδευςθ (ΚΕΓΕ) και θ  άμεςθ επικοινωνία με τουσ 

παραγωγοφσ. 

Προτεραιότθτα 2: Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ όλων των τφπων γεωργίασ και ενίςχυςθ 

τθσ βιωςιμότθτασ των εκμεταλλεφςεων 

(α) Διευκόλυνςθ αναδιάρκρωςθσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων που αντιμετωπίηουν προβλιματα, 

κυρίωσ εκμ/ςεισ με χαμθλό βακμό ςυμμετοχισ ςτθν αγορά, εκμ/ςεισ με προςανατολιςμό ςε 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και εκμ/ςεισ με ανάγκθ διαφοροποίθςθσ ωσ προσ τθ γεωργία 

 Εξειδίκευςθ ςτθν παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων ποιότθτασ που εντάςςονται ςτθ 

Μεςογειακι Διατροφι, θ οποία αποτελεί ζνα ιςχυρό παγκόςμιο πρότυπο δίαιτασ. 

 θμαντικι ςυμβολι τθσ γεωργίασ και ιδίωσ τθσ φυτικισ παραγωγισ (πατάτεσ, 

εςπεριδοειδι, λαχανικά) ςτισ εξαγωγζσ τθσ χϊρασ (1/3 τθσ ςυνολικισ αξίασ των 

εξαγωγϊν). 
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 θμαντικι αφξθςθ τθσ  ςυνολικισ παραγωγικότθτασ ςτθ γεωργία. 

 Θ βιομθχανία τροφίμων αποτελεί τον ςθμαντικότερο κλάδο τθσ κυπριακισ βιομθχανίασ 

και τα τελευταία χρόνια ζχει αναβακμίςει τισ υποδομζσ ςε επίπεδα δυναμικότθτασ, 

αςφάλεια και υγιεινισ ςτθν παραγωγι. Αξιοςθμείωτθ είναι επίςθσ θ ςυμμετοχι του 

αγροδιατροφικοφ τομζα ςτθν απαςχόλθςθ (4.84% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ). 

 Ευνοϊκζσ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ για βιολογικι παραγωγι και για τθ παραγωγι 

φυτικϊν προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ με χαμθλζσ αρδευτικζσ ανάγκεσ (π.χ. αρωματικά 

φυτά, ελαιοκομία, αμπζλι, χαρουπιά) και δυνατότθτα δθμιουργίασ υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξίασ για τα εν λόγω προϊόντα. 

 Κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν  πρϊιμθ παραγωγι και παράλλθλα 

προςδίδουν ιδιαίτερα γευςτολογικά χαρακτθριςτικά ςτα προϊόντα. 

 ταδιακι αφξθςθ του μεγζκουσ και βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των ηϊων ςτθν 

αγελαδοτροφία. Αξιοποίθςθ φυλϊν υψθλισ παραγωγικότθτασ, προςαρμοςμζνων ςτισ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ (Χίου και Δαμαςκοφ) ςτθν αιγοπροβατοτροφία. 

(β) Διευκόλυνςθ ανανζωςθσ γενεϊν ςτο γεωργικό τομζα 

 Αυξθμζνο ενδιαφζρον για τθν εγκατάςταςθ νζων γεωργϊν (πρϊτθ εγκατάςταςθ) τισ 

προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ ενϊ θ ψθλι ανεργία ςτουσ νζουσ αναμζνεται 

να ευνοιςει περιςςότερο τθν ζνταξθ νζων ςτθν γεωργία. 

Προτεραιότθτα 3: Προϊκθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ αλυςίδασ τροφίμων και τθσ διαχείριςθσ 

κινδφνων ςτθ γεωργία 

α) Καλφτερθ ενςωμάτωςθ των πρωτογενϊν παραγωγϊν ςτθν αλυςίδα τροφίμων μζςω 

ςυςτθμάτων ποιότθτασ, προϊκθςθσ ςε τοπικζσ αγορζσ και μικρζσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ, ομάδεσ 

παραγωγϊν και διεπαγγελματικϊν οργανϊςεων 

 Θ φπαρξθ ςθμαντικοφ αρικμοφ Ομάδων κα Οργανϊςεων Παραγωγϊν μποροφν να 

ςτθρίξουν τθ λειτουργία και διαχείριςθ των βραχζων αλυςίδων υπό τθν μορφι τοπικϊν 

λαϊκϊν αγορϊν. 

 Θ δυνατι παρουςία των ΟΣΔ ςε περιοχζσ τθσ υπαίκρου παρζχει άλλθ μια δυνατότθτα 

οργανωμζνθσ δομισ που να υποςτθρίξει τθν λειτουργία λαϊκϊν αγορϊν και άλλων 

ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ βραχείασ αλυςίδασ πχ τοπικά καταςτιματα λιανικισ 

 Θ αφξθςθ των εκτάςεων βιολογικισ παραγωγισ, θ φπαρξθ πολλϊν αυκεντικϊν τοπικϊν 

προϊόντων κακϊσ και γθγενϊν ποικιλιϊν που παραμζνουν αναξιοποίθτα ωσ προσ τον 

εντοπιςμό των ιδιαίτερων  χαρακτθριςτικϊν τουσ  ϊςτε να ταυτιςτοφν περιςςότερεσ με 

τισ διατροφικζσ και γαςτρονομικζσ επιδιϊξεισ των καταναλωτϊν. 

 ε οριςμζνουσ κλάδουσ οι παραγωγοί είναι καλά οργανωμζνοι, ςυμμετζχοντασ με υψθλό 

ποςοςτό ςε Ομάδεσ Παραγωγϊν. Ομοίωσ για κάποια προϊόντα υπάρχει και λειτουργεί  

πλιρθσ  οργανωτικι δομι, με επάρκεια μεταςυλλεκτικϊν υποδομϊν και δυνατά δίκτυα 

εξαγωγϊν, εκμεταλλευόμενα τθ φιμθ  των κυπριακϊν προϊόντων ςτισ διεκνείσ αγορζσ 

(π.χ.πατάτα, εςπεριδοειδι). 

(β) τιριξθ διαχείριςθσ κινδφνων ςτθ γεωργικι εκμετάλλευςθ 
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 Θ διαχείριςθ των κινδφνων ςτθν γεωργία αντιμετωπίηεται μερικϊσ μζςω του Οργανιςμοφ 

Γεωργικισ Αςφάλιςθσ (ΟΓΑ), ενόσ κεςμοκετθμζνου φορζα που λειτουργεί από το 1978. 

Παρζχεται μζςω του ΟΓΑ  αςφάλιςθ των πιο ςθμαντικϊν καλλιεργειϊν που αποτελοφν 

το μεγαλφτερο μζροσ τθσ αξίασ και τθσ ζκταςθσ τθσ γεωργικισ παραγωγισ.  Επιπρόςκετα 

από το αςφαλιςτικό ςχζδιο του ΟΓΑ που είναι υποχρεωτικό, εφαρμόηεται  και χζδιο 

παροχισ αποηθμιϊςεων για καλλιζργειεσ/κινδφνουσ που δεν καλφπτονται από τον ΟΓΑ , 

μζςα ςτο εκνικό πλαίςιο των κρατικϊν ενιςχφςεων. 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4: Αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων 

που εξαρτϊνται από τθν γεωργία και τθ δαςοκομία 

(α) Αποκατάςταςθ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ 

 Αυξθμζνο ποςοςτό  φυςικϊν εκτάςεων και δαςϊν   που τυγχάνουν προςταςίασ 

 Υπαρξθ παραδοςιακϊν φυλϊν (βοοειδι τθσ ντόπιασ φυλισ που   μποροφν να τφχουν 

προςταςίασ 

 ε ςθμαντικό ποςοςτό τθσ ΧΓΕ  αςκείται  γεωργία  χαμθλισ ζνταςθσ ενϊ, ςε περιοχζσ 

όπου ζχουν διατθρθκεί παραδοςιακζσ καλλιζργειεσ (φυλλοβόλα, αμπζλια), ενιςχφεται θ 

διαμόρφωςθ του αγροτικοφ τοπίου 

 Για τουσ  Σόπουσ  Κοινοτικισ θμαςίασ (ΣΚ) για τουσ Οικοτόπουσ και  Είδθ ζχουν γίνει 

διαχειριςτικά ςχζδια, εκτόσ από τθ περιοχι των Αλυκϊν Λάρνακασ. Μζςω των 

διαχειριςτικϊν ςχεδίων ρυκμίηεται θ άςκθςθ τθσ γεωργίασ –κτθνοτροφίασ ςτισ περιοχζσ 

αυτζσ. Ζχουν κθρυχκεί επίςθσ Ηϊνεσ Ειδικισ Προςταςίασ(ΗΕΠ) για τα Πτθνά. υνολικά 62 

περιοχζσ που είναι ΣΚ και ΗΕΠ ζχουν περιλθφκεί ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 

(β) Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ υδάτων 

 Κακοριςμόσ και παρακολοφκθςθ των ευαίςκθτων από τθν νιτρορίπανςθ περιοχϊν και 

εφαρμογι περιοριςτικϊν μζτρων με ςτόχο τθν βελτίωςθ των υπογείων υδροφορζων ςτισ 

περιοχζσ αυτζσ. 

 (γ) Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ εδάφουσ 

 Βακμιαία αφξθςθ του ποςοςτοφ γεωργϊν που χρθςιμοποιοφν φιλικζσ προσ το 

περιβάλλον γεωργικζσ πρακτικζσ . 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5: Προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και ςτιριξθ τθσ 

μεταςτροφισ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα με 

ανκεκτικότθτα ςτθν αλλαγι του κλίματοσ 

(α)  Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ νεροφ ςτθ γεωργία 

 Σθν παροφςα προγραμματικι περίοδο εγκαταςτάκθκαν βελτιωμζνα ςυςτιματα 

άρδευςθσ ςε πλείςτεσ καλλιζργειεσ  υψθλϊν  αρδευτικϊν  αναγκϊν 

 Ζχουν διαμορφωκεί υποδομζσ που ενιςχφουν τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ υδάτων από 

ςτακμοφσ επεξεργαςίασ λυμάτων  για αρδευτικοφσ ςκοποφσ. 

(β) Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ ενεργειακισ χριςθσ ςτθ γεωργία και τθ μεταποίθςθ 

τροφίμων 
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 Σο πολφ ψθλό ενεργειακό κόςτοσ ςε αντιδιαςτολι με τισ δυνατότθτεσ χριςθσ ΑΠΕ 

κρίνεται ωσ ζνασ κακοριςτικόσ παράγοντασ για να ωκιςει τουσ γεωργοφσ και 

μεταποιθτζσ ςτθν επιδίωξθ για τθν μζγιςτθ δυνατι αποδοτικότθτα τθσ ενεργειακισ 

χριςθσ 

(γ) Διευκόλυνςθ τθσ χριςθσ ΑΠΕ, υποπροϊόντων αποβλιτων υπολειμμάτων και λοιπϊν πρϊτων 

υλϊν εκτόσ τροφίμων για ςκοποφσ βιοικονομίασ 

 Κλιματικζσ ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν χριςθ ΑΠΕ 

 Υπαρξθ μεγάλου μεγζκουσ κτθνοτροφικϊν μονάδων χωροταξικά ςυγκεντρωμζνων, 

κακϊσ επίςθσ και φπαρξθ περιοχϊν με ψθλι ςυγκζντρωςθ κερμοκθπίων που ευνοοφν 

τθν πραγματοποίθςθ ςυλλογικϊν επενδφςεων 

 (δ) Προϊκθςθ δζςμευςθσ διοξειδίου του άνκρακα ςτθ γεωργία και τθ δαςοκομία 

 Ο οικολογικόσ χαρακτιρασ τθσ δαςοκομίασ ςτθν Κφπρο και θ ςτακερά αυξανόμενθ 

δαςοκαλυμμζνθ ζκταςθ ευνοεί ζςτω οριακά τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ δζςμευςθσ 

διοξειδίου του άνκρακα 

 Θ εξειδίκευςθ τθσ Κυπριακισ γεωργίασ ςε διαφοροποιθμζνα γεωργικά προϊόντα μικρισ 

κατά βάςθ κλίμακασ παραγωγισ ευνοεί τθν προϊκθςθ  καλλιεργθτικϊν πρακτικϊν 

χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 6: Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ 

και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

(α) Διευκόλυνςθ τθσ διαφοροποίθςθσ, δθμιουργίασ νζων μικρϊν επιχειριςεων και κζςεων 

εργαςίασ 

 Θ δυνατότθτα πολυαπαςχόλθςθσ ςτθν φπαικρο  μπορεί να λειτουργιςει ωσ 

επαγγελματικι διζξοδοσ  ςτον διογκοφμενο αρικμό νζων ανζργων 

 Θ δθμιουργία αγροτουριςτικϊν υποδομϊν και το ελκυςτικό φυςικό και ανκρωπογενζσ 

αγροτικό περιβάλλον  για ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ 

 Σα παραδοςιακά προϊόντα και τζχνεσ που μποροφν να αποτελζςουν ςτοιχεία 

δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων ςτθν φπαικρο 

(β) Προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 Θ ενεργοποίθςθ τθσ προςζγγιςθσ LEADER και θ ςθμαντικι εμπειρία που αποκτικθκε 

 Θ ανάςχεςθ τθσ αςτυφιλίασ και θ παραμονι νζων ςτθν φπαικρο 

(γ) Ενίςχυςθ τθσ προςβαςιμότθτασ , χριςθσ ΣΠΕ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 Κάλυψθ του ςυνόλου των αγροτικϊν περιοχϊν από ευρυηωνικά δίκτυα 

Μζςα από τθν Θεματικι Προτεραιότθτα 1 «Προϊκθςθ τθσ μεταφοράσ γνϊςεων και τθσ 

καινοτομίασ ςτθ γεωργία, δαςοπονία και τισ αγροτικζσ περιοχζσ» κα επιδιωχκεί να 

αντιμετωπιςτεί κυρίωσ θ ανάγκθ για ενίςχυςθ των δεςμϊν μεταξφ γεωργίασ, ζρευνασ και 

καινοτομίασ. 

