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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.1.

Εισαγωγή

Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013 του Τµήµατος
Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στοχεύει στην εκτίµηση
των επιπτώσεων που µπορεί να επιφέρει η εφαρµογή του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στο περιβάλλον και προτείνει µέτρα αντιµετώπισης
των επιπτώσεων αυτών. Συντάσσεται σε εφαρµογή της Οδηγίας 2001/42 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων και σύµφωνα µε την Κυπριακή νοµοθεσία
(Νόµος 102 (Ι) 2005) που εναρµονίζεται µε την Οδηγία.
Το Πρόγραµµα Αγροτικής

Ανάπτυξης

2007-2013 αποτελείται από τέσσερις

βασικούς Άξονες, οι στόχοι των οποίων πραγµατοποιούνται µέσω της υλοποίησης
επιµέρους µέτρων και δράσεων. Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις των
µέτρων

αυτών

στο

περιβάλλον

και

περιλαµβάνει

προτάσεις

για

την

παρακολούθηση και τον περιορισµό τους.
1.2.

Στόχοι του Προγράµµατος

Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη και οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις µέσω
του Προγράµµατος για την περίοδο 2007 – 2013 έχουν ως βασικό στόχο τους τη
βελτίωση της απασχόλησης, του εισοδήµατος, του περιβάλλοντος και των
συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο. Εστιάζεται στην επίλυση των διαρθρωτικών
προβληµάτων της γεωργίας του τόπου, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας
των κυπριακών προϊόντων τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες
καθώς επίσης και στην περαιτέρω ενίσχυση των τοµέων που πλεονεκτούν
συγκριτικά µε τους υπόλοιπους τοµείς παραγωγής. Η συµβολή του αγροτικού
τοµέα και της γεωργίας στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος καθώς και η
οικονοµική διαφοροποίηση αποτελούν µείζονες επιµέρους στρατηγικές.
Η δοµή της στρατηγικής που βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την Κοινή Αγροτική
Πολιτική και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές, αναµένεται να
υλοποιηθεί µέσα από τρεις κάθετους και ένα οριζόντιο πυλώνα ανάπτυξης βάσει
των προβληµάτων και των νέων ευκαιριών και τις κατευθυντήριες γραµµές της
ολοκληρωµένης στρατηγικής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Οι
στρατηγικοί

στόχοι,

οι

οποίοι

τελικώς

ταυτίζονται

µε

τους

γενικοί

άξονες

του

Προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:
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Γενικός

Στρατηγικός

ανταγωνιστικότητας

Στόχος

στα

1:

∆ιατήρηση

προϊόντα

που

η

και

Κύπρος

ενίσχυση
έχει

της

συγκριτικό

πλεονέκτηµα
Με τον γενικό αυτό στόχο επιδιώκεται η

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του

τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας, έτσι ώστε µε την αναδιάρθρωση των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων αλλά και µέτρων για επενδύσεις στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις και νέων τοµέων παραγωγής (προϊόντων υψηλών ποιοτικών
προδιαγραφών και που έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα) και βελτίωση συνθηκών
παραγωγής, την υιοθέτηση παραγωγικών συστηµάτων που θα προσαρµόζονται
καλύτερα στις εξελίξεις της αγοράς και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού
συστήµατος και προώθησης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά,

αυτή να

αντεπεξέλθει στις πιέσεις που θα προέλθουν από την πιθανή διεύρυνση της
εισαγωγικής διείσδυσης από τη µια, και από την άλλη να διευρύνει τις εξαγωγικές
της επιδόσεις.
Οι

επενδύσεις

σε

φυσικό

κεφάλαιο

δεν

αναµένεται

να

βελτιώσουν

την

ανταγωνιστικότητα του τοµέα εάν δεν αξιοποιηθούν από ένα επαγγελµατικά
καταρτισµένο

ανθρώπινο

επιχειρηµατικότητα,

την

δυναµικό.

µεταφορά

της

Οι

δράσεις

γνώσης,

θα

προωθούν

αναστροφή

της

την

ηλικιακής

διάρθρωσης και του µικρού µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. την
εισαγωγή καινοτόµων δράσεων καθώς και τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού
δυναµικού και τη προώθηση της καινοτοµίας.
Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήµατος των
παραγωγών και στην προσφορά στην κατανάλωση νέων και σαφώς βελτιωµένων
ποιοτικά προϊόντων.
Γενικός Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και ενίσχυση
της βιοποικιλότητας
Με

το

στόχο

αυτό

επιδιώκεται

η

προστασία

του

φυσικού

περιβάλλοντος

(βιοποικιλότητα, στήριξη των περιοχών Φύση 2000 και δασών, γηγενών φυλών
αγελάδων και προβάτων) και του αγροτικού τοπίου, η διατήρηση της γεωργικής
γης και η διατήρηση του παραδοσιακού τοπίου, κυρίως στις ορεινές / ηµιορεινές
περιοχές

του

νησιού.

Άλλοι

ειδικοί

στόχοι

είναι

η

αντιµετώπιση

της

εντατικοποίησης της φυτικής και ζωικής παραγωγής, η ποιοτική αναβάθµιση των
εδαφών, η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των υδατικών πόρων και συστηµάτων,
η µείωση των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίµατος, η

ενδυνάµωση και

προώθηση της βιολογικής γεωργίας, η αειφορική διαχείριση και την ενίσχυση του
πολυλειτουργικού ρόλου των δασών και η δάσωση για περιβαλλοντικούς σκοπούς.
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Με τις δράσεις αυτές

αναµένεται να ενισχυθεί η

διατήρηση του τοπίου και η

µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την εγκατάλειψη και απερήµωση σε
περιοχές λιγότερο ευνοηµένες.
Γενικός

Στρατηγικός

Στόχος

3:

Βελτίωση

της

ποιότητας

ζωής

και

απασχόλησης

και

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας.
Με

το

στόχο

αυτό

επιδιώκεται

δηµιουργία

ευκαιριών

προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς και ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών
για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της εξασφάλισης διαρκούς
ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών, τη
αγροτικής

κληρονοµιάς.

Πιο

συγκεκριµένα,

διατήρηση και αναβάθµιση της
επιδιώκεται

η

δηµιουργία

ενός

καλύτερου επιπέδου ζωής για τους κατοίκους της υπαίθρου (προσφορά βασικών
υπηρεσιών και βελτίωση των υποδοµών) και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
στις

αγροτικές

περιοχές

και

βελτίωση

του

οικογενειακού

εισοδήµατος.

Η

αναζωογόνηση της οικονοµικής δραστηριότητας κυρίως στις ορεινές και ηµιορεινές
περιοχές µε προτεραιότητα στις µειονεκτικές περιοχές θα προσδώσει προοπτικές
ανάπτυξης και εξέλιξης µε στόχο την αναβίωση των.
Η διατήρηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της πολιτιστικής
κληρονοµιάς του τόπου αποτελεί επί µέρους προτεραιότητα.
Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4: ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της
προσέγγισης LEADER.
Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των
Οµάδων Τοπικής ∆ράσης και αποσκοπεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της
κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών περιοχών,
µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της δικτύωσης περιοχών και φορέων. Με
αυτό επιτυγχάνεται η προώθηση όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις
οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, η ισόρροπη ανάπτυξη του
αγροτικού χώρου και η τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια οικονοµικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ισορροπίας.
1.3.

Περιγραφή του Προγράµµατος

Το Πρόγραµµα καλύπτει όλη την Επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην
οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος.
Η Κυπριακή οικονοµία και ειδικότερα η αγροτική οικονοµία βρίσκεται σε µια
µεταβατική

φάση

που

οφείλεται

στο

νέο

οικονοµικό

περιβάλλον

δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε.
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ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται τα κυπριακά γεωργικά προϊόντα από οµοειδή
προϊόντα τόσο από χώρες της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες εντείνονται. Εντός της
εσωτερικής αγοράς λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού.
Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της
δασοκοµίας στην Κύπρο και τις υπάρχουσες αδυναµίες αυτών και έχοντας
ταυτόχρονα

υπόψη

της

Κοινοτικές

Στρατηγικές

Κατευθυντήριες

Γραµµές,

διαµορφώνεται η προτεινόµενη Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης.
Το υπό µελέτη Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαµβάνει τρεις Άξονες
προτεραιότητας, ο καθένας από τους οποίους προωθεί σειρά µέτρων και δράσεων.
Επιπλέον, ένας τέταρτος

οριζόντιος Άξονας αφορά την βελτίωση των τοπικών

αναπτυξιακών ικανοτήτων και ένας πέµπτος αφορά την τεχνική υποστήριξη. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται οι Άξονες αυτοί και τα µέτρα που προτείνονται για τον
κάθε ένα µαζί µε µια σύντοµη περιγραφή του κάθε µέτρου.
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Κωδικός
Τίτλος
Σύντοµη περιγραφή
Μέτρου/Καθεστώτος
1.1 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Το µέτρο στοχεύει στην εκπαίδευση, πληροφόρηση και
111
Εκπαίδευση, πληροφόρηση
διάχυση της γνώσης σε αγρότες και οργανωµένα σύνολα
και διάδοση της γνώσης
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της γεωργίας, της
δασοκοµίας και των τροφίµων, µε στόχο την ανάπτυξη
και εξειδίκευση στους τοµείς προϊόντων ποιότητας,
ολοκληρωµένη διαχείριση φυσικών πόρων και, εφαρµογή
πρακτικών παραγωγής συµβατών µε τη διατήρηση και
αναβάθµιση
του
τοπίου,
την
προστασία
του
περιβάλλοντος και την προστασία του καταναλωτή.
Στόχος
του
µέτρου
είναι
η
παροχή
ειδικών
112
Ενίσχυση πρώτης
εγκατάστασης νέων γεωργών ευεργετηµάτων και κινήτρων για την παραµονή στην
ύπαιθρο νέων ανθρώπων (< 40 ετών) και να εργαστούν
στην γεωργία, καθώς και η ηλικιακή ανανέωση του
αγροτικού πληθυσµού
113
Πρόωρη συνταξιοδότηση
Το µέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλικιωµένων
αγροτών
γεωργών
να
αποχωρήσουν
από
την
ενεργό
επαγγελµατική δραστηριότητα και σε συνδυασµό µε το
Μέτρο της «Πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών»
επιδιώκει να επιφέρει τη διαρθρωτική βελτίωση των
γεωργικών εκµεταλλεύσεών τους
Το µέτρο αποσκοπεί στη παραχώρηση οικονοµικής
114
Χρήση γεωργικών
ενίσχυσης των κατόχων γεωργικών και δασικών
συµβουλευτικών Υπηρεσιών
εκµεταλλεύσεων για να κάνουν χρήση συµβουλευτικών
υπηρεσιών µε σκοπό τη προσαρµογή και βελτίωση της
συνολικής απόδοσης της εκµετάλλευσής τους
1.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Το µέτρο στοχεύει στην επίλυση των διαρθρωτικών
121
Εκσυγχρονισµός των
αδυναµιών του γεωργοκτηνοτροφικού τοµέα
για
γεωργικών και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της συνολικής
κτηνοτροφικών
επίδοσης των εκµεταλλεύσεων και ειδικότερα
της
εκµεταλλεύσεων
περιβαλλοντικής αναβάθµισης τους. Συνίσταται από δύο
καθεστώτα:
Επενδύσεις
που
στοχεύουν
στον
εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών
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123

Προστιθέµενη αξία στα
γεωργικά και δασοκοµικά
προϊόντα. ∆ηµιουργία και
Εκσυγχρονισµός Μονάδων
Μεταποίησης και Εµπορίας
Γεωργικών και ∆ασοκοµικών
Προϊόντων

125

Χωροταξική Κτηνοτροφική
Ανάπτυξη

εκµεταλλεύσεων και, ενισχύσεις για βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και διαχείριση των αποβλήτων στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
Το µέτρο στοχεύει στην αξιοποίηση και αύξηση της
γεωργικής παραγωγής µέσω αυξηµένης ζήτησης για την
παραγωγή και εµπορία µεταποιηµένων γεωργικών
προϊόντων. Πρόσθετα, το µέτρο θα συµβάλει στη
βελτίωση
της
παραγωγικότητας/απόδοσης
των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την ενίσχυση του
εισοδήµατος των γεωργών.

Στόχοι του µέτρου είναι η προώθηση της ορθολογικής
χωροταξικής ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, η προστασία
του περιβάλλοντος από αρνητικές και οχληρές επιδράσεις
των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων καθώς και η
κατασκευή βασικών έργων υποδοµής για την ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας και εξωραϊσµού του τοπίου στις
κτηνοτροφικές περιοχές στα πλαίσια των πιο πάνω
στόχων
1.3 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η προσαρµογή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στα
131
Παροχή βοήθειας σε
κοινοτικά πρότυπα που άπτονται των τοµέων του
γεωργούς για να
περιβάλλοντος της ∆ηµόσιας υγείας, της υγείας των
προσαρµοσθούν σε
ζώων και των φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων και
απαιτητικά πρότυπα
της ασφάλειας στο χώρο εργασίας αποτελεί Κανονιστική
βασιζόµενα στην κοινοτική
υποχρέωση και θα πρέπει να τηρείται από όλους τους
νοµοθεσία
γεωργούς.
Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή διαβεβαίωσης
132
Συµµετοχή γεωργών σε
στους γεωργούς όσον αφορά την ποιότητα των
συστήµατα για την ποιότητα
προϊόντων
ή
της
διαδικασίας
παραγωγής
που
των τροφίµων
χρησιµοποιείται και που αποβλέπει στη βελτίωση της
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και στη βελτίωση
των ευκαιριών εµπορίας των προϊόντων αυτών.
Το µέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε οµάδες
133
∆ραστηριότητες ενηµέρωσης
παραγωγών
προϊόντων ποιότητας µε στόχο την
και προώθησης των
ενηµέρωση των καταναλωτών για προϊόντα που
προϊόντων στο πλαίσιο
παράγονται βάσει Κοινοτικών και εθνικών συστηµάτων
συστηµάτων για την
ποιότητας και την προώθηση των προϊόντων αυτών.
ποιότητα των τροφίµων
1.4 ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το µέτρο αυτό προωθεί τη
σύσταση Οµάδων
Ενθάρρυνση σύστασης και
Παραγωγών, στόχος των οποίων θα είναι η προσαρµογή
λειτουργίας Οµάδων
της παραγωγής και των αποδόσεων µε τις απαιτήσεις της
Παραγωγών/ Ενώσεων
αγοράς, την από κοινού διάθεση των προϊόντων, της
Οµάδων Παραγωγών
κεντρικής οργάνωσης των πωλήσεων και της διάθεσης
της παραγωγής στους διάφορους φορείς εµπορίας και,
την θέσπιση κοινών κανόνων για την πληροφόρηση
σχετικά µε την παραγωγή, τη συγκοµιδή και τη διάθεση.