Εξίςου ςθμαντικζσ αδυναμίεσ και ανάγκεσ εντοπίηονται ςτθν κεματικι προτεραιότθτα 2 

«Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ όλων των τφπων γεωργίασ και ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ 
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των εκμεταλλεφςεων» όπου θ προςπάκεια κα καλφψει εξίςου και τισ δφο περιοχζσ εςτίαςθσ: τθν 

διευκόλυνςθ τθσ αναδιάρκρωςθσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων που αντιμετωπίηουν προβλιματα 

και τθν διευκόλυνςθ τθσ ανανζωςθσ γενεϊν ςτον γεωργικό τομζα. 

ε ότι αφορά τθν κεματικι προτεραιότθτα 3 «Προϊκθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ αλυςίδασ τροφίμων 

και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων ςτθ γεωργία» θ προςπάκεια κα εςτιαςτεί ςτθν πρϊτθ περιοχι 

εςτίαςθσ εντάςςοντασ μζτρα και δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν ενςωμάτωςθ των γεωργικϊν 

προϊόντων ςτθν διατροφικι αλυςίδα, ςτθν διαφοροποίθςθ των προϊόντων μζςω τθσ προϊκθςθσ 

ςυςτθμάτων ποιότθτασ κακϊσ και τθν καλφτερθ οργάνωςθ των παραγωγϊν ςε ομάδεσ και 

οργανϊςεισ παραγωγϊν. 

οβαρζσ αδυναμίεσ παρουςιάηονται ςτισ κεματικζσ προτεραιότθτεσ 4 «Αποκατάςταςθ, 

διατιρθςθ και ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων που εξαρτϊνται από τθν γεωργία και τθν 

δαςοκομία» και 5 «Προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και ςτιριξθ τθσ μεταςτροφισ 

προσ μια χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα με ανκεκτικότθτα ςτθν αλλαγι του 

κλίματοσ» και ωσ αποτζλεςμα οι ανάγκεσ αυτζσ κα αντιμετωπιςτοφν λαμβάνοντασ ςθμαντικό 

μερίδιο τθσ χρθματοοικονομικισ βαρφτθτασ του νζου ΠΑΑ. Οι δράςεισ που κα τεκοφν ςε 

εφαρμογι κα επιδιϊκουν τθν ταυτόχρονθ επίτευξθ των ςτόχων των επιμζρουσ περιοχϊν 

εςτίαςθσ. Οι παρεμβάςεισ κα ςτοχεφουν από κοινοφ ςτθν εξυπθρζτθςθ ςτόχων για διατιρθςθ 

τθσ βιοποικιλότθτασ, βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των υδάτων και του εδάφουσ, τθν αποδοτικότερθ 

ενεργειακι χριςθ ςτθ γεωργία και κτθνοτροφία κακϊσ και τθν προϊκθςθ δζςμευςθσ διοξειδίου 

του άνκρακα ςτθ γεωργία και τθ δαςοκομία. 

Αναφορικά με τθν Θεματικι Προτεραιότθτα 6 «Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ μείωςθσ 

τθσ φτϊχειασ και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ», κα επιδιωχκεί θ 

αντιμετϊπιςθ τθσ πλθκυςμιακισ αποψίλωςθσ των αγροτικϊν περιοχϊν μζςω τθσ διευκόλυνςθσ 

τθσ διαφοροποίθςθσ, τθσ δθμιουργίασ νζων μικρϊν επιχειριςεων και κζςεων εργαςίασ». Σζλοσ, 

απαιτείται θ περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ προςζγγιςθσ LEADER ωσ μζςο για τθν προϊκθςθ τθσ 

τοπικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. 

Οι προτεραιότθτεσ του ΠΑΑ, ςτουσ οποίουσ προςτίκεται και ο οριηόντιοσ άξονασ τθσ τεχνικισ 

υποςτιριξθσ τθσ εφαρμογισ και αντίςτοιχεσ χρθματοδοτικζσ βαρφτθτεσ παρουςιάηεται ςτον 

ακόλουκο πίνακα. Τα ςτοιχεία του πίνακα είναι προκαταρκτικοφ επιπζδου και δεν κα πρζπει να 

εκλθφκοφν ωσ οριςτικά· θ αξιοποίθςθ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ εξαντλείται ςτθν 

εξαγωγι εκτιμιςεων αναφορικά με τισ τάξεισ μεγζκουσ των εντάςεων που κα ζχουν οι 

ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Κακϊσ το πρόγραμμα ωριμάηει, μικρζσ μεταβολζσ είναι 

αναμενόμενεσ, αλλά αυτό δεν αντιςτρατεφεται τθ δυνατότθτα να εξαχκοφν ποςοτικοφ τφπου 

διαπιςτϊςεισ αναφορικά με τισ τάξεισ μεγζκουσ των παρεμβάςεων. 

Πίνακασ Π-1: Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ Π.Α.Α. 2014-2020  

Προτεραιότθτεσ Περιοχζσ Εςτίαςθσ 

Ενδεικτικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

Ευρωπαϊκισ υμμετοχισ 
(€)  

Ποςοςτό 
Κατανομισ (%) 

2θ Προτεραιότθτα 
2α - Εκμ/ευςεισ με χαμθλό 
βακμό ςυμμετοχισ ςτθν αγορά 8.437.600 6,34 

2β - Ανανζωςθσ γενεϊν 19.805.000 14,87 

3θ Προτεραιότθτα 
3α - υςτιματα ποιότθτασ  7.844.000 5,89 

3β - Διαχείριςθ κινδφνου 0 0,00 
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Προτεραιότθτεσ Περιοχζσ Εςτίαςθσ 

Ενδεικτικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

Ευρωπαϊκισ υμμετοχισ 
(€)  

Ποςοςτό 
Κατανομισ (%) 

4θ Προτεραιότθτα 

4α - Νatura  - Εκτάςεισ ΤΦΑ 

63.560.250 47,73 4β - Διαχείριςθ υδάτων  

4γ - Διαχείριςθ εδαφϊν  

5θ Προτεραιότθτα 

5α - Αποδοτικι χριςθ νεροφ 3.977.650 2,99 

5β - Αποδοτικότθτα 
ενεργειακισ χριςθσ 1.166.000 0,88 

5γ - Χριςθ ΑΠΕ & Βιοοικονομία 2.491.000 1,87 

5δ - Μείωςθ εκπομπϊν αερίων 
του κερμοκθπίου 26.500 0,02 

5ε - Προϊκθςθ δζςμευςθσ CO2 0 0,00 

6θ Προτεραιότθτα 

6α - Νζεσ ΜΜΕ- κζςεισ 
εργαςίασ 7.950.000 5,97 

6β - Σοπικι ανάπτυξθ αγρ. 
Περιοχζσ 13.992.000 10,51 

6γ - Προςβαςιμότθτα 
τεχνολογιϊν 318.000 0,24 

Σεχνικι Βοικεια   3.600.000 2,70 

Γενικό φνολο  133.168.000 100,0 

Πριν από τθ διενζργεια τθσ αναλυτικισ εκτίμθςθσ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, θ ομάδα 

μελζτθσ διεξιγαγε μια κατ’ αρχιν αξιολόγθςθ του βακμοφ ενςωμάτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ 

διάςταςθσ ςτο ΠΑΑ 2014-2020, ςτθν τρζχουςα μορφι του, προ τθσ διενζργειασ τθσ τρατθγικισ 

Περιβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ.  

Ειδικότερα, από τθ διαμόρφωςθ των ςτόχων που παρουςιάςτθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ 

του παρόντοσ κεφαλαίου, μποροφν να ςυναχκοφν οι ακόλουκεσ διαπιςτϊςεισ: 

1. Κατά τθ διάγνωςθ των ςθμερινϊν ςυνκθκϊν, εντοπίςτθκε μια ςειρά περιβαλλοντικϊν 

ηθτθμάτων ςτα οποία οι επιδόςεισ τθσ Κφπρου χριηουν βελτίωςθσ.  

 τον τομζα τθσ γεωργίασ, τα περιβαλλοντικά προβλιματα απορρζουν κυρίωσ από τθν 

εγκατάλειψθ τθσ γθσ και τθν εντατικοποίθςθ τθσ παραγωγισ. Σο πρόβλθμα τθσ 

εγκατάλειψθσ παρουςιάηεται εντονότερο ςτισ ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ, που 

ςε ςυνδυαςμό με τισ ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, τισ μεγάλεσ κλίςεισ του εδάφουσ, το 

περιοριςμζνο βάκοσ, το μικρό ποςοςτό τθσ οργανικισ ουςίασ, τθν περιοριςμζνθ 

βλάςτθςθ και τισ αυξθμζνεσ πυρκαγιζσ, οδθγεί ςτθ διάβρωςθ του εδάφουσ. Θ 

εντατικοποίθςθ τθσ παραγωγισ από τθν άλλθ, οδθγεί ςε περαιτζρω υποβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ, των ιδθ φτωχϊν ςε οργανικι ουςία, εδαφϊν.  

 χετικά με τισ ευαίςκθτεσ περιοχζσ για τθν νιτρορφπανςθ, οι οποίεσ ζχουν ιδθ 

χαρακτθριςτεί με ειδικι μελζτθ και ζχουν κατοχυρωκεί με ειδικό διάταγμα, 

εφαρμόηεται πρόγραμμα δράςθσ το οποίο προνοεί τισ υποχρεϊςεισ των γεωργϊν ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ (ΚΔΠ 258/2013).  Μζςα από τθν εφαρμογι του 

Προγράμματοσ Δράςθσ αναμζνεται βελτίωςθ  τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ κακϊσ 

και επίτευξθ των ςτόχων του ΠΑΑ.    

 Επιπρόςκετα, ςτισ ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ, λόγω του μικροτεμαχιςμοφ και 

τθσ δφςκολθσ πρόςβαςθσ ςτα αγροτεμάχια, θ ςυνικθσ πρακτικι που χρθςιμοποιείται 
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είναι θ εφαρμογι χθμικισ ηιηανιοκτονίασ, θ οποία ζχει ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 

ςε ενδθμικά είδθ φυτϊν που φφονται ςτισ παρυφζσ των καλλιεργοφμενων εκτάςεων, 

κακϊσ και ςτθν κατάρρευςθ των οικοςυςτθμάτων ςτισ περιοχζσ αυτζσ, λόγω 

ζλλειψθσ τροφισ, καταφυγίου αλλά και ζντονθσ παρουςίασ χθμικϊν ουςιϊν ςτα 

φυςικά και θμιφυςικά οικοςυςτιματα. 

2. Οι προοπτικζσ ανάπτυξθσ κατά τθν προγραμματικι περίοδο είναι:  

 Θ μελζτθ για τον κακοριςμό των περιοχϊν Τψθλισ Φυςικισ Αξίασ (High Nature Value 

Areas) αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2014. Θ ςτρατθγικι για τισ περιοχζσ 

ςτοχεφει ςτθ διατιρθςθ τθσ φυςιογνωμίασ του παραδοςιακοφ τοπίου και τθσ 

βιοποικιλότθτασ των περιοχϊν αυτϊν, κάτι που αναμζνεται να επιτευχκεί, μεταξφ 

άλλων, μζςω τθσ απαγόρευςθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων, τθσ διατιρθςθσ 

ακαλλιζργθτων ηωνϊν ανάςχεςθσ, κακϊσ και τθσ διατιρθςθσ μζρουσ τθσ ςυγκομιδισ 

για ςκοποφσ τροφολθψίασ από τθν άγρια πανίδα. 