142

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
2.1 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
Κωδικός
211
212

Τίτλος
Μέτρου/Καθεστώτος
Παροχή εξισωτικών
πληρωµών σε µειονεκτικές
περιοχές

Σύντοµη περιγραφή
Το µέτρο αποσκοπεί στην καθιέρωση καθεστώτος
ενίσχυσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε επιλέξιµες
µειονεκτικές περιοχές για αντιστάθµιση απώλειας
εισοδήµατος, λόγω µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων ή
αντίξοων καιρικών συνθηκών. Στόχος είναι η συνεχής
αξιοποίηση της γεωργικής γης και η διατήρηση µιας

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

9

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

213

214

βιώσιµης αγροτικής κοινότητας.
Με το Μέτρο αυτό καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε πρώτο στάδιο για
διατήρηση/ βελτίωση της βιοποικιλότητας στις περιοχές
Φύση 2000 και σε µεταγενέστερο στάδιο, αφού
ολοκληρωθούν τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια για κάθε περιοχή,
για αντιστάθµιση µέρους της απώλειας εισοδήµατος
λόγω εφαρµογής των σχεδίων αυτών
Αγροπεριβαλλοντικές
Το Μέτρο αυτό αποτελείται από 8 καθεστώτα, µε τα
υποχρεώσεις
οποία προωθούνται καλλιεργητικές µέθοδοι, τεχνικές
παραγωγής και διαχείρισης που σέβονται το περιβάλλον,
ιδίως για να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων, του
εδάφους και του τοπίου και να διατηρηθεί ή/ και να
προαχθεί η βιοποικιλοµορφία, τόσο στη χλωρίδα όσο και
στην
πανίδα.
Τα
καθεστώτα
αφορούν
αγροπεριβαλλοντικές
υποχρεώσεις
στα
οινοποιήσιµα/επιτραπέζια
αµπέλια,
πατάτες,
εσπεριδοειδή, αροτραίες καλλιέργειες, παραδοσιακές
φυτείες δέντρων και θάµνων µε έµφαση στις
µειονεκτικές
περιοχές,
διάσωση
και
συντήρηση
παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών και
διάσωση παραδοσιακών φυλών ζώων, ανάπτυξη της
βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων και,
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
πανίδας.
2.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας
και παροχή εξισωτικών
πληρωµών σε περιοχές Φύση
2000

221

∆άσωση Γεωργικής Γης

222

Εγκατάσταση
Γεωργοδασοπονικών
Συστηµάτων

223

∆άσωση µη Γεωργικής Γης

224

Ενισχύσεις Φύση 2000

225

∆ασοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις

Με το καθεστώς αυτό προωθείται η δάσωση περιοχών
που
αντιµετωπίζουν
διάφορα
περιβαλλοντικά
προβλήµατα (διάβρωση εδάφους, υποβάθµιση ποιότητας
νερών κλπ) ή οι εκεί γεωργικές καλλιέργειες έχουν
καταστεί ασύµφορες, µε σκοπό την απάµβλυνση των
προβληµάτων αυτών. Αυτό θα επιτευχθεί µε την
εγκατάσταση και προστασία της ∆ασικής φυτείας και
περιποίηση/ συντήρηση της .
Το καθεστώς αποσκοπεί στην εγκατάσταση νέων
ανεµοθραυστών
για
προστασία
των
γεωργικών
καλλιεργειών από εξωγενείς παράγοντες (ανέµους,
παγετούς), στη συµβολή για παραγωγή δασοκοµικών
προϊόντων και για ικανοποίηση περιβαλλοντικών
απαιτήσεων,
όπως
βελτίωση
του
τοπίου,
προστασία/ενίσχυση της βιοποικιλότητας και παροχή
καταφυγίων για την πανίδα
Το καθεστώς αυτό προωθεί τη δάσωση επιλέξιµων
εκτάσεων µη γεωργικής γης στην οποία παρουσιάζονται
διάφορα
περιβαλλοντικά
προβλήµατα
(πυρκαγιές,
ερηµοποίηση κλπ), µε στόχο την προστασία βελτίωση
της κατάστασης των.
Το Καθεστώς αυτό θα εφαρµόζεται στις δασικές εκτάσεις
των κηρυγµένων περιοχών Φύση 2000, µε κυριότερο
ειδικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρµογής των Οδηγιών
92/43/EEC και 79/409/EEC. Θα γίνεται µέσω ειδικής
στήριξης στους ιδιώτες δασοκαλλιεργητές µε σκοπό να
τους βοηθήσει να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που θα
απορρέουν από την εφαρµογή των εν λόγω Οδηγιών
καθώς επίσης και άλλων σχετικών εθνικών προνοιών και
µέτρων
Σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση του
οικολογικού και προστατευτικού ρόλου των δασών σε
περιοχές εκτός του δικτύου Φύση 2000, µε στόχο τη
διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση
της προστατευτικής αξίας των δασών σε σχέση µε τη
διάβρωση και την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των
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226

Προστασία των δασών από τις
πυρκαγιές και αναδάσωση
καµένων περιοχών

227

Μη παραγωγικές επενδύσεις

υδάτων και τη διαφύλαξη/βελτίωση των υψηλής αξίας
δασικών οικοσυστηµάτων
Το Μέτρο στοχεύει στη προώθηση έργων και µέτρων
πυροπροστασίας, έτσι ώστε να υπάρξει µείωση του
αριθµού
των
πυρκαγιών
και
γενικά
να
γίνει
αποτελεσµατικότερη και γρηγορότερη η αντιµετώπισή
των. Θα παρέχεται επίσης οικονοµική ενίσχυση για την
αναδάσωση των καµένων περιοχών
Το Καθεστώς έχει ως στόχο την ποιοτική βελτίωση των
προσφερόµενων υπηρεσιών των εκδροµικών και
κατασκηνωτικών χώρων, αλλά και της περιβαλλοντικής
ενηµέρωσης, µέσω της κάλυψης δαπανών για ετοιµασία
µελετών, επίβλεψης και εκτέλεσης έργων τοπιοτέχνησης,
∆ασικού Μουσείου κλπ.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
3.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κωδικός
313

Τίτλος
Μέτρου/Καθεστώτος
Ενθάρρυνση τουριστικών
δραστηριοτήτων

Σύντοµη περιγραφή

Το Μέτρο στοχεύει στην ανάδειξη των αξιόλογων
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
υπαίθρου, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας δηµόσιες
επενδύσεις (υλοποίηση µικρής κλίµακας έργων υποδοµής)
µε επίκεντρο τον Αγροτουρισµό
3.2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

321
322
323

341

Το Μέτρο αυτό χωρίζεται σε τρεις δράσεις και στοχεύει
στη βελτίωση του περιβάλλοντος των Κοινοτήτων της
υπαίθρου για διαβίωση και προσέλκυση οικονοµικών
δραστηριοτήτων,
στη
διατήρηση
της
πολιτιστικής/αγροτικής
κληρονοµιάς
και
φυσικού
πλούτου, στην αναζωογόνηση του κοινωνικοοικονοµικού
περιβάλλοντος των κοινοτήτων της υπαίθρου και στη
διατήρηση του πληθυσµού της
3.4 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθµιση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς και του φυσικού
πλούτου

Στόχος του Μέτρου είναι απόκτηση δεξιοτήτων από
εταιρικά σχήµατα δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα µε στόχο την
προπαρασκευή και υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης. Απώτερος στόχος είναι τα εταιρικά αυτά
σχήµατα να µετεξελιχτούν σε Οµάδες Τοπικής ∆ράσης και
να χρηµατοδοτηθούν σε µελλοντικό στάδιο µέσα από τον
Άξονα LEADER