 Επίςθσ, θ καταςκευι και ςυντιρθςθ ξερολικιϊν, νεραφλακων και τοίχων 

αντιςτιριξθσ, μποροφν να ςυμβάλουν τόςο ςτθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν του 

φυςικοφ τοπίου όςο και ςτθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων διάβρωςθσ ςε επικλινι 

εδάφθ, ενϊ ταυτόχρονα κα αποτελοφν και καταφφγια για πολλά είδθ πανίδασ 

(ζντομα, ερπετά, πουλιά). 

 Θ ςτροφι προσ τθν βιολογικι γεωργία κακϊσ και θ εκτατικοποίθςθ των 

καλλιεργθτικϊν πρακτικϊν μειϊνοντασ τθν χριςθ ηιηανιοκτόνων και άλλων 

φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων μποροφν να ςυμβάλουν ςθμαντικά τόςο ςτθν 

διατιρθςθ τθσ υφισ του εδάφουσ αλλά και ςτθν αποτροπι φαινομζνων διάβρωςθσ 

κακϊσ και ενδεχόμενων κατολιςκιςεων. Θ ςυμβολι τουσ ζγκειται ςτθ ςυγκράτθςθ 

των επιφανειακϊν ςτρωμάτων του εδάφουσ από τα ριηικά τριχίδια τθσ αυτοφυοφσ 

βλάςτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν βελτίωςθσ τθσ οργανικισ ςφςταςθσ του εδάφουσ 

λόγω παρουςίασ και ανάπτυξθσ εδαφόβιων οργανιςμϊν. 

3. Εμπειρίεσ περιόδου 2007-2013:  

 Θ ανυπαρξία διαταγμάτων ςχετικϊν με τισ υποχρεϊςεισ ςτισ περιοχζσ ΦΤΘ 2000 

οδιγθςε ςε δυςκολίεσ ςτθν εφαρμογι του ςχετικοφ μζτρου για τθν παροχι 

αποηθμιϊςεων ςτουσ κάτοχουσ γεωργικϊν εκτάςεων ςτισ περιοχζσ αυτζσ. τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014-2020 ζχουν λθφκεί πρόνοιεσ για ζγκαιρθ ζγκριςθ των 

ςχετικϊν διαταγμάτων, ζτςι ϊςτε το μζτρο να λειτουργιςει ομαλά.  

 Επίςθσ, κατά τθν υλοποίθςθ του μζτρου για τθν παροχι εξιςωτικισ αποηθμίωςθσ 

κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013, δεν είχαν ενταχκεί οι γεωργικζσ 

εκτάςεισ που βρίςκονται ςτθν γραμμι κατάπαυςθσ τουσ πυρόσ. Ωσ αποτζλεςμα, 

υπιρξε άνιςθ μεταχείριςθ εισ βάροσ των κατόχων των εν λόγω περιοχϊν, αλλά 

κυρίωσ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ και εγκατάλειψθ τθσ γεωργικισ γθσ, λόγω τθσ 

απουςίασ κινιτρων για ςυνζχιςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ. τθ νζα 

προγραμματικι περίοδο αναμζνεται να ςυμπεριλθφκοφν οι περιοχζσ αυτζσ ςτθν 

κατθγορία «περιοχζσ που επθρεάηονται από ειδικά μειονεκτιματα», ζτςι ϊςτε να 

αποφευχκοφν αυτά τα προβλιματα. 
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4. Οι κυριότερεσ ανάγκεσ του αγροτικοφ τομζα για τθν βιωςιμότθτα του περιβάλλοντοσ, 

όπωσ προκφπτουν από τουσ Κοινοφσ Δείκτεσ Πλαιςίου1 του Προγράμματοσ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ περιόδου 2014-2020 παρατίκενται ςτθν ςυνζχεια.  

 Σο Πρόγραμμα πρζπει να προτείνει κατάλλθλα μζτρα διαχείριςθσ των περιοχϊν 

περιβαλλοντικισ προτεραιότθτασ και υψθλισ φυςικισ αξίασ. Οι περιοχζσ που 

εντάςςονται ςτο Δίκτυο  Natura 20002 καλφπτουν το 28,4% τθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ, 

ζναντι 17,9% ςτθν ΕΕ-27. Σο 6% τθσ ΧΓΕ ανικει ςτο Δίκτυο ζναντι 10,6% ςτθν ΕΕ-27 

ενϊ το 50,4% τθσ ζκταςθσ των δαςϊν εντάςςεται ςτο Δίκτυο και προςτατεφεται βάςει 

των Οδθγιϊν 79/409 και 92/43 ζναντι 22,9% ςτθν ΕΕ-27. 

 Σο Πρόγραμμα πρζπει να προτείνει κατάλλθλα μζτρα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

κατάςταςθσ τθσ εφαρμογισ των οδθγιϊν NATYRA 2000 ςε γεωργικζσ/δαςικζσ 

εκτάςεισ. τθν παροφςα φάςθ, βρίςκεται υπό κατάρτιςθ θ Εκνικι τρατθγικι για τθν 

Βιοποικιλότθτα. Ακριβι δεδομζνα για τθν ςχζςθ γεωργίασ/δαςοκομίασ –

βιοποιλκιλότθτασ δεν είναι ςε παροφςα φάςθ γνωςτά.  Από τα δεδομζνα που 

υπάρχουν για τθν παρακολοφκθςθ των οικοτόπων3 το 50% εντάςςεται ςτθν 

κατθγορία favourable, το 25% ςτθν κατθγορία unfavourable – inadequate ενϊ το  25% 

ςτθν κατθγορία άγνωςτο. Επομζνωσ προκφπτει ανάγκθ αποτελεςματικισ και επαρκισ 

χρθματοδότθςθ για τθ δθμιουργία και εφαρμογι διαχειριςτικϊν ςχεδίων για τισ 

περιοχζσ του δικτφου NATURA 2000 κακϊσ και επιπρόςκετθ υποςτιριξθ ςε γεωργοφσ 

και δαςοκαλλιεργθτζσ εντόσ περιοχϊν NATURA 2000, με προχπόκεςθ τθν τιρθςθ 

διαχειριςτικϊν απαιτιςεων που πθγάηουν από τα διαχειριςτικά ςχζδια των περιοχϊν 

NATURA 2000.  

 Θ γεωργία  αποτελεί τον μεγαλφτερο καταναλωτι φδατοσ ςτθν Κφπρο4 με 91,5 

εκατομμφρια κυβικά μζτρα ετθςίωσ (70% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ). Σα ςτοιχεία 

για τθν ποιότθτα των υδάτων5 αναδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα λιψθσ μζτρων αφοφ 

παρατθρείται περίςςεια αηϊτου (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 ςτθν κατθγορία χαμθλισ ποιότθτασ (13,3% ΕΕ-27). Οι πρόςφατεσ 

κεςμικζσ ρυκμίςεισ (οριςμόσ ενιαίασ αρχισ υδάτων αλλά και θ πλιρθσ εφαρμογι τθσ 

Οδθγίασ για τα νερά) ςε ςυνδυαςμό με τισ προβλζψεισ τθσ ΚΑΠ αλλά και τθν 

εφαρμογι των αγροπεριβαλλοντικϊν μζτρων, αναμζνεται να μειϊςουν τισ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των υδάτων. Θ προϊκθςθ ςυλλογικϊν αρδευτικϊν ζργων 

για τθν αξιοποίθςθ των επιφανειακϊν απορροϊν επίςθσ κρίνεται  αναγκαία, ζτςι 

ϊςτε να περιοριςκοφν οι πιζςεισ ςτουσ υπόγειουσ υδροφορείσ από τισ γεωτριςεισ.  

 Θ ςυνολικι ζκταςθ των ευπρόςβλθτων ηωνϊν ςε νιτρικά είναι 460 Km² (8,4 % τθσ 

ζκταςθσ τθσ ελεφκερθσ Κφπρου). Προκφπτει ανάγκθ προςταςίασ των νερϊν ςτισ 

ευπρόςβλθτεσ ηϊνεσ, μζςω κατάλλθλων μζτρων για τθ μείωςθ τθσ νιτρορφπανςθσ 

                                                      
1
 Οι δείκτεσ αυτοί αντικατοπτρίηουν τθν περιβαλλοντικι κατάςταςθ ςτθν Κφπρο. Παρζχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν αποτίμθςθ 

των αδυναμιϊν και των πλεονεκτθμάτων τθσ Κφπρου και καλφπτουν τουσ παράγοντεσ που μπορεί να ζχουν κετικι ι αρνθτικι 

επίδραςθ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ περιόδου 2014-2020. 
2
 ΔΚΠ 34  Natura 2000 

3
 ΔΚΠ 36 Biodiversity Conservation – Habitats related to grassland  

4
 ΔΚΠ 39 Water abstraction in Agriculture  

5
 ΔΚΠ 40 Water quality  
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από τθ χριςθ λιπαςμάτων και κτθνοτροφικϊν αποβλιτων και τθν ειςαγωγι 

αποδεκτϊν πρακτικϊν για τθ χριςθ επεξεργαςμζνου νεροφ και λάςπθσ ςτθ γεωργία 

για προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και του περιβάλλοντοσ. 

 Από τουσ υπάρχοντεσ διακζςιμουσ δείκτεσ δεν μποροφν να αντλθκοφν ςτοιχεία για τθ 

διάβρωςθ. Ο δείκτθσ ποιότθτασ του εδάφουσ (ποςοςτό οργανικισ ουςίασ) ο οποίοσ 

κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί και ωσ δείκτθσ για τθν δζςμευςθ άνκρακα ςτο 

ζδαφοσ, άρα και ωσ δείκτθσ για τθν κλιματικι αλλαγι, δείχνει πολφ χαμθλζσ 

επιδόςεισ τθσ Κφπρου (χαμθλότεροσ ςτθν ΕΕ). Διαφαίνεται πωσ δεν υπάρχει φορζασ ι 

μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ διάβρωςθσ των εδαφϊν. Σο 

πρόβλθμα διαχείριςθσ των εδαφικϊν πόρων εντοπίηεται κυρίωσ ςτισ ορεινζσ και 

θμιορεινζσ περιοχζσ. Οι κφριοι λόγοι που εντείνουν το πρόβλθμα είναι θ ςφςταςθ του 

εδάφουσ, οι ζντονεσ εκτόσ εποχισ βροχοπτϊςεισ, οι μεγάλεσ κλίςεισ, οι πυρκαγιζσ, θ 

εγκατάλειψθ τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ, και ςε μικρότερο βακμό θ υπερβόςκθςθ ι/και 

το είδοσ των φυτϊν που καλλιεργοφνται.  

 Θ γεωργία αποτελεί ςθμαντικι πθγι δφο ιςχυρϊν αερίων GHG: Σου οξειδίου του 

αηϊτου (N2O) και του μεκανίου (CH4). Σο N2O απελευκερϊνεται ςτθν ατμόςφαιρα 

από τισ γεωργικζσ εκτάςεισ, κυρίωσ εξαιτίασ του μικροβιακοφ μεταςχθματιςμοφ των 

αηωτοφχων λιπαςμάτων ςτο ζδαφοσ. Οι εκπομπζσ N2O αποτελοφν περιςςότερο από 

το ιμιςυ των αγροτικϊν εκπομπϊν. Οι εκπομπζσ CH4 οφείλονται ςε ζνα μεγάλο 

βακμό από τισ διαδικαςίεσ πζψθσ των μθρυκαςτικϊν ηϊων (κυρίωσ αγελάδων και 

προβάτων). Οι εκπομπζσ CH4 και N2O παράγονται από τθ φφλαξθ και τθ διαςπορά τθσ 

κοπριάσ των ηϊων. φμφωνα με τουσ υπάρχοντεσ διακζςιμουσ δείκτεσ το ποςοςτό 

εκπομπϊν του αερίου του κερμοκθπίου από τθν γεωργία6 κατά το 2010, αποτελεί το 

6,3% των κακαρϊν εκπομπϊν από τθν γεωργία, ζναντι του 7,6% ςτθν ΕΕ-27, 

ςθμειϊνοντασ μείωςθ από τα αντίςτοιχα ποςοςτά τθσ χρονοςειράσ 2000-2005 και 

μικρι αφξθςθ από τα ποςοςτά των ετϊν 2006-2009. Επομζνωσ προκφπτει ανάγκθ 

μείωςθσ τθσ χριςθσ λιπαςμάτων αηϊτου, ενίςχυςθ για τον εκςυγχρονιςμό των 

αγροκτθμάτων μζςω κτιρίων και εξοπλιςμοφ χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, 

εκπαιδευτικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ τθσ παραγωγισ 

βιοαερίου.  

 Αναφορικά με τθν κλιματικι αλλαγι, θ γεωργία μπορεί να είναι μζροσ τθσ 

προςπάκειασ να αντιμετωπιςτεί θ αλλαγι του κλίματοσ με τρεισ βαςικοφσ τρόπουσ: α) 

Μειϊνοντασ τισ δικζσ τθσ εκπομπζσ αερίων, β) βελτιϊνοντασ τθ λειτουργία 

αποκικευςθσ διοξειδίου άνκρακα των γεωργικϊν εδαφϊν και γ) ςυμβάλλοντασ ςτθν 

παραγωγι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και βιοδιαςπϊμενων προϊόντων.  

 Ειδικότερα: 

- Θ χριςθ τθσ ενζργειασ ςτθν γεωργία και τθν δαςοκομία7 αυξικθκε ςε απόλυτουσ 

όρουσ τθν τελευταία δεκαετία από 41,0 χιλιοτόννουσ το 2011 ζναντι 8,0 χιλιοτόννουσ 

το 2000. Μικρι αφξθςθ παρατθρείτε και ςτθν χριςθ ενζργειασ ςτθν βιομθχανία 

τροφίμων από 16,0 χιλιοτόνουσ το 2011 ζναντι 11,0 χιλιοτόννων που ιταν το 2000. 

                                                      
6 ΔΚΠ 45 GHG Emission Agriculture  
7 ΔΚΠ 44 Energy use un agriculture, forest and food industry 
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Σο 2011 θ χριςθ ενζργειασ ανά εκτάριο ςτθν γεωργία και τθν δαςοκομία αντιςτοιχεί 

ςε 81,5 kg ιςοδφναμου πετρελαίου ζναντι 66,8 kg ιςοδφναμου πετρελαίου ςτθν ΕΕ-

27. Και ενϊ ςτθν Ευρϊπθ παρατθρείται μια κλιμακοφμενθ μείωςθ τθσ χριςθσ 

ενζργειασ ανά εκτάριο (από γεωργία και δαςοκομία), ςτθν Κφπρο παρατθρείται μια 

ανοδικι τάςθ. Σα ςτοιχεία αυτά αναδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα λιψθσ μζτρων για 

τθν μείωςθ τθσ χριςθσ ενζργειασ ανά εκτάριο. 

- Θ απορρόφθςθ του διοξειδίου του άνκρακα από τα γεωργικά εδάφθ8 για το ζτοσ 

2010 ςτθν Κφπρο εκτιμάται ςε 669,7 ανά 1000 tn ιςοδφναμου CΟ2 ςθμειϊνοντασ μια 

μείωςθ τθσ τάξεωσ του 7,3% από το 2000 ζναντι του 8,7% ςτθν ΕΕ-27. Επομζνωσ 

προκφπτει ανάγκθ να αφαιρεκοφν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ CO2 από τθν ατμόςφαιρα 

και να αποκθκευτοφν ςτο ζδαφοσ μζςα από μια ςειρά γεωργικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ 

βιολογικι γεωργία, θ μθδενικι ι μειωμζνθ χριςθ ςυςτθμάτων οργϊματοσ που 

αποφεφγουν ι μειϊνουν τθ διατάραξθ του εδάφουσ, οι πρωτεϊνοφχεσ καλλιζργειεσ, 

θ φφτευςθ φρακτϊν από δενδρφλλια, θ ςυντιρθςθ μόνιμων βοςκότοπων και θ 

μετατροπι αρόςιμων εκτάςεων ςε βοςκοτόπια. Επιπλζον προκφπτει ανάγκθ να 

ςυςςωρευτοφν μεγάλεσ ποςότθτεσ διοξειδίου του άνκρακα μζςω τθσ αναδάςωςθσ 

κακϊσ τα ξυλϊδθ φυτά απορροφοφν περιςςότερο διοξείδιο ςε ςχζςθ με τισ 

περιςςότερεσ αγροτικζσ καλλιζργειεσ. Σζλοσ ςτο Πρόγραμμα κα πρζπει περιλθφκοφν 

κατάλλθλα μζτρα για τον ζλεγχο των εκπομπϊν αμμωνίασ από γεωργικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ πρακτικζσ ορκολογικισ διαχείριςθσ αηϊτου, πρακτικζσ 

διατροφισ των ηϊων, τεχνικζσ εφαρμογισ ανόργανων λιπαςμάτων και λιπαςμάτων 

ηωικισ προζλευςθσ, κ.ά. 

- Από το 2010 θ παραγωγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ από τθ γεωργία9 (6,3 χιλοτόννοι) 

και τθ δαςοκομία (5,0 χιλιοτόνοι), μειϊκθκε ςε απόλυτουσ όρουσ, αντιςτρζφοντασ 

ζτςι τθν ανοδικι τάςθ που επικρατοφςε μζχρι 2007-2008 όςον αφορά κυρίωσ τθν 

παραγωγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ από τθ δαςοκομία (12,0 και 11,0 χιλιοτόννοι 

αντίςτοιχα). Αντίκετα ςτθν ΕΕ των 27 παρατθρείται μια ανοδικι τάςθ. Επομζνωσ 

προκφπτει ανάγκθ ςτο Πρόγραμμα να ενςωματωκοφν κατάλλθλα μζτρα για τθν 

χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και βιοδιαςπϊμενων προϊόντων, εφόςον 

παρατθρείται μια αναδυόμενθ τάςθ που αφορά τθν εντονότερθ χριςθ ανανεϊςιμων 

αγροτικϊν πόρων ςτθ βιομθχανία, όπωσ τα αγροτικά υλικά, τα βιοχθμικά υλικά.   

Επομζνωσ, ςτισ κφριεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ Κφπροσ περιλαμβάνονται θ κλιματικι 

αλλαγι και ο αντίκτυπόσ τθσ, θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ, θ απϊλεια τθσ βιοποικιλότθτασ 

και θ μθ βιϊςιμθ χριςθ των φυςικϊν πόρων. Θ άμβλυνςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και θ 

βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των πόρων, κυρίωσ με τον περιοριςμό των εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου και με τθν προςαρμογι ςτισ ςυνζπειεσ, αποτελοφν τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ του 

αγροτικοφ τομζα για τθν βιωςιμότθτα του περιβάλλοντοσ. Προςαρμοςμζνο ςε αυτζσ τισ βαςικζσ 

προτεραιότθτεσ, οι παρεμβάςεισ του Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Κφπρου, ςτοχεφουν 

από κοινοφ ςτθν εξυπθρζτθςθ ςτόχων για διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, βελτίωςθ τθσ 

διαχείριςθσ των υδάτων και του εδάφουσ, τθν αποδοτικότερθ ενεργειακι χριςθ ςτθ γεωργία και 

                                                      
8 ΔΚΠ 45 GHG Emissions Agriculture 
9 ΔΚΠ 43 Production of renewable Energy from agriculture and forestry  
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κτθνοτροφία κακϊσ και τθν προϊκθςθ δζςμευςθσ διοξειδίου του άνκρακα ςτθ γεωργία και τθ 

δαςοκομία. 

Επιπλζον τθσ παραπάνω περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ του πλζγματοσ ςτοχοκεςίασ, θ κατανομι 

των πόρων του ΠΑΑ, οδθγεί ςτα ακόλουκα ςυμπεράςματα αναφορικά με τθν περιβαλλοντικι 

μζριμνα που ζχει ενςωματωκεί ςτο πρόγραμμα: 

1. θμαντικό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ, περί το 53,48% ΠΑΑ, κατευκφνεται ςε 

παρεμβάςεισ για το περιβάλλον.  

2. Επιπλζον, διαπιςτϊνεται ότι θ επιλογι αφιζρωςθσ ςθμαντικϊν πόρων ςτο περιβάλλον 

προωκεί ουςιαςτικά τθν επίτευξθ των ςτόχων περιβαλλοντικισ προςταςίασ και βελτίωςθσ 

ςτθν Κφπρο.  

υμπυκνϊνοντασ τισ δφο διαπιςτϊςεισ από τθν περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ των ςτόχων του ΠΑΑ 

και από τθν αξιολόγθςθ τθσ κατανομισ των πόρων, προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι θ μζριμνα για 

το περιβάλλον ζχει ενςωματωκεί με ουςιαςτικό τρόπο ςτθν κατάρτιςθ του ΠΑΑ. Οι κεματικοί 

ςτόχοι του προγράμματοσ, οι κεματικζσ προτεραιότθτασ και τα μζτρα ςτισ οποίεσ εξειδικεφονται 

ςυντίκενται από επιλογζσ που ζχουν ιδθ λάβει υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ 

ανάγκεσ του περιβάλλοντοσ τθσ Κφπρου. υνεπϊσ, θ παροφςα μελζτθ προςανατολίηεται αφ’ ενόσ 

ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ ςτο ΠΑΑ και αφ’ 

ετζρου ςτθν ανάλυςθ επιμζρουσ ηθτθμάτων του προγράμματοσ που χριηουν λεπτομερζςτερθσ 

περιβαλλοντικισ διαςφάλιςθσ. 

Εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ αξιολογοφνται ςυγκριτικά οι εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ 

διαμόρφωςθσ του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-

2020. Ειδικότερα εξετάηονται οι εξισ δυνατότθτεσ: 

Εναλλακτικι Δυνατότθτα 1 (ΕΔ-1):  θ εν λόγω λφςθ αφορά ςτθν υλοποίθςθ του ΠΑΑ όπωσ 

αυτό είχε παρουςιαςκεί ςτο πρϊτο ςχζδιο τθσ 

υμφωνίασ Εταιρικισ χζςθσ 2014-2020 

Εναλλακτικι Δυνατότθτα 2 (ΕΔ-2):  θ εν λόγω λφςθ αφορά ςτθν υλοποίθςθ του ΠΠΑ, όπωσ 

αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 4 τθσ 

παροφςασ μελζτθσ 

Μθδενικι Λφςθ (do nothing scenario):  με βάςθ το ςενάριο αυτό παραμζνουν οι ιςχφουςεσ 

ςιμερα πρόνοιεσ, που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα ςτθν 

προςταςία και διαχείριςθ του αγροτικοφ χϊρου, χωρίσ 

τθν υιοκζτθςθ εφαρμογισ ενόσ Προγράμματοσ.  

Οι εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ για τον ςχεδιαςμό τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020, 

αφοροφν το επίπεδο τθσ ςτοχοκεςίασ, το οποίο αντιπροςωπεφει τθν κλαςςικι top-to-bottom 

προςζγγιςθ ςτα ηθτιματα ςχεδιαςμοφ.  

Οι εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ ΕΔ-1 και θ ΕΔ-2, αξιολογικθκαν ωσ προσ τισ περιβαλλοντικζσ τουσ 

ιδιότθτεσ μζςω μιασ επαρκϊσ ποςοτικοποιθμζνθσ μεκοδολογίασ. Θ περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ 

ανζδειξε ωσ προτιμότερθ τθ δυνατότθτα ΕΔ-2, θ οποία και αποτελεί τθν τελικι πρόταςθ του 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020. 
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Επιπλζον, θ λφςθ που προζκυψε ωσ βζλτιςτθ μζςα από τθν πιο πάνω διαδικαςία, αξιολογικθκε 

ζναντι τθσ μθδενικισ λφςθσ. Θ μθ εφαρμογι του προγράμματοσ κα οδθγοφςε ςε μεγαλφτερθ 

ςυγκζντρωςθ αγροτικισ παραγωγισ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ Κφπρου που παρουςιάηουν 

ιδιαίτερα ευνοϊκζσ ςυνκικεσ, όπου χρθςιμοποιοφνται πιο εντατικζσ γεωργικζσ πρακτικζσ, ενϊ οι 

λιγότερο ανταγωνιςτικζσ περιοχζσ κα αντιμετϊπιηαν τθν περικωριοποίθςθ και τθν εγκατάλειψθ 

τθσ γθσ. Μια τζτοια εξζλιξθ κα οδθγοφςε ςε αυξθμζνεσ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ και ςτθν 

επιδείνωςθ ενδιαιτθμάτων μεγάλθσ αξίασ, κάτι που κα είχε ςοβαρζσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ 

ςυνζπειεσ και κα επζφερε μθ αντιςτρζψιμθ επιδείνωςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ τθσ 

γεωργίασ ςτθν Κφπρο. Απϋτθν άλλθ με τθν εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ το οποίο ζχει 

ςχεδιαςτεί ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, ςειρά ςτόχων αντιμετωπίηονται καλφτερα ςε διακρατικό 

επίπεδο, π.χ. τα διαςυνοριακά περιβαλλοντικά προβλιματα και παγκόςμια προβλιματα όπωσ 

είναι θ κλιματικι αλλαγι, θ διαχείριςθ των υδάτων και θ βιοποικιλότθτα, θ καλι υγεία και 

μεταχείριςθ των ηϊων, θ αςφάλεια των τροφίμων και των ηωοτροφϊν, θ υγεία των φυτϊν και θ 

δθμόςια υγεία κακϊσ και τα ςυμφζροντα των καταναλωτϊν.   