Απόκτηση δεξιοτήτων
εµψύχωση και εφαρµογή
στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης

ΑΞΟΝΑΣ 4: LEADER
4.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κωδικός
41

411

Τίτλος
Μέτρου/Καθεστώτος
Εφαρµογή Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης

Εφαρµογή Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό

Σύντοµη περιγραφή
Το Μέτρο αυτό διαµέσου τριών καθεστώτων (411,
412,413)
και µε εφαρµογή
σε όλες τις Αγροτικές
Περιοχές µε έµφαση τις ορεινές και ηµιορεινές στοχεύει
στην
ενίσχυση για εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
γεωργίας και δασοκοµίας, του περιβάλλοντος και της
υπαίθρου και της ποιότητας ζωής και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας. Σκοπός του είναι η επίτευξη των
στόχων ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις άλλους
Άξονες του ΠΑΑ.
Υλοποίηση τοπικών προγραµµάτων LEADER µε στόχο την
ολοκληρωµένη, ψηλής ποιότητας αειφόρο ανάπτυξη,
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διαφοροποίηση
γεωργικών
δραστηριοτήτων
του
αγροτικού πληθυσµού, σε προσδιορισµένες Αγροτικές
Περιοχές. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας
και
δασοκοµίας
(Άξονας
1),
µέσω
καινοτόµων
προσεγγίσεων.
Υλοποίηση
τοπικών
προγραµµάτων
LEADER
που
Εφαρµογή Στρατηγικών
στοχεύουν στην ολοκληρωµένη, ψηλή ποιότητας αειφόρο
Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό
ανάπτυξη, διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων
τη βελτίωση του
του αγροτικού πληθυσµού µέσω Στρατηγικών Τοπικής
περιβάλλοντος και της
Ανάπτυξης σε προσδιορισµένες Αγροτικές Περιοχές.
υπαίθρου
Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου (Άξονας 2)
µέσω καινοτόµων προσεγγίσεων
Υλοποίηση
τοπικών
προγραµµάτων
LEADER
που
Εφαρµογή Στρατηγικών
στοχεύουν στην ολοκληρωµένη, ψηλής ποιότητας
Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό
αειφόρο
ανάπτυξη,
διαφοροποίηση
γεωργικών
τη βελτίωση της ποιότητας
δραστηριοτήτων του αγροτικού πληθυσµού, µέσω
ζωής στις αγροτικές περιοχές
Στρατηγικών
Τοπικής
Ανάπτυξης
σε
σαφώς
και διαφοροποίηση της
προσδιορισµένες Αγροτικές Περιοχές. Στόχος είναι η
αγροτικής οικονοµίας
επίτευξη των στόχων του 3ου Άξονα. Οι ΟΤ∆ υλοποιούν
δράσεις των Μέτρων του ΠΑΑ καθώς και εκτός αλλά
ικανοποιούν τους στόχους του 3ου Άξονα
4.2 ∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του
τοµέα γεωργίας και της
δασοκοµίας

412

413

421

∆ιατοπική και διεθνική
συνεργασία

Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της συνεργασίας
και της καινοτοµίας µεταξύ ΟΤ∆, καθιερώνοντας
καθεστώς ενίσχυσης της εφαρµογής έργων συνεργασίας,
για την επίτευξη των στόχων ενός ή περισσοτέρων από
τους τρεις άλλους Άξονες
4.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
431
Λειτουργία
των
Οµάδων Στόχος είναι η παροχή αρωγής στην υλοποίηση
Τοπικής ∆ράσης, απόκτηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης των Οµάδων Τοπικής
δεξιοτήτων και εµψύχωση ∆ράσης, για την απόκτηση δεξιοτήτων και την εµψύχωση
στην περιοχή
στην περιοχή

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κωδικός
511

Τίτλος
Μέτρου/Καθεστώτος
Τεχνική υποστήριξη

1.4.

Σύντοµη περιγραφή
Στόχοι του Μέτρου είναι η διασφάλιση της ορθής
υλοποίησης και στήριξης των Μέτρων του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης στο σύνολο του, καθώς και του
πρωτογενή τοµέα στα πλαίσια του προγράµµατος.
Επιπλέον, η παρακολούθηση των δράσεων και η
συντονισµένη
εφαρµογή
του
προγράµµατος
και
αξιολόγηση του

Εναλλακτικές ∆υνατότητες

Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν κατά τη σύνταξη του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης, µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κύριες εναλλακτικές,
την ΕΛ0, ΕΛ1 και ΕΛ2, όπως εξετάζονται αναλυτικά και αξιολογούνται στην
παρούσα µελέτη από πλευράς περιβαλλοντικής απόδοσης της κάθε µιας.
¾

Η µηδενική λύση ΕΛ0 ισοδυναµεί µε τη διατήρηση της τρέχουσας
κατάστασης και την παραίτηση από την προώθηση του ΠΑΑ. Η λύση αυτή
δεν εξυπηρετεί την Κοινή Αγροτική Πολιτική ούτε τους εθνικούς και
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κοινοτικούς στόχους σχετικά µε την αγροτική εξέλιξη, ενώ µεταξύ άλλων
δεν προωθεί και µέτρα βελτίωσης του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
και

αειφορικής

χρήσης

των

φυσικών

πόρων,

όπως

µπορούν

να

ενσωµατωθούν σε ένα ορθολογικό ΠΑΑ. Η µηδενική λύση τελικά, δεν
ισοδυναµεί µόνο µε στασιµότητα της αγροτικής κατάστασης, αλλά ίσως
ακόµα µε υποβάθµιση αυτής σε σχέση µε τα τελευταία χρόνια κατά τα
οποία υπήρχε µια σηµαντική ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας.
¾

Η εναλλακτική λύση ΕΛ1, που αποτελεί και την προτεινόµενη λύση,
περιλαµβάνει τέσσερις άξονες, οι οποίοι δοµούνται από επιµέρους µέτρα.
Με τη λύση αυτή δίνεται µια συγκεκριµένη βαρύτητα σε κάθε µέτρο. Οι
αναµενόµενες επιπτώσεις εκτιµώνται αναλυτικά στην παρούσα µελέτη.

¾

Η εναλλακτική λύση ΕΛ2, αποτέλεσε τη βάση του προγράµµατος της
λύσης ΕΛ1, και έχει λιγότερα µέτρα ενίσχυσης αλλά και διαφορετική
κατανοµή των πιστώσεων µεταξύ αυτών, και που αποτελεί το Προσχέδιο
του ΠΑΑ όπως είχε ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2007. Έτσι, στο
εναλλακτικό πρόγραµµα τα επιµέρους µέτρα λαµβάνουν διαφορετική
βαρύτητα. Το σύνολο των πιστώσεων το οποίο είναι ελαφρώς µειωµένο,
κατανέµεται διαφορετικά σε σχέση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα,
δίνοντας αυξηµένη βαρύτητα σε ορισµένες δράσεις και αντίστοιχα
µειωµένη σε κάποιες άλλες. Με τον τρόπο αυτό το εναλλακτικό
Πρόγραµµα δίνει διαφορετικές προτεραιότητες και προωθεί περισσότερο ή
λιγότερο τους επιµέρους τοµείς της αγροτικής ανάπτυξης. Σε κάθε
περίπτωση λοιπόν συνιστά ένα άλλο πρόγραµµα, που έχει διαφορετικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η λύση αυτή προωθεί περισσότερο µέτρα του
άξονα 3 σε βάρος των αξόνων 1 και 2, προσφέροντας περισσότερα οφέλη
προς το ανθρωπογενές περιβάλλον και λιγότερα στο φυσικό έναντι της
ΕΛ1.

Μετά από συγκριτική αξιολόγηση των τριών εναλλακτικών λύσεων προκύπτει ότι η
λύση ΕΛ0 είναι δυσµενέστερη από τις άλλες εναλλακτικές, τόσο για την εξέλιξη της
αγροτικής ανάπτυξης, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η λύση αυτή
δεν

προωθεί

τους

στόχους

της

Αγροτικής

ανάπτυξης

και

δεν

προσφέρει

οποιαδήποτε οφέλη στο περιβάλλον.
Από τη συγκριτική θεώρηση των εναλλακτικών λύσεων ΕΛ1 και ΕΛ2, µετά από
συγκριτική

προσεγγιστική

βαθµολόγηση

της έντασης των επιπτώσεων που

µπορούν να προκαλέσουν στις κύριες περιβαλλοντικές παραµέτρους, προκύπτει ότι
από την υλοποίηση της ΕΛ1, αυτής δηλαδή του προτεινόµενου ΠΑΑ, προκύπτουν
και οι περισσότερες θετικές επιπτώσεις στο συνολικό περιβάλλον. Το συµπέρασµα
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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αυτό µπορεί να εξαχθεί και από το γεγονός ότι δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην
αειφορική χρήση της γεωργικής γης, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της
υπαίθρου. Ταυτόχρονα στη λύση ΕΛ1 περιορίζονται οι πιστώσεις προς τις
κατασκευές, τη µεταποίηση, τις επιχειρήσεις κ.α. που επιβαρύνουν σχετικά τις
παραµέτρους του φυσικού περιβάλλοντος. Από την άλλη µεριά, η εφαρµογή της
ΕΛ2 πιθανώς να πρόσφερε µεγαλύτερα οφέλη κυρίως προς στο ανθρωπογενές
περιβάλλον, µέσω δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στην ύπαιθρο και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας, όµως και παρόλα
αυτά, συνδυάζοντας τα οφέλη και προς το ανθρωπογενές αλλά και προς το φυσικό
περιβάλλον, φαίνεται ότι η ΕΛ1 και το Προτεινόµενο Πρόγραµµα είναι ιδανικότερη
λύση σε σχέση µε την ΕΛ2.
Συνεπώς,

η

αξιολόγηση

των

εναλλακτικών

δυνατοτήτων

µε

κριτήρια

την

περιβαλλοντική απόδοση, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της εφικτότητας εφαρµογής
τους και της επίτευξης των στόχων τους, αναδεικνύει ως προσέγγιση επιλογής την
κύρια λύση ΕΛ1, δηλαδή το προτεινόµενο σχέδιο ΠΑΑ. Το πρόγραµµα αυτό της
λύσης ΕΛ1, εξετάζεται στη συνέχεια της παρούσας µελέτης ως προς τις επιπτώσεις
της στο περιβάλλον (σε επίπεδο στρατηγικής µελέτης) και ως προς τα µέτρα
προστασίας που µπορεί να ληφθούν για την πρόληψη, µετριασµό ή εξάλειψη των
αναµενόµενων επιπτώσεων στο περιβάλλον.
1.5.
Στο

Υφιστάµενη Κατάσταση Περιβάλλοντος

κεφάλαιο

αυτό

γίνεται

αναφορά

στην

υφιστάµενη

κατάσταση

του

περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής που καλύπτει το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013. Η περιοχή µελέτη όπως έχει ήδη αναφερθεί καλύπτει το
σύνολο

της

επικράτειας

της

Κυπριακής

∆ηµοκρατίας

στην

οποία

ασκείται

αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος.
Ατµοσφαιρική Ρύπανση
Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι στην Κύπρο εµφανίζουν σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις
κυρίως σε αστικές και βιοµηχανικές περιοχές. Θετική εξέλιξη αποτέλεσε η
υιοθέτηση αποτελεσµατικότερων τεχνολογιών στις διάχυτες πηγές ρύπανσης
(πετρελαιοκίνητα οχήµατα, κεντρικές θερµάνσεις) καθώς επίσης και οι επενδύσεις
πολλών

βιοµηχανικών

εγκαταστάσεων

για

την

προστασία

του

αέρα.

Η

δραστηριοποίηση που παρατηρείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια προς την
κατεύθυνση µείωσης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει
τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα µε µικρές µειώσεις στις συγκεντρώσεις του
διοξειδίου του θείου και των οξειδίων του αζώτου. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι
οι συγκεντρώσεις αµµωνίας (κύρια πηγή η κτηνοτροφία) παραµένουν σχεδόν
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σταθερές ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση των θερµοκηπιακών
αερίων (CO2, NH4, N2O).
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Η χώρα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την εισαγωγή ενεργειακών πόρων από
το εξωτερικό. Η κάλυψη των αναγκών του νησιού γίνεται µε τη χρήση συµβατικών
καυσίµων

και

κυρίως

πετρελαιοειδών

(89,9

%)

ενώ

η

συνεισφορά

των

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό δυναµικό της χώρας φτάνει µόλις
στο 4,5 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ένας από τους κύριους
στόχους της εθνικής ενεργειακής πολιτικής είναι η όσο το δυνατό µεγαλύτερη
εκµετάλλευση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Στο Σχέδιο ∆ράσης για
Ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας περιλαµβάνονται στόχοι όπως ο
διπλασιασµός της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου από
4,5 % που ήταν το 1995 σε 9 % µέχρι το 2010, η αύξηση της συνεισφοράς των
ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισµού από µηδενική σε 6 % µέχρι το 2010, η εξάλειψη
των εµποδίων στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και η ενίσχυση όλων των µορφών ΑΠΕ που
ήδη προσφέρονται στην Κύπρο (αιολικής, ηλιακής, βιοµάζας και φωτοβολταϊκών).
Βιοµηχανική ρύπανση
Το µέγεθος των βιοµηχανιών στην Κύπρο, σύµφωνα µε τον ρυθµό παραγωγής
τους και το ρυθµό ροής των υγρών αποβλήτων, είναι µικρό έως µέτριο. Η
βιοµηχανία

τροφίµων

αντιστοιχεί

στο

57%

περίπου

της

βιοµηχανικής

δραστηριότητας στην Κύπρο, ενώ παράλληλα υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός
χηµικών βιοµηχανιών που αντιστοιχεί στο 14% περίπου του συνολικού αριθµού.
Ένας άλλος σηµαντικός κλάδος είναι τα σφαγεία (13%). Υπάρχουν επίσης 19
βιοµηχανίες στον τοµέα της επιµετάλλωσης ή επεξεργασίας των µετάλλων και δύο
βυρσοδεψεία που αντιστοιχούν στο 9% των βιοµηχανιών.
Υδατικοί Πόροι
Η ανάπτυξη των υδάτινων πόρων και η προώθηση µέτρων εξοικονόµησης νερού,
απετέλεσαν την βασική προτεραιότητα του κράτους κατά τα τελευταία 40 χρόνια.
Παρόλα αυτά τα αυξηµένα φαινόµενα σοβαρής και εκτεταµένης ανοµβρίας καθώς
και η µεγάλη αύξηση της ζήτησης νερού επιδεινώνουν το πρόβληµα της έλλειψης
του. Στο υδατικό ισοζύγιο της χώρας προστέθηκαν σηµαντικές ποσότητες
αφαλατωµένου θαλασσινού νερού και νερού από την επαναχρησιµοποίηση
εξαγνισµένων

λυµάτων.