Από τα ανωτζρω, διαπιςτϊκθκε ότι,  

1. από επιχειρθςιακισ πλευράσ, θ μθδενικι λφςθ μεταφράηεται ςε  

 παραίτθςθ από τουσ κεματικοφσ ςτόχουσ τθσ υμφωνίασ Εταιρικισ χζςθσ, που 

υιοκετικθκαν ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και λειτουργεί ωσ ςφνολο 

κατευκφνςεων για τισ εκνικζσ πολιτικζσ και  

 παραίτθςθ από τθν επίτευξθ των ςτόχων του πυλϊνα Ι τθσ νζασ Κοινισ Γεωργικισ 

Πολιτικισ για το 2020 

2. από περιβαλλοντικισ πλευράσ, θ μθδενικι λφςθ είναι απευκταία, εφόςον ςθμαίνει: 

 παραίτθςθ από μια βιϊςιμθ περιβαλλοντικά ανάπτυξθ του αγροτικοφ τομζα,  

 παραίτθςθ από μια ορκι διαχείριςθ και απόδοςθ των πόρων, του εδάφουσ, του νεροφ, 

τθσ ενζργειασ, τθσ βιοποικιλότθτασ, των βοςκοτόπων, τθσ άγριασ χλωρίδασ και πανίδασ.  

 παραίτθςθ από μια πιο «πράςινθ», πιο αειφόροσ γεωργία και  

 παραίτθςθ από κάκε πικανότθτα προετοιμαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

επερχόμενων κλιματικϊν αλλαγϊν που επθρεάηουν ςθμαντικά τθν αγροτικι παραγωγι 

και κατά ςυνζπεια το ειςόδθμα των αγροτϊν.  

Εκ των προτζρων αξιολόγθςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων  

Από τθν αξιολόγθςθ τθσ SWOT ανάλυςθσ ςτισ ζξι κεματικζσ προτεραιότθτεσ του Προγράμματοσ 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, και το πωσ οι διάφορεσ περιοχζσ παρζμβαςθσ επθρεάηουν τισ 

περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ ςυμπεραίνουμε για κάκε περιβαλλοντικι παράμετρο, ποια είναι 

τα πλεονεκτιματα τθσ που κα πρζπει να ενιςχυκοφν, ποίεσ είναι οι ευκαιρίεσ που πρζπει να 

αξιοποιθκοφν, ποιεσ είναι οι αδυναμίεσ που πρζπει να αμβλυνκοφν και ποιεσ είναι οι απειλζσ και 

οι κίνδυνοι που πρζπει να εξαλειφκοφν, ϊςτε τα μζτρα που κα προτακοφν να επιτυγχάνουν ςτο 

μζγιςτο βακμό τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί για τθν καινοτομία, το περιβάλλον και τθν 

κλιματικι αλλαγι.  

Ειδικότερα:  
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α) Για τθν διατιρθςθ των βιοτόπων και τθσ βιοποικιλότθτασ ςτθν Κφπρο, τα μζτρα που κα 

προτακοφν : 

 Θα πρζπει να ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των φυςικϊν εκτάςεων και δαςϊν που 

τυγχάνουν προςταςία, και ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των γεωργϊν που κα χρθςιμοποιοφν 

φιλικζσ προσ το περιβάλλον γεωργικζσ πρακτικζσ.  

 Θα πρζπει να αξιοποιοφν τισ ευκαιρίεσ που δίδονται μζςω τθσ ολοκλιρωςθσ του κεςμικοφ 

πλαιςίου για τθν διαχείριςθ των περιοχϊν του Δικτφου NATURA 2000, και τθν προϊκθςθ του 

κεςμικοφ πλαιςίου για τον προςδιοριςμό των περιοχϊν Τψθλισ Φυςικισ Αξίασ.  

 Θα πρζπει να αμβλφνουν τισ αδυναμίεσ που προκφπτουν από τθ μθ κεςμοκζτθςθ περιοχϊν 

υψθλισ αξίασ,  

 Θα πρζπει να εξαλείφουν τουσ κινδφνουσ από τθν κακυςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι των 

Διαχειριςτικϊν χεδίων των περιοχϊν NATURA 2000, από τθν κακυςτζρθςθ ςτον 

προςδιοριςμό των περιοχϊν Τψθλισ Φυςικισ Αξίασ, από τθ μθ λιψθ μζτρων για τθν 

βοςκοφόρτωςθ και από τον περιοριςμζνο ενδιαφζρον ςε αγροπεριβαλλοντικά μζτρα.  

β) Για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων και τθσ ατμόςφαιρασ ςτθν Κφπρο, τα μζτρα που 

κα προτακοφν : 

 Θα πρζπει να ενιςχφςουν τθν εφαρμογι περιοριςτικϊν μζτρων με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

υπόγειων υδροφορζων ςτισ ευαίςκθτεσ από νιτρορφπανςθ περιοχζσ, τθν αφξθςθ του 

ποςοςτοφ των γεωργϊν που κα χρθςιμοποιοφν φιλικζσ προσ περιβάλλον γεωργικζσ 

πρακτικζσ, τθν αφξθςθ βελτιωμζνων ςυςτθμάτων άρδευςθσ ςε καλλιζργειεσ που απαιτοφν 

ψθλζσ αρδευτικζσ ανάγκεσ, τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ υδάτων από ςτακμοφσ επεξεργαςίασ 

λυμάτων για αρδευτικοφσ ςκοποφσ και τθ χωροταξικι ςυγκζντρωςθ κτθνοτροφικϊν μονάδων 

και κερμοκθπίων κατάλλθλθ για τθν πραγματοποίθςθ ςυλλογικϊν επενδφςεων.  

 Θα πρζπει να αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ από τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειεσ ςτισ 

γεωργοκτθνοτροφικζσ μονάδεσ, από τθ πλιρθ εφαρμογι τθσ οδθγίασ για τα φδατα και τθ 

κζςπιςθ τθσ τιμολόγθςθσ, από τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των επενδυτικϊν μζτρων για τθν 

υλοποίθςθ ςυλλογικϊν επενδφςεων για τθν αξιοποίθςθ των υδάτων, από τθ διενζργεια 

ςυλλογικϊν επενδφςεων από κτθνοτροφικζσ μονάδεσ για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

επεξεργαςίασ υδάτων, από τθν αξιοποίθςθ των εφαρμογϊν ΣΠΕ και τθσ υιοκζτθςθσ 

ςφγχρονων τεχνικϊν άρδευςθσ, από τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν χριςθ ΑΠΕ, 

από τθ χωροταξικι ςυγκζντρωςθ κτθνοτροφικϊν μονάδων και κερμοκθπίων κατάλλθλθ για 

τθν πραγματοποίθςθ ςυλλογικϊν επενδφςεων, από τθν κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν 

εκςυγχρονιςμοφ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτθν Κφπρο μζςα από τθν εφαρμογι των 

ΠΑΑ 2004-2013 που επιτρζπει τθν καλφτερθ ςτόχευςθ των επενδυτικϊν μζτρων για τθν 

μείωςθ εκπομπϊν υποξειδίου του αηϊτου και μεκανίου από τθ γεωργία.  

 Θα πρζπει να αμβλφνουν τισ αδυναμίεσ που προκφπτουν από τον αυξθμζνο αρικμό 

κτθνοτροφικϊν μονάδων με ελλείπουςεσ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ λυμάτων, τθ υψθλι 

κατανάλωςθ υπόγειων υδατικϊν πόρων που οδθγοφν ςε υποβάκμιςθ του εδάφουσ, τθ πολφ 

περιοριςμζνθ χριςθ κλειςτϊν ςυςτθμάτων υδροπονίασ ςε κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ, τθ 

περιοριςμζνθ χριςθ ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ υδάτων, τθ 

περιοριςμζνθ χριςθ θλιακισ/αιολικισ ενζργειασ ςτθν άντλθςθ υπόγειων νερϊν για άρδευςθ 

λόγω του μεγάλου βάκουσ ‘άντλθςθσ, τθν αφξθςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτθ γεωργία και 
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τθ βιομθχανία τροφίμων και οι ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε αποτελζςματα Ε&Κ για τθν 

αξιοποίθςθ αειφορικϊν πόρων ενζργειασ ςτον αγροτοδιατροφικό τομζα.  

 Θα πρζπει να εξαλείφουν τουσ κινδφνουσ που αναμζνονται από τθ μθ επάρκεια 

ικανοποιθτικϊν ποςοτιτων άρδευςθσ νεροφ και από τθ ςυνεχισ μείωςθ των διακζςιμων 

αποκεμάτων νεροφ, από τθν ζνταςθ των φαινομζνων λειψυδρίασ λόγω των κλιματικϊν 

αλλαγϊν, από τθν ςυνζχιςθ τθσ εγκατάλειψθσ γεωργικισ γθσ από τθ μθ απαγόρευςθ των 

γεωτριςεων, από το περιοριςμζνο ενδιαφζρον για τθν ςυμμετοχι ςε αγροπεριβαλλοντικά 

μζτρα, από τθ κακυςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι του ςυνόλου των προβλεπόμενων μζτρων ςτα 

Διαχειριςτικά ςχζδια που προβλζπονται από τθν οδθγία για τα φδατα και από τθν απουςία 

επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων.  

γ) Για τθν αποτροπι τθσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ, τα μζτρα που κα 

προτακοφν:  

 Θα πρζπει να αξιοποιιςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ ωσ προσ κλιματικζσ ςυνκικεσ που 

ευνοοφν τθ χριςθ ΑΠΕ, ωσ προσ τθν χωροταξικι ςυγκζντρωςθ των κτθνοτροφικϊν μονάδων 

και κερμοκθπίων που είναι κατάλλθλθ για τθν πραγματοποίθςθ ςυλλογικϊν επενδφςεων, και 

τθν βακμιαία αφξθςθ του ποςοςτοφ των γεωργϊν που χρθςιμοποιοφν φιλικζσ προσ το 

περιβάλλον γεωργικζσ πρακτικζσ.  

 Θα πρζπει να αξιοποιοφν τθ δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ εφαρμογισ καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν 

(π.χ. θ εφαρμογι διαφόρων αγροπεριβαλλοντικϊν μζτρων όπωσ θ αμειψιςπορά) που 

αναμζνεται να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα του εδάφουσ, τθν εφαμογι ςτοχευμζνων 

αγροπεριβαλλοντικϊν μζτρων για τθν προςταςία του εδάφουσ,  και τθ χωροταξικι 

ςυγκζντρωςθ κτθνοτροφικϊν μονάδων και κερμοκθπίων που είναι κατάλλθλα για τν 

πραγματοποίθςθ ςυλλογικϊν επενδφςεων.  

 Θα πρζπει να αμβλφνουν τισ αδυναμίεσ όπωσ ο ςθμαντικόσ αρικμόσ κτθνοτροφικϊν μονάδων 

με ελλείπουςεσ εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ λυμάτων, θ υψθλι κατανάλωςθ υπόγειων 

υδατικϊν πόρων που οδθγοφν ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ, θ εγκατάλειψθ 

γεωργικισ γθσ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ και ειδικότερα εγκατάλειψθ μεγάλων εγκαταςτάςεων 

αμπελϊνων, κακϊσ και θ απουςία ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ανακφκλωςθσ γεωργικϊν 

αποβλιτων.  

 Θα πρζπει να εξαλείφουν τουσ κινδφνουσ από τον περιοριςμζνο ενδιαφζρον για τθν 

ςυμμετοχι ςε αγροπεριβαλλοντικά μζτρα και από τθν απουςία επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ 

για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων.  

δ) Για τθν μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου (GHG), τα μζτρα που κα προτακοφν:  

 Θα πρζπει να αξιοποιοφν τθν βακμιαία αφξθςθ του ποςοςτοφ γεωργϊν που χρθςιμοποιοφν 

φιλικζσ προσ το περιβάλλον γεωργικζσ πρακτικζσ, τισ αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ χριςεισ ΑΠΕ 

από γεωργοφσ και μεταποιθτζσ, τισ κλιματικζσ αλλαγζσ που ευνοοφν τθν χριςθ ΑΠΕ και τθ 

χωροταξικι ςυγκζντρωςθ κτθνοτροφικϊν μονάδων και κερμοκθπίων που είναι κατάλλθλθ για 

τθν πραγματοποίθςθ ςυλλογικϊν επενδφςεων. 