Παράλληλα

µειώθηκε

σηµαντικά

η

έκταση

των

αρδευόµενων µόνιµων καλλιεργειών και αυξήθηκαν οι ετήσιες καλλιέργειες µε
αποτέλεσµα τη καλύτερη διαχείριση και την ευελιξία χρήσης των υδατικών πόρων.
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Οι κυριότεροι παράγοντες υποβάθµισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών
είναι α) Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων σε
επιφανειακούς

και

υπόγειους

φωσφορικών

λιπασµάτων

δηµιουργούν

φαινόµενα

αποδέκτες,

από

τις

β)

Η

εντατικές

ευτροφισµού,

και

έκπλυση

γεωργικές

γ)

αζωτούχων
καλλιέργειες

προβλήµατα

και
που

υφαλµύρωσης

υδροφορέων εξαιτίας της υπεράντλησης.
Η επίτευξη καλής κατάστασης στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των
υδατικών σωµάτων µέχρι το 2015 αποτελεί δέσµευση των Κρατών Μελών της
Κοινότητας στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας πλαίσιο 2000/60/EC για τα νερά
(Νόµος 13(I)/2004). Οι µέχρι στιγµής µελέτες έχουν δείξει ότι ένας σηµαντικός
αριθµός υδατικών συστηµάτων έχει χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο µη
επίτευξης των στόχων της Οδηγίας και ένας από τους λόγους είναι οι πιέσεις από
αγροτικές δραστηριότητες.
Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον
Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα της Μεσογείου. Τα πιο σηµαντικά
χαρακτηριστικά της εν λόγω περιοχής είναι: α) Υψηλές θερµοκρασίες, β) Υψηλή
αλατότητα,

γ)

Μικρής

έκτασης

παλιρροιακά

φαινόµενα,

δ)

Ολιγοτροφικός

χαρακτήρας (φτωχή σε θρεπτικά συστατικά), ε) Μεγάλη βιοποικιλότητα, και στ)
Υψηλός αριθµός ξενικών ειδών.
Γενικότερα η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής διατηρεί
υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τοπικού επιπέδου προβλήµατα παρουσιάζονται
στη παράκτια περιοχή της Λεµεσού λόγω της παρουσίας του λιµανιού αλλά και της
έντονης αστικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η θάλασσα
και οι παράκτιες περιοχές ως τελικός υδάτινος αποδέκτης είναι ευάλωτες στην
ρύπανση από αστικά, βιοµηχανικά και γεωργικά λύµατα.
Ρύπανση από τις Θαλάσσιες Μεταφορές
Όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα, η βασική περιβαλλοντική απειλή σχετίζεται
τόσο µε πλοία που διασχίζουν την Κύπρο όσο και µε αυτά που κινούνται στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πλοία αυτά µολύνουν συχνά τη
Μεσόγειο µε χηµικά και κατάλοιπα πετρελαίου, ενώ ευθύνονται και για την
εισαγωγή ξένων ειδών.
Αλιεία και Αλιευτικά Αποθέµατα
Σήµερα στη θαλάσσια περιοχή περιµετρικά της Κύπρου δραστηριοποιούνται 876
Κυπριακά αλιευτικά σκάφη, ενώ έντονη είναι και η παρουσία αλιευτικών σκαφών
τρίτων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα. Από τα διαθέσιµα στοιχεία
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προκύπτει ότι τα Μεσογειακά αλιευτικά πεδία και τα κυριότερα αλιευτικά
αποθέµατα βρίσκονται σε κατάσταση υπερεκµετάλλευσης. Αξίζει να τονιστεί ότι η
Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί δράσεις αντιµετώπισης
του προβλήµατος και επίτευξης αειφορίας.
Υδατοκαλλιέργεια
Στην Κύπρο λειτουργούν 7 µονάδες πάχυνσης ευρύαλων µεσογειακών ειδών, 4
ιχθυογεννητικοί σταθµοί που παράγουν γόνο για τις µονάδες πάχυνσης και 8
µονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων στις οποίες περιλαµβάνονται 6 µικρά
ιχθυοτροφεία πέστροφας και 2 µονάδες παραγωγής διακοσµητικών ψαριών.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η ιχθυοκαλλιέργεια δεν σχετίζεται µε σηµαντικά
περιβαλλοντικά προβλήµατα ενώ η ρύπανση περιορίζεται µόνο στην περιοχή κοντά
από τις µονάδες. Οι σηµαντικότερες ίσως επιστηµονικές ανησυχίες είναι αυτές που
σχετίζονται µε τις επιπτώσεις στην γενετική σύσταση των άγριων πληθυσµών από
τα δραπετεύοντα ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών.
Εδαφικοί Πόροι
Οι βασικοί κίνδυνοι για τους εδαφικούς πόρους του νησιού είναι α) η ανεπάρκεια
σχεδίων και υποδοµών διάθεσης των στερεών αστικών απορριµµάτων β) η
διάβρωση των εδαφών και η απερήµωση γ) η διάβρωση των ακτών (η ακτογραµµή
της Κύπρου έχει επηρεαστεί κατά 37,8%) και δ) η διάβρωση δασικών εδαφών από
διάφορες δασοκοµικές δραστηριότητες.
Σηµαντική είναι η προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει η Κύπρος για τη θέσπιση
ενός Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για την καταπολέµηση της απερήµωσης και
την άµβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας.
Γεωµορφολογία
Η Κύπρος µπορεί να διαχωριστεί µε βάση τη γεωµορφολογία της σε τρεις περιοχές:
¾

στην

οροσειρά

του

Πενταδάκτυλου

που

περιλαµβάνει

επίσης

τη

χερσόνησο της Καρπασίας.
¾

την οροσειρά του Τροόδους και τη φυσική προέκταση της και

¾

στις αλλουβιακές πεδιάδες (κυρίως της Μόρφου και Αµµοχώστου).