 Θα πρζπει να αξιοποιοφν τισ ευκαιρίεσ που δίδονται από τθν αναγκαιότθτα υιοκζτθςθσ 

μζτρων για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ τρατθγικισ Ευρϊπθσ 2020, τθ κάλυψθ των βαςικϊν 

αναγκϊν εκςυγχρονιςμοφ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτθ Κφπρο μζςα από τθν 
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εφαρμογι των ΠΑΑ 2004-2013 που επιτρζπει τθν καλφτερθ ςτόχευςθ των επενδυτικϊν 

μζτρων για τθν μείωςθ εκπομπϊν υποξειδίου του αηϊτου και μεκανίου από τθ γεωργία, 

κακϊσ και τθν εγκατάλειψθ γεωργικϊν εκτάςεων που επιτρζπει τθν δάςωςθ γεωργικϊν 

γαιϊν.  

 Θα πρζπει να αμβλφνουν τισ αδυναμίεσ που προκφπτουν από τισ ςυχνζσ πυρκαγιζσ που 

περιορίηουν τισ δυνατότθτεσ αφξθςθσ του ρυκμοφ δζςμευςθσ, τθ μθ δθμιουργία κανενόσ 

οργανωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ανακφκλωςθσ γεωργικϊν αποβλιτων και τισ 

ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε αποτελζςματα Ε&Κ για τθν αξιοποίθςθ αειφορικϊν πόρων ενζργειασ 

ςτον αγροτοδιατροφικό τομζα,  

 Θα πρζπει να εξαλείφουν τουσ κινδφνουσ από τθν ζλλειψθ καινοτομιϊν ςτον αγροτικό τομζα 

που ωκεί ςε απϊλεια ανταγωνιςτικότθτα του αγροτικοφ τομζα λόγω μθ προςαρμογισ τθσ 

γεωργίασ ςτθν κλιματικι αλλαγι, από τθν απουςία επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθν 

υλοποίθςθ επενδφςεων, από τον περιοριςμζνο ενδιαφζρον για τα αγροπεριβαλλοντικά 

μζτρα, από το περιοριςμζνο ενδιαφζρον ςτα αγρο-δαςικά μζτρα και από τθν αφξθςθ των 

δαςικϊν πυρκαγιϊν ωσ αποτζλεςμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ.  

Εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων του ΠΑΑ ςτο περιβάλλον: ςφνοψθ βαςικϊν 

ςτοιχείων και ςυμπεραςμάτων 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ αξιοπιςτίασ των εκτιμιςεων τθσ μελζτθσ, οι οποίεσ 

αναπόφευκτα ςυνοδεφονται από ποςοςτά αβεβαιότθτασ, θ ομάδα μελζτθσ επεξεργάςτθκε μια 

ςυνεκτικι μεκοδολογία, αξιοποιϊντασ τα προςφορότερα ςτοιχεία των προςεγγίςεων που 

χρθςιμοποιοφνται ςτα κακιερωμζνα ςυγγράμματα του τομζα. υνοπτικά, θ μεκοδολογία αυτι 

οδθγεί τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων διαμζςου τριϊν 

διαδοχικϊν βθμάτων: 

 το πρϊτο βιμα, εκτιμάται θ πικανότθτα μεταβολισ κακενόσ μζλουσ από ζνα ςφνολο 

ςαραντατεςςάρων πτυχϊν του περιβάλλοντοσ. Σο ςφνολο αυτό αποτελείται από τουσ 

περιβαλλοντικοφσ δείκτεσ και οριςμζνουσ κακοριςτικοφσ για το περιβάλλον παράγοντεσ που 

δεν αντιςτοιχοφν ςε δείκτεσ. 

 το δεφτερο βιμα, για κάκε μια από τισ μεταβολζσ που εντοπίςκθκαν ωσ πικανζσ, 

προςδιορίηεται μια ςειρά οκτϊ ιδιοτιτων, θ οποία αποτελεί τθν ταυτότθτα τθσ επίπτωςθσ. 

 το τρίτο βιμα, για τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ αξιολογείται θ αναγκαιότθτα και θ δυνατότθτα 

λιψθσ μζτρων αντιμετϊπιςθσ και αναηθτείται το κατάλλθλο ςτάδιο ςχεδιαςμοφ για τα μζτρα 

αυτά. 

Σα ςυμπεράςματα αυτισ τθσ ανάλυςθσ, τροφοδοτοφν το επόμενο ςτάδιο μελζτθσ, κατά το οποίο 

διαμορφϊνονται λεπτομερείσ προτάςεισ για μζτρα αντιμετϊπιςθσ και παρακολοφκθςθσ των 

επιπτϊςεων. 

Ειδικότερα: 

Με τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου βιματοσ, διαπιςτϊκθκε ότι αναμζνονται μεταβολζσ ςε 

εικοςιοκτϊ από τουσ ςαραντατζςςερισ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ που ςυνζκεταν το 

«κόςκινο» του προςδιοριςμοφ των πικανϊν περιβαλλοντικϊν αλλαγϊν από τθν υλοποίθςθ του 

ΠΑΑ. Οι παράγοντεσ που αναμζνονται να μεταβλθκοφν και το είδοσ τθσ αντίςτοιχθσ μεταβολισ 

παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακασ Π-2: φνοψθ των επθρεαηόμενων περιβαλλοντικϊν παραμζτρων και των αντίςτοιχων 

μεταβολϊν που εκτιμάται ότι κα επζλκουν από τθν υλοποίθςθ του ΠΑΑ  

α/α 
Μεταβολζσ Περιβαλλοντικϊν Παραμζτρων 1θ ομάδα 2θ ομάδα 3θ ομάδα 

: αύμεζε : κείσζε : κηθηή ηάζε 

1 
o θ ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθν αποκατάςταςθ των υπθρεςιϊν 

οικοςυςτθμάτων 
   

2 o οι περιοχζσ Τψθλισ Φυςικισ Αξίασ    

3 
o παράγοντεσ που επθρεάηουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ 

(απαςχόλθςθ, ειςόδθμα, παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ) 
   

4 
o παράγοντεσ που επθρεάηουν τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ (προςβαςιμότθτασ 

ςτισ περιοχζσ υπαίκρου κ.ά) 
   

5 o θ ζκκεςθ τμθμάτων του πλθκυςμοφ ςε κίνδυνο    

6 
o θ ποιότθτα ηωισ μζςω τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ ζκκεςθσ ςε ρυπαντικά φορτία (ατμόςφαιρα, 

νερά, ζδαφοσ) 
   

7 o οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ηϊων (ςυνκικεσ ςταυλιςμοφ, διακεςιμότθτα νεροφ)    

8 o το ρυκμό ετιςιασ μζςθσ μεταβολισ ςτθ δαςοκάλυψθ    

9 
o θ ποιοτικι ςφςταςθ του εδάφουσ μζςω ρφκμιςθσ των επιπζδων ρφπανςθσ από ςτερεά 

απόβλθτα 
   

10 
o θ ποιότθτα ςφςταςθσ του εδάφουσ μζςω ρφκμιςθσ των επιπζδων ρφπανςθσ από υγρά 

απόβλθτα 
   

11 
o θ ποιότθτα ςφςταςθσ του εδάφουσ μζςω ρφκμιςθσ των επιπζδων ρφπανςθσ λόγω γεωργικϊν 

δραςτθριοτιτων (χριςθ ηιηανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων, λιπαςμάτων, κ.λπ.) 
   

12 o θ ικανότθτα αποκικευςθσ άνκρακα ςτο ζδαφοσ    

13 
o θ κατανάλωςθ και τα αποκζματα νεροφ, λόγω μεταβολισ ςτθν τομεακι ηιτθςθ νεροφ από τθ 

γεωργία 
   

14 
o θ ποιότθτα των επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπζδων ρφπανςθσ των 

επιφανειακϊν υδάτων 
   

15 
o θ ποιότθτα των επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπζδων ρφπανςθσ των 

υπόγειων υδάτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ υφαλμφρινςθσ 
   

16 o θ οικολογικι κατάςταςθ των επιφανειακϊν υδατικϊν ςωμάτων    

17 o θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ     

18 o το ποςοςτό ςυνειςφοράσ ςτθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΠΕ    

19 
o το ςφνολο των εκπεμπόμενων αερίων του κερμοκθπίου (από μθρυκαςτικά, απορρόφθςθ από 

τθ δαςοκομία κ.ά.) 
   

20 o θ κλιματικι αλλαγι και τθ διαχείριςθ κινδφνων (πλθμμφρεσ, διακεςιμότθτα νεροφ κά.)    

21 o θ προϊκθςθ και αγορά τοπικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων    

22 o θ χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι γθ    

23 o θ διατιρθςθ τθσ ποικιλομορφίασ του αγροτικοφ τοπίου    

24 o τθ διαχείριςθ των γεωργικϊν αποβλιτων   + 

25 o θ εξαςφάλιςθ ενζργειασ από τισ πρακτικζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων    

26 o θ αποδοτικότθτα των πόρων    

27 
o το επίπεδο καινοτομίασ ςτουσ τομείσ γεωργίασ, κτθνοτροφίασ και τροφίμων ςτισ αγροτικζσ 

περιοχζσ 
   

28 o το ςυνολικό οικολογικό αποτφπωμα τθσ αγροτικισ πολιτικισ    

Οι μεταβολζσ αυτζσ αποτζλεςαν τα δεδομζνα ειςόδου ςτο δεφτερο βιμα τθσ εκτίμθςθσ, αυτό 

του χαρακτθριςμοφ των επιπτϊςεων. Θ ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ ανάλυςθσ κατζλθξε ςτο 

ςυμπζραςμα ότι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ εντοπίηονται ςε τζςςερισ δείκτεσ, ενϊ κετικζσ επιδράςεισ 

δζχονται ειςοτζςςερισ περιβαλλοντικοί δείκτεσ, κυρίωσ ςτουσ τομείσ περιβάλλοντοσ, προσ τουσ 

οποίουσ το ΠΑΑ κατευκφνει δράςεισ και πόρουσ. Οι διαπιςτϊςεισ του δευτζρου βιματοσ 

ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακασ Π-3: φνοψθ των ιδιοτιτων των επιπτϊςεων του ΠΑΑ  

ηε ζηήιε 1 ηα ζύκβνια ζεκαίλνπλ: 
+ : Θεηηθή - : Αξλεηηθή 
 
ηηο ζηήιεο 2, 3, 8 θαη 9 ηα ζύκβνια ζεκαίλνπλ: 

  : Μηθξή : Μέζε 

 : Επξεία : Δελ απαηηείηαη 

 

ηε ζηήιε 4 ηα ζύκβνια 
ζεκαίλνπλ: 
Π : Πξσηνγελήο Δ : Δεπηεξνγελήο 
 
ηε ζηήιε 5 ηα ζύκβνια 
ζεκαίλνπλ: 
Α : Άκεζε Μ : Μεζνπξόζεζκε 

ηε ζηήιε 6 ηα ζύκβνια ζεκαίλνπλ: 
~ : Μόληκε ! : Πξνζσξηλή 
 
ηε ζηήιε 7 ηα ζύκβνια ζεκαίλνπλ: 

 : Πηζαλή  : Απίζαλε 

Αριθμός στήλης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Μεταβολή 
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Π
α

ξ
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κ
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λ
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Αλάζρεζε ηεο απώιεηαο ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ 
νηθνζπζηεκάησλ 

-   Δ Μ ~    

Δηαηήξεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ 
αγξνηηθνύ ηνπίνπ 

-   Δ Α ~    

Πεξηνρέο Υςειήο Φπζηθήο Αμίαο -   Δ Μ ~    

Πνηόηεηα ζύζηαζεο ηνπ εδάθνπο 
κέζσ ξύζκηζεο ησλ επηπέδσλ 
ξύπαλζεο ιόγσ γεσξγηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

-   Δ Μ !    