Απόβλητα
Στην Κύπρο υπάρχουν σηµαντικά κενά και αδυναµίες στον τοµέα της διαχείρισης
των αποβλήτων. Συγκεκριµένα λειτουργούν 5 χώροι διάθεσης απορριµµάτων και
από αυτούς µόνο ο ΧΥΤΑ Πάφου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, ενώ οι χώροι
ταφής στην επαρχία Λευκωσίας και Λεµεσού λειτουργούν µε ελεγχόµενη απόθεση
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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και οι άλλοι τρεις υπό συνθήκες ηµιελεγχόµενης απόθεσης. Επίσης υπάρχει ένας
σηµαντικός αριθµός χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης οικιακών και άλλων στερεών
αποβλήτων.
Προς την κατεύθυνση αντιµετώπισης του προβλήµατος αυτού και της µείωσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στρέφεται η Στρατηγική της Κυβέρνησης για τη
∆ιαχείριση των Αποβλήτων µε σηµαντικότερες δράσεις αυτές της κατασκευής
ΧΥΤΑ.
Χρήση Γης
Σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε το 2000 σχετικά µε τη χρήση γης στο νησί η
συνολική έκταση της γεωργικής γης κατά το 2000 ανερχόταν στα 443.043 Ha και
αντιστοιχούσε στο 47,89 % της συνολικής γης του νησιού καταλαµβάνοντας το
µεγαλύτερο µερίδιο γης. Τα δάση και οι δασοκοµικές εκτάσεις κάλυπταν 407.858
Ha που ισοδυναµούσαν στο 44,12 % του νησιού ενώ οι άλλες κατηγορίες χρήσης
γης καταλάµβαναν πολύ µικρότερες εκτάσεις. Συγκεκριµένα οι τεχνητές επιφάνειες
καταλάµβαναν 70.233 Ha (7,63 %), οι υγροβιότοποι 1955 Ηa (0,21 %) και τέλος
τα υδατικά σώµατα 1401 Ha (0,15 %).
Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα και Πανίδα
Στη Κύπρο απαντώνται πολυάριθµοι οικότοποι που φιλοξενούν σπάνια και
προστατευόµενα είδη και στηρίζουν οικοσυστήµατα µε ιδιαίτερη οικολογική
σηµασία. Από το 1999 άρχισε η διαδικασία επιλογής και καθορισµού των περιοχών
προστασίας του ∆ικτύου «ΦΥΣΗ 2000». Σε αυτές περιλαµβάνονται 39 περιοχές
προς ένταξη στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών οι οποίες
καταλαµβάνουν µια συνολική έκταση 16.7562,00 Ha.
Τοπίο
Το φυσικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ο νησιωτικός της χαρακτήρας ο
οποίος εµφανίζει ένα έντονο ανάγλυφο που συµβάλει στη διατήρηση της βιοτικής
ποικιλοµορφίας. Ο φυσικός πλούτος, το ιδιαίτερο τοπίο και το σηµαντικό
πολιτισµικό απόθεµα του νησιού αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε
χρόνο και την σηµαντικότερη πηγή εσόδων για τους κατοίκους του.
∆ηµογραφικά Στοιχεία
Ο πληθυσµός της Κύπρου ανέρχεται στις 703.526 κατοίκους, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της απογραφής το 2001. Όσον αφορά το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού,
αυτός ανήλθε στο 12,58 % (1992 – 2001) γεγονός για το οποίο ευθύνεται σε
µεγάλο βαθµό η εισροή ξένων µεταναστών στο νησί. Σηµαντικό είναι επίσης το
γεγονός ότι η Κύπρος µαστίζεται από το πρόβληµα της δηµογραφικής γήρανσης
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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του πληθυσµού αλλά και της

συνεχόµενης ροής πληθυσµού από τις αγροτικές

περιοχές στις πόλεις.
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Η ιστορία και ο πολιτισµός του νησιού µπορεί να χαρακτηριστεί τόσο πλούσια όσο
και ιδιαίτερη. Η ανθρώπινη παρουσία στο νησί σύµφωνα µε ανασκαφικά ευρήµατα
(Χοιροκοιτία) χρονολογείται από την παλαιολιθική και νεολιθική εποχή, ενώ
αναπτύχθηκαν και ήκµασαν σηµαντικοί πολιτισµοί στα ιστορικά χρόνια αφήνοντας
πίσω τους σηµαντικά ιστορικά µνηµεία. Η Κύπρος στο σύνολο της χαρακτηρίζεται
από την ύπαρξη πλούσιου πολιτιστικού περιβάλλοντος µε µνηµεία παγκόσµιας
ακτινοβολίας, αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία.
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
Στην Κύπρο λειτουργούν µια σειρά ιδιωτικών σχολών αναγνωρισµένων από το
Κυπριακό Κράτος ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ενώ σηµαντικό ρόλο στην
εκπαίδευση κατέχει το Πανεπιστήµιο Κύπρου και το νεοϊδρυθέν Τεχνολογικό
Πανεπιστήµιο Κύπρου.
Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στις αγροτικές περιοχές παρουσιάζονται
περιορισµένες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε σύγκριση µε τα µεγάλα αστικά κέντρα.
Ανθρώπινη Υγεία
Στην Κύπρο οι δείκτες που αφορούν την αναλογία κλινών και ιατρών βρίσκονται
σε χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στις
περιοχές της υπαίθρου παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήµατα προσβασιµότητας στις
υπηρεσίες υγείας.
Όσον αφορά τη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές παρά το ότι υπάρχει
πρόσβαση σε βασικές υποδοµές και υπηρεσίες, εντούτοις χρειάζεται βελτίωση σε
σύγκριση µε τις διαθέσιµες υπηρεσίες και υποδοµές των αστικών κέντρων.
Οικονοµικές Επιδόσεις
Η Κύπρος παρουσιάζει κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο αντιστοιχεί στο 74,2% της ΕΕ25 µε ικανοποιητικό ρυθµό ανάπτυξης ο οποίος κυµαίνεται περίπου στο 3% και
υπερβαίνει κατά µία περίπου ποσοστιαία µονάδα τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ15 (2,1%).
Οικονοµικά Στοιχεία Κατά Τοµέα Παραγωγής
Η

κατανοµή

της

Ακαθάριστης

Προστιθέµενης

Αξίας

(ΑΠΑ)

στους

τρεις

παραγωγικούς καταδεικνύει τα εξής:
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¾

ο πρωτογενής τοµέας υπολείπεται σε ποσοστό συµµετοχής έναντι των
άλλων δύο τοµέων κατέχοντας το 3,7% της συνολικής ΑΠΑ,

¾

ο

δευτερογενής

τοµέας

συµµετέχει

µε

µεγαλύτερο

ποσοστό

στην

συνολική ΑΠΑ σε σχέση µε τον πρωτογενή τοµέα, µε ποσοστό 19,1% στη
συνολική ΑΠΑ του νησιού,
¾

ο τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο παραγωγικό τοµέα κυρίως
λόγω του ανεπτυγµένου τουριστικού κλάδου µε ποσοστό 77,2% στην
ΑΠΑ της περιοχής.

Γενικότερα, η οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή επικεντρώνεται στον
τουρισµό. Η υπέρµετρη ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας είχε ως αποτέλεσµα
την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων συνδεδεµένων µε την παραγωγή και την
µεταποίηση.
Αγροτική Οικονοµία και Ποιότητα Ζωής
Εξαιτίας των περιορισµένων εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης η οικονοµική
δραστηριότητα της πλειοψηφίας των κατοίκων των αγροτικών περιοχών σχετίζεται
άµεσα µε τον πρωτογενή τοµέα, µε όλα τα προβλήµατα που αυτό συνεπάγεται
λόγω του µεγάλου βαθµού αβεβαιότητας και εξάρτησης από αστάθµητους
παράγοντες.
Αγορά Εργασίας
Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός του νησιού ανέρχεται σε 367,5 χιλ. άτοµα.
Συνολικά, η εικόνα που εµφανίζει η Κύπρος στην αγορά εργασίας συγκρίνεται
θετικά µε τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται κοντά
στο στόχο που έχει θέσει η ΕΕ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, για
πλήρη απασχόληση.
Τουρισµός
Παρόλο που το περιβάλλον δέχεται σηµαντικές πιέσεις από κάθε µορφή τουρισµού
η τουριστική βιοµηχανία συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµία του τόπου και
αποτελεί το σηµαντικότερο µέρος αυτής. Η Κυπριακή κυβέρνηση έχει εκπονήσει
για τα έτη 2003 - 2010 εθνικό στρατηγικό σχέδιο που αφορά την ανάπτυξη του
τουριστικού τοµέα προωθώντας παράλληλα νέες µορφές τουρισµού και δίνοντας
σηµαντική προτεραιότητα στην ανάπτυξη του αγροτουρισµού.
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1.6.