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα 
θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  

+   Π Α ~    

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα 
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  

+   Δ Μ ~    

Έθζεζε ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνύ 
ζε θίλδπλν  

+   Δ Μ ~    

Πνηόηεηα δσήο κέζσ ηεο 
δηαθνξνπνίεζεο ηεο έθζεζεο ζε 
ξππαληηθά θνξηία 

+   Δ Μ ~    

πλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δώσλ +   Π Α ~    

Ρπζκόο εηήζηαο κέζεο κεηαβνιήο 
ηεο δαζνθάιεςεο 

+   Π Α ~    

Πνηόηεηα ζύζηαζεο εδάθνπο κέζσ 
ξύζκηζεο ησλ επηπέδσλ ξύπαλζεο 
από ζηεξεά απόβιεηα  

+   Δ Μ ~    

Πνηόηεηα ζύζηαζεο εδάθνπο κέζσ 
ξύζκηζεο ησλ επηπέδσλ ξύπαλζεο 
από πγξά απόβιεηα 

+   Δ Μ ~    

Ιθαλόηεηα απνζήθεπζεο άλζξαθα 
ζην έδαθνο 

+   Δ Μ ~    

Καηαλάισζε θαη απνζέκαηα λεξνύ, 
ιόγσ κεηαβνιήο ζηελ ηνκεαθή 
δήηεζε λεξνύ από ηε γεσξγία 

+   Π Α ~    

Πνηόηεηα ησλ επηθαλεηαθώλ θαη 
ππόγεησλ πδάησλ, ιόγσ ησλ 
επηπέδσλ ξύπαλζεο ησλ 
επηθαλεηαθώλ πδάησλ 

+   Δ Μ ~    

Πνηόηεηα ησλ επηθαλεηαθώλ θαη 
ππόγεησλ πδάησλ, ιόγσ ησλ 
επηπέδσλ ξύπαλζεο ησλ ππόγεησλ 
πδάησλ 

+   Δ Μ ~    

Οηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 
επηθαλεηαθώλ πδαηηθώλ ζσκάησλ 

+   Δ Μ ~    

πλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο +   Π Μ ~    
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ηε ζηήιε 1 ηα ζύκβνια ζεκαίλνπλ: 
+ : Θεηηθή - : Αξλεηηθή 
 
ηηο ζηήιεο 2, 3, 8 θαη 9 ηα ζύκβνια ζεκαίλνπλ: 

  : Μηθξή : Μέζε 

 : Επξεία : Δελ απαηηείηαη 

 

ηε ζηήιε 4 ηα ζύκβνια 

ζεκαίλνπλ: 
Π : Πξσηνγελήο Δ : Δεπηεξνγελήο 
 
ηε ζηήιε 5 ηα ζύκβνια 
ζεκαίλνπλ: 
Α : Άκεζε Μ : Μεζνπξόζεζκε 

ηε ζηήιε 6 ηα ζύκβνια ζεκαίλνπλ: 
~ : Μόληκε ! : Πξνζσξηλή 
 
ηε ζηήιε 7 ηα ζύκβνια ζεκαίλνπλ: 

 : Πηζαλή  : Απίζαλε 
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Πνζνζηό ζπλεηζθνξάο ζηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο από ΑΠΕ 

+   Π Μ ~    

ύλνιν εθπεκπόκελσλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

+   Δ Μ ~    

Κιηκαηηθή αιιαγή θαη δηαρείξηζε 
θηλδύλσλ 

+   Δ Μ !    

Πξνώζεζε θαη αγνξά ηνπηθώλ 
παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ 

+   Π Α ~    

Χξεζηκνπνηνύκελε γεσξγηθή γε +   Π Α ~    

Δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθώλ 
απνβιήησλ 

+   Π Α ~    

Εμαζθάιηζε ελέξγεηαο από ηηο 
πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ 
απνβιήησλ 

+   Π Α ~    

Απνδνηηθόηεηα ησλ πόξσλ +   Π Α ~    

Επίπεδν θαηλνηνκίαο ζηνπο ηνκείο 
γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη 
ηξνθίκσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

+   Π Α ~    

πλνιηθό νηθνινγηθό απνηύπσκα 
ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο  

+   Δ Μ ~    

το τρίτο βιμα, οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του πιο πάνω πίνακα αξιολογοφνται ωσ προσ τθν 

αναγκαιότθτα ι μθ αντιμετϊπιςθσ, αλλά και ωσ προσ τθ δυνατότθτα που παρζχει ο μθχανιςμόσ 

εμφάνιςθσ κάκε επίπτωςθσ αναφορικά με τθν πρόλθψθ ι τθν εκ των υςτζρων αναςτροφι τθσ. 

Επίςθσ, διερευνάται το προςφορότερο ςτάδιο λιψθσ των μζτρων που απαιτοφνται. θμαντικό 

τμιμα τθσ ανάλυςθσ ςτο βιμα αυτό, αφιερϊνεται ςτθ διάγνωςθ των αιτίων που προκαλοφν 

κάκε επίπτωςθ, κακϊσ και ςτο κατά πόςον τα μζτρα για τθν πρόλθψθ μιασ επίπτωςθσ κα ζχουν 

κετικό αποτζλεςμα και για άλλεσ επιπτϊςεισ. Θ αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων δομείται ανά 

περιβαλλοντικι ςυνιςτϊςα, ϊςτε να λειτουργιςει και ωσ επανζλεγχοσ (crosscheck) των 

εκτιμιςεων των δφο πρϊτων ςταδίων. 

φνοψθ προτεινόμενων μζτρων 

Θ ολοκλιρωςθ τθσ εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων του ΠΑΑ ςτο περιβάλλον, 

ακολουκείται από τθ διαμόρφωςθ προτάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ και παρακολοφκθςθ των 

επιπτϊςεων. 

Σα προτεινόμενα μζτρα αντιμετϊπιςθσ εςτιάηονται ςτθν εκ των προτζρων αποτροπι των 

επιπτϊςεων, ςυμμορφοφμενα πλιρωσ με τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ, και ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν 

πρόλθψθ των αιτίων τθσ ενδεχόμενθσ περιβαλλοντικισ επιδείνωςθσ, παρά ςτα αποτελζςματα, 

δθλαδι τισ επιπτϊςεισ κακαυτζσ. Θ αναδρομι ςτα αίτια των επιπτϊςεων ανζδειξε ότι το ςφνολο 
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των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων του ΠΑΑ μπορεί να αντιμετωπιςκεί με τθν ανάλθψθ μζριμνασ 

προσ πζντε κατευκφνςεισ, τισ εξισ: 

1. Προςταςία και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. 

2. Διατιρθςθ τθσ ποικιλομορφίασ του αγροτικοφ τοπίου  

3. Προςταςία τθσ ποιότθτα ςφςταςθσ του εδάφουσ μζςω ρφκμιςθσ των επιπζδων ρφπανςθσ 

λόγω γεωργικϊν δραςτθριοτιτων 

4. Περαιτζρω αντιμετϊπιςθ και μετριαςμόσ των επιπτϊςεων του ΠΑΑ ςτθν κλιματικι αλλαγι  

5. υγκράτθςθ πολυτροπικϊν πιζςεων ςτο περιβάλλον. 

Κατά τθν αναηιτθςθ του καταλλθλότερου επιπζδου για τθ λιψθ μζτρων, διαπιςτϊκθκε ότι τα 

προτεινόμενα μζτρα είναι ςκόπιμο να ενςωματωκεί ςτο τελικό ζγγραφο προγραμματιςμοφ, μετά 

τθν αξιολόγθςι τουσ κατά τθ διαδικαςία του Ν. 102(Ι)-2005, εφόςον αφοροφν τθν υλοποίθςθ 

του Προγράμματοσ και άπτονται ςε ευρφτερο επίπεδο περιβαλλοντικισ πολιτικισ. 
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Πίνακασ Π-4: φνοψθ προτάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων  

Πτυχι Πρόταςθ 

Βιοποικιλότθτα 

Για τθν διαχείριςθ των περιοχϊν περιβαλλοντικισ προτεραιότθτασ και υψθλισ φυςικισ αξίασ μζτρα που είναι ςκόπιμο να ενςωματωκεί ςτο 
τελικό ζγγραφο προγραμματιςμοφ είναι ενδεικτικά: 

 θ καλλιζργεια φυτειϊν με μειωμζνο αρνθτικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

 θ ολοκλθρωμζνθ προςταςία και αποκατάςταςθ των χορτολιβαδικϊν εκτάςεων με πλιρθ ταυτοποίθςθ και χαρτογράφθςθ των εκτάςεων 
αυτϊν, με τθν διαφοροποίθςθ ςε τφπουσ, ποιότθτεσ και διαχείριςθ όπου απαιτείται.  

 λεπτομερείσ μελζτεσ εκτιμιςεισ των πικανϊν επιπτϊςεων των γεωργικϊν, δαςοπονικϊν αλλά και άλλων πρακτικϊν χριςθσ βιολογικϊν 
πόρων ςε περιοχζσ ιδιαίτερθσ περιβαλλοντικισ ςθμαςίασ για τθν Κφπρο.  

 ειδικι μελζτθ για τον κακοριςμό ενόσ νομικοφ πλαιςίου μζςω του οποίου κα παρακολουκοφνται τα αποτελζςματα ςτθν 
βιοποικιλότθτα, ϊςτε να αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα τθσ γεωργικισ πολιτικισ ζναντι των ςτόχων που ζχουν τεκεί ςτθν Ε.Ε. 

 αποτελεςματικι και επαρκισ χρθματοδότθςθ για τθ δθμιουργία και εφαρμογι διαχειριςτικϊν ςχεδίων για τισ περιοχζσ του δικτφου 
NATURA 2000 κακϊσ και επιπρόςκετθ υποςτιριξθ ςε γεωργοφσ και δαςοκαλλιεργθτζσ εντόσ περιοχϊν NATURA 2000, με προχπόκεςθ 
τθν τιρθςθ διαχειριςτικϊν απαιτιςεων που πθγάηουν από τα διαχειριςτικά ςχζδια των περιοχϊν NATURA 2000.  

Κατά τα αρχικά ςτάδια υλοποίθςθσ των δράςεων του προγράμματοσ πρόκειται να κεςπιςτοφν κριτιρια για τθν επιλογι των ςχεδίων που κα 
ενιςχυκοφν. Σζτοια είναι: 
1. Η ειςαγωγι, ςτα κριτιρια επιλεξιμότθτασ, τθσ περιβαλλοντικισ ςυμβατότθτασ του ςχεδίου που προτείνεται για ζνταξθ ςτο 

πρόγραμμα.  
2. Κακιζρωςθ ειδικϊν κριτθρίων περιβαλλοντικισ ςυμβατότθτασ, τα οποία μποροφν να αναηθτθκοφν ςτθν κατεφκυνςθ διαςφάλιςθσ 

επαρκοφσ απόςταςθσ των περιβαλλοντικά εντατικϊν νζων εγκαταςτάςεων από τα όρια περιοχϊν που προτείνονται προσ ζνταξθ ςτο 
δίκτυο Natura 2000 ι περιοχϊν που προςτατεφονται για το φυςικό τουσ περιβάλλον με άλλεσ διατάξεισ.  

Ζδαφοσ 

Σα μζτρα που είναι ςκόπιμο να ενςωματωκεί ςτο τελικό ζγγραφο προγραμματιςμοφ, μετά τθν αξιολόγθςι τουσ κατά τθ διαδικαςία του 
Ν. 102(Ι)-2005, είναι ενδεικτικά 
1. Να περιλθφκοφν ςτισ ενθμερωτικζσ ενζργειεσ του ΠΑΑ εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ ςυγκράτθςθσ τθσ χριςθσ 

λιπαςμάτων. 
2. Να γίνει λεπτομερισ αξιολόγθςθ των επιλζξιμων δαπανϊν του ΠΑΑ που κατευκφνονται προσ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ, 

υπό το πρίςμα τθσ αειφορικισ αγροτικισ ανάπτυξθσ. Δαπάνεσ με χαμθλό βακμό ενςωμάτωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ ςτο 
ςυνολικό μίγμα των δράςεων που ςκοπεφουν να ενιςχφςουν κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε αρκετά χαμθλότερθ προτεραιότθτα 
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Πτυχι Πρόταςθ 

από κονδφλια που προορίηονται για τθν ενίςχυςθ δράςεων με περιβαλλοντικά ςυμβατότερα αποτελζςματα. 
3. Να προτακεί ωσ μζτρο θ ειδικι μελζτθ για τον κακοριςμό ενόσ φορζα και μιασ μεκοδολογίασ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 

διάβρωςθσ των εδαφϊν ςε ςχζςθ με τα αγροπεριβαλλοντικά μζτρα του ΠΑΑ 

Κλιματικοί 
Παράγοντεσ  

Σα μζτρα που είναι ςκόπιμο να ενςωματωκεί ςτο τελικό ζγγραφο προγραμματιςμοφ, μετά τθν αξιολόγθςι τουσ κατά τθ διαδικαςία του 
Ν. 102(Ι)-2005, είναι ενδεικτικά 
1. Για τθν μείωςθ του ποςοςτοφ εκπομπϊν του αερίου του κερμοκθπίου από τθν γεωργία προκφπτει ανάγκθ μείωςθσ τθσ χριςθσ 

λιπαςμάτων αηϊτου, ενίςχυςθ για τον εκςυγχρονιςμό των αγροκτθμάτων μζςω κτιρίων και εξοπλιςμοφ χαμθλισ ενεργειακισ 
κατανάλωςθσ, εκπαιδευτικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ τθσ παραγωγισ βιοαερίου.  

2. Για τθν μείωςθ τθσ χριςθσ ενζργειασ ανά εκτάριο κα πρζπει περιλθφκοφν κατάλλθλα μζτρα για τον ζλεγχο των εκπομπϊν αμμωνίασ 
από γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ πρακτικζσ ορκολογικισ διαχείριςθσ αηϊτου, πρακτικζσ διατροφισ των ηϊων, τεχνικζσ 
εφαρμογισ ανόργανων λιπαςμάτων και λιπαςμάτων ηωικισ προζλευςθσ, κ.ά. 

3. Για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ από τθ γεωργία και τθ δαςοκομία να ενςωματωκοφν κατάλλθλα μζτρα 
χριςθσ βιοδιαςπϊμενων προϊόντων, εφόςον παρατθρείται μια αναδυόμενθ τάςθ που αφορά τθν εντονότερθ χριςθ ανανεϊςιμων 
αγροτικϊν πόρων ςτθ βιομθχανία, όπωσ τα αγροτικά υλικά, τα βιοπλαςικά ι τα βιοχθμικά υλικά.   

Σοπίο 

Σα μζτρα που είναι ςκόπιμο να ενςωματωκεί ςτο τελικό ζγγραφο προγραμματιςμοφ, μετά τθν αξιολόγθςι τουσ κατά τθ διαδικαςία του 
Ν. 102(Ι)-2005, είναι ενδεικτικά: 
1. Να ενςωματωκεί ςτο ΠΑΑ, θ ολοκλθρωμζνθ προςταςία και αποκατάςταςθ των χορτολιβαδικϊν εκτάςεων με πλιρθ ταυτοποίθςθ και 

χαρτογράφθςθ των εκτάςεων αυτϊν, με τθν διαφοροποίθςθ ςε τφπουσ, ποιότθτεσ και διαχείριςθ όπου απαιτείται.  
2. Να ενςωματωκοφν ςτο ΠΑΑ, λεπτομερείσ μελζτεσ εκτιμιςεισ των πικανϊν επιπτϊςεων των γεωργικϊν, δαςοπονικϊν (πχ δθμιουργία 

αντιπυρικϊν ηωνϊν, δαςικϊν δρόμων κλπ), αλλά και άλλων πρακτικϊν χριςθσ βιολογικϊν πόρων (π.χ. ςυλλογζσ κλπ) ςε περιοχζσ 
ιδιαίτερθσ περιβαλλοντικισ ςθμαςίασ για τθν Κφπρο.  
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Πτυχι Πρόταςθ 

Μεταβολζσ 
πολυτροπικϊν 
πιζςεων 

Εντοπίςκθκε θ αναγκαιότθτα λιψθσ οριςμζνων μζτρων ςτο τρζχον επίπεδο ςχεδιαςμοφ για τθν βελτίωςθ του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ 
του ΠΑΑ. 
Ειδικότερα 
1. Θα πρζπει ενταχκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ εκτάςεισ ςε μζτρα με περιβαλλοντικό αντίκτυπο με απϊτερο ςτόχο τθν 

περαιτζρω προςταςία του περιβάλλοντοσ από τθ γεωργικι δραςτθριότθτα και τθ διαφφλαξθ τθσ αειφορίασ των παραγωγικϊν 
πόρων, και τθν επίτευξθ των ςτόχων του πρϊτου πυλϊνα τθσ Κοινισ Γεωργικισ Πολιτικισ

10
. Για τον ςκοπό αυτό, οι δράςεισ που κα 

ενταχκοφν ςτο ΠΑΑ ςυνιςτάται  

 να μθν επικαλφπτουν δράςεισ που προνοοφνται από το «πραςίνιςμα» του πρϊτου πυλϊνα,  

 να είναι όντωσ επωφελείσ για το περιβάλλον και ειδικότερα για τθν υποςτιριξθ τθσ βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμικϊν 
υπθρεςιϊν αλλά ταυτόχρονα  

 να είναι ελκυςτικζσ για τουσ γεωργοφσ να ενταχκοφν.  
2. Ζμφαςθ να δοκεί ςτο γεγονόσ ότι θ όποια δραςτθριότθτα με άμεςθ επίδραςθ ςτο περιβάλλον όπωσ είναι ο πρωτογενισ τομζασ να 

γίνεται με απόλυτο ςεβαςμό προσ το περιβάλλον και τουσ παραγωγικοφσ πόρουσ, ενϊ παράλλθλα να προςτατεφονται τα διάφορα 
οικοςυςτιματα που εξαρτϊνται και επθρεάηονται άμεςα από τθν άςκθςθ γεωργίασ. Θ ορκι αξιοποίθςθ του Προγράμματοσ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και θ απόδοςθ αντιςτακμιςτικισ αποηθμίωςθσ προσ τουσ αγρότεσ αποτελεί κίνθτρο ζνταξισ τουσ ςε αυτό και 
άςκθςθσ τθσ γεωργίασ κατά τρόπο που να μθν είναι ηθμιογόνοσ για το περιβάλλον και να προςτατεφει τα οικοςυςτιματα. Για τον 
ςκοπό αυτό προτείνεται να διατεκεί επαρκι χρθματοδότθςθ ςτο κρατικό ςφςτθμα παροχισ γεωργικϊν ςυμβοφλων για τθν κάλυψθ 
των λειτουργικϊν τουσ εξόδων (υλικοτεχνικι υποδομι, ανανζωςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ κ.λπ.), ϊςτε να ςυνεχίηεται θ παροχι 
οικολογικισ τεχνογνωςίασ ςτουσ αγρότεσ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ τελευταίουσ, ενόψει και του δθμοςιονομικοφ 
προβλιματοσ τθσ χϊρασ. 
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 Με το «πραςίνιςμα», είναι υποχρεωτικό οι αγρότεσ ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ για να ειςπράξουν το 30% των άμεςων ενιςχφςεων, να ακολουκιςουν τα 3 βαςικά μζτρα που είναι: 
1. διατιρθςθ μόνιμων βοςκοτόπων 
2. διαφοροποίθςθ καλλιεργειϊν (ζνασ γεωργόσ πρζπει να καλλιεργεί τουλάχιςτον 2 καλλιζργειεσ όταν θ καλλιεργιςιμθ γθ του υπερβαίνει τα 10 εκτάρια και τουλάχιςτον 3 καλλιζργειεσ όταν θ καλλιεργιςιμθ 

γθ του υπερβαίνει τα 30 εκτάρια. Θ κφρια καλλιζργεια μπορεί να καλφπτει το πολφ το 75% τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ. Εξαιροφνται οι δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ. 
3. διατιρθςθ μιασ «περιοχισ οικολογικισ εςτίαςθσ», τουλάχιςτον 5% τθσ αρόςιμθσ ζκταςθσ τθσ εκμετάλλευςθσ, για εκμεταλλεφςεισ με ζκταςθ μεγαλφτερθ από 15 εκτάρια (εξαιρουμζνων των μόνιμων 

λειμϊνων). Σο ποςοςτό αυτό κα ανζλκει ςτο 7%, μετά τθν ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ για μια νζα νομοκετικι πρόταςθ το 2017. 
το πλαίςιο αυτό, κα πρζπει να αξιολογθκεί θ χρθςιμότθτα του μζτρου διαφοροποίθςθσ των καλλιεργειϊν, και αντίςτοιχα να ενταχκεί θ όποια τροποποίθςθ αυτό υποςτεί ςτο ΠΑΑ του 2014-2020.  
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Σζλοσ, για τθν παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεων, μετά από ανάλυςθ των δυνατοτιτων του 

διοικθτικοφ μθχανιςμοφ τθσ Χϊρασ, τθσ κατάλλθλθσ περιοδικότθτασ, κακϊσ και των μεγεκϊν 

που κα πρζπει να παρακολουκοφνται, προτείνεται ζνα ςφςτθμα περιοδικϊν εκκζςεων, τα 

χαρακτθριςτικά του οποίου ςυνοψίηονται ςτον επόμενο πίνακα. 

Πίνακασ Π-5: φνοψθ προτάςεων για τθν παρακολοφκθςθ 

Πτυχι Πρόταςθ 

Τπεφκυνοσ 

παρακολοφκθςθσ 
Θ Διαχειριςτικι Αρχι του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

Μορφι τθσ 

παρακολοφκθςθσ 

Περιοδικζσ εκκζςεισ 

 τρεισ διετείσ εκκζςεισ για τισ διετίεσ 2014-2015, 2016-2017 και 2018-2019, 

 μια απολογιςτικι ζκκεςθ για το εναπομείναν διάςτθμα και για το ςφνολο 

τθσ προγραμματικισ περιόδου, ςτο τζλοσ του καταλθκτικοφ ζτουσ. 

Περιεχόμενο τθσ 

παρακολοφκθςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ καταγράφει ςτοιχεία των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, με 

όρουσ μεταβολισ ςτθν τιμι οριςμζνων δεικτϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ, κακϊσ 

και ςτοιχεία ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, κυρίωσ ςε ότι αφορά 

τα ενταγμζνα ζργα και δραςτθριότθτεσ. 

 Για τα περιβαλλοντικά δεδομζνα, ςτισ τρεισ διετείσ εκκζςεισ καταγράφονται 

οι μεταβολζσ ςτουσ είκοςι δείκτεσ που περιζχει ο Πίνακασ 7-5, για τουσ 

οποίουσ θ παροφςα μελζτθ εκτιμά ότι κα μεταβλθκοφν. τθν απολογιςτικι 

τελικι καταγράφονται οι μεταβολζσ των ςαραντατεςςάρων δεικτϊν που 

περιζχει ο Πίνακασ 7-1 και χρθςιμοποιικθκαν για τον προςδιοριςμό των 

επιπτϊςεων. 

 Για τα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ ςτοιχεία, καταγράφονται δεδομζνα των 

ζργων και δραςτθριοτιτων με ςυνοπτικι μορφι, ϊςτε να κακίςταται 

δυνατόσ ο ςυςχετιςμόσ του προγράμματοσ με τισ περιβαλλοντικζσ 

μεταβολζσ. 

Πθγζσ δεδομζνων 

Για τισ μεταβολζσ των περιβαλλοντικϊν δεικτϊν: 

 τατιςτικι Τπθρεςία τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, 

 Yale Center for Environmental Law and Policy
11

, 

 Μελζτεσ εκτίμθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων των ζργων και 

δραςτθριοτιτων, 

 Πρωτοβουλίεσ καταγραφϊν και μετριςεων που μποροφν να αναλθφκοφν 

κατά τθν υλοποίθςθ του ΠΑΑ, εφόςον οι προθγοφμενεσ πθγζσ δεν 

προςφζρουν επαρκι πλθρότθτα ςτοιχείων. 

 Για τθν πορεία υλοποίθςθσ, οι καταγραφζσ του Φορζα Τλοποίθςθσ. 
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 http://epi.yale.edu/files/2014epi_backcasted_scores_0.xls 
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ΤΜΒΑΘ:  ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 2014-2020 
ΣΑΔΙΟ:  ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΕΚΣΙΜΘΘ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) - 3Ο

 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ  

  MEΛΕΣΘΣΘ:  ENVIROPLAN A.E. 
 

 

ΚΕΦ. 1- 24 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

1 ΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ........................................................... 0 

 

  



ΤΜΒΑΘ:  ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 2014-2020 
ΣΑΔΙΟ:  ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΕΚΣΙΜΘΘ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ) - 3Ο

 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ  

  MEΛΕΣΘΣΘ:  ENVIROPLAN A.E. 
 

 

ΚΕΦ. 1- 25 
 

ΠΙΝΑΚΕ 
 

Πίνακασ Π-1: Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ Π.Α.Α. 2014-2020 ............................................................................................ 5 

Πίνακασ Π-2: φνοψθ των επθρεαηόμενων περιβαλλοντικϊν παραμζτρων και των αντίςτοιχων μεταβολϊν που 

εκτιμάται ότι κα επζλκουν από τθν υλοποίθςθ του ΠΑΑ ............................................................................... 16 

Πίνακασ Π-3: φνοψθ των ιδιοτιτων των επιπτϊςεων του ΠΑΑ ........................................................................................ 17 

Πίνακασ Π-4: φνοψθ προτάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ................................................. 20 

Πίνακασ Π-5: φνοψθ προτάςεων για τθν παρακολοφκθςθ .............................................................................................. 23 

 

 