Εκτίµηση και Αξιολόγηση των Επιπτώσεων του
Προγράµµατος στο Περιβάλλον

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον χρησιµοποιείται ένα πλέγµα
ερωτήσεων

-

κλειδιών

αξιολόγησης

και

ένα

σύστηµα

βαθµολόγησης

και

ποσοτικοποίησης της επίπτωσης ανά περιβαλλοντική παράµετρο από «µεγάλη
αρνητική επίπτωση» (---) µέχρι «µεγάλη θετική» (+++).
Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση των επιµέρους µέτρων του Άξονα 1:
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της
δασοκοµίας η εφαρµογή των µέτρων και των επιµέρους δράσεων του Άξονα
αυτού αναµένεται να επιφέρει γενικά θετικές έµµεσες, µεσοπρόθεσµες έως και
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Άξονας 1 προτείνει µέτρα που θα
ωθήσουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας.
Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των αγροτών και
η ενηµέρωσή τους για φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους εκµετάλλευσης,
επέρχεται αναστροφή της ηλικιακής σύνθεσης των αγροτών µε αποτέλεσµα τον
εκσυγχρονισµό της εκµετάλλευσης και τη βιώσιµη ανάπτυξη της υπαίθρου,
προωθούνται οι ενεργειακές και βιολογικές καλλιέργειες, πραγµατοποιούνται έργα
προστασίας των δασών από καταστροφές και πυρκαγιές, βελτιώνονται οι συνθήκες
διαβίωσης των ζώων, βελτιώνονται οι υποδοµές για τη διαχείριση των υδατικών
πόρων και οι έγγειες βελτιώσεις, ενθαρρύνεται η χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, παρακολουθούνται οι οικολογικοί παράµετροι των δασών.
Οι παραπάνω δράσεις επιφέρουν έµµεσα θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τη
χλωρίδα, την πανίδα, τα νερά, το έδαφος, τον αέρα, τις κλιµατικές αλλαγές, τον
πληθυσµό, την ανθρώπινη υγεία, το τοπίο.
Ενδεχόµενες αρνητικές

επιπτώσεις

µπορούν να προέλθουν κατά τη φάση

κατασκευής

ανάπτυξης

του

υποδοµών

πρωτογενή

τοµέα,

όπως

υποδοµές

πρόσβασης στη γεωργική και κτηνοτροφική γη, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων,
υποδοµή για βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των κτηνοτροφικών
υποστατικών. Ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κατά τη
φάση κατασκευής υποδοµών ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα, όπως υποδοµές
πρόσβασης στη γεωργική και δασική γη, έργα διαχείρισης αποβλήτων, κτλ..
Τονίζεται ωστόσο, ότι οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα είναι βραχυπρόθεσµες και
πρόσκαιρες, αφού περιορίζονται κατά τη φάση κατασκευής των υποδοµών και
γενικά δεν θεωρούνται σηµαντικές σε σχέση µε τις σηµαντικές θετικές επιπτώσεις
που θα επιφέρει η λειτουργία και η χρήση αυτών των υποδοµών µακροπρόθεσµα.
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Η εφαρµογή των Μέτρων του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της
υπαίθρου θα επιφέρει γενικά και ως επί το πλείστον µέτριας σηµαντικότητας
θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, µεσοπρόθεσµα έως και µακροπρόθεσµα. Ο
Άξονας 2 προτείνει µέτρα που θα συµβάλλουν άµεσα στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται δράσεις οι οποίες σχετίζονται µε την προστασία και
ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών (π.χ. περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο
Natura 2000), τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση της
γεωργικής γης και των δασών, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι µειονεκτικές
περιοχές µε σκοπό τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας. Επιπλέον, στον
Άξονα 2 προωθούνται παρεµβάσεις προστασίας των φυσικών πόρων, µέσω των
γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων καθώς και η αύξηση
της δασικής έκτασης και η ενίσχυση ενεργειακών καλλιεργειών. Σχετικά µε την
πρωτογενή παραγωγή και τη µεταποίηση, µέσα από τα µέτρα γίνονται προσπάθειες
υιοθέτησης µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που διασφαλίζουν την ασφάλεια
των τροφίµων και τη δηµόσια υγεία. Έµφαση δίνεται σε δράσεις που προωθούν τη
βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και την εισαγωγή µεθόδων και τεχνικών που
στοχεύουν στην εξοικονόµηση των υδάτινων πόρων. Επιπλέον η εφαρµογή του
κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής ως απαίτηση για ενίσχυση σε πολλά µέτρα
συµβάλλει στην προστασία των εδαφών και τη διαχείριση των υδάτων κατά πρώτο
λόγο και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος.
Με τη δάσωση µη γεωργικής γης επιτυγχάνεται αντιδιαβρωτική προστασία του
εδάφους και ενισχύεται η βιοποικιλότητα και τα είδη χλωρίδας και πανίδας. Η
ανάπτυξη των δένδρων έχει ως αποτέλεσµα τη συγκράτηση διοξειδίου του
άνθρακα, ενώ η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών υλικών (ξύλο) σε µια σειρά
προϊόντα συµβάλλει σε δραστηριότητες ουδέτερες ως προς την παραγωγή του
ανωτέρω αερίου, µε συνέπεια θετικές επιπτώσεις στους κλιµατικούς παράγοντες.
Στο µέτρο που τα δάση προορίζονται επίσης να χρησιµοποιηθούν και ως χώροι
αναψυχής δηµιουργούνται οφέλη για την ενθάρρυνση ενός τρόπου ζωής µε
ενσωµάτωση δραστηριοτήτων κοντά στη φύση και επακόλουθο όφελος στην
ανθρώπινη υγεία.
Η δυνατότητα οικονοµικής αξιοποίησης των δασών σε ορεινές / ηµιορεινές
περιοχές θα συµβάλλει στην αύξηση του εισοδήµατος του πληθυσµού και τη
συγκράτησή του στις περιοχές.
Η βελτίωση της αντιπυρικής

προστασίας των δασικών εκτάσεων εµµέσως

συµβάλλει και στην προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, στην αύξηση της
βιοποικιλότητας, στην υδατική ισορροπία των λεκανών απορροής, στην προστασία
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του εδάφους (από πυρκαγιές, πληµµύρες, διάβρωση), στην προστασία του
εισοδήµατος του πληθυσµού που οι δραστηριότητές του συνδέονται µε το δασικό
δυναµικό,

στην

προστασία

του

τοπίου

και

της

υπάρχουσας

πολιτιστικής

κληρονοµιάς. Η διατήρηση των δασών συµβάλλει στην άµβλυνση των κλιµατικών
αλλαγών.
Ενδεχόµενες αρνητικές

επιπτώσεις

µπορούν να προέλθουν κατά τη φάση

κατασκευής έργων όπως υποδοµές πρόσβασης σε δασική γη, αντιπυρικών έργων,
κατασκευές δεξαµενών, κτλ και κατά τη φάση των δασώσεων προς τους τοπικούς
υδροφορείς. Τονίζεται ωστόσο, ότι οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα είναι
βραχυπρόθεσµες και πρόσκαιρες, αφού περιορίζονται κατά τη φάση κατασκευής
των υποδοµών ή των πρώτων σταδίων των δασώσεων και γενικά δεν θεωρούνται
σηµαντικές σε σχέση µε τις σηµαντικές θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η
εφαρµογή των µέτρων του Άξονα.
Η εφαρµογή των Μέτρων του Άξονα 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές
περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας του θα επιφέρει
γενικά µικρής έντασης θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και µικρής
έντασης αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Άξονας 3 προτείνει µέτρα που θα
ωθήσουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και τη διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονοµίας. Πρόκειται για µέτρα τα οποία συµβάλλουν στη βελτίωση του
περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο έµµεσα, αλλά ταυτόχρονα προωθούν και έργα
υποδοµής τα οποία επιφέρουν και µικρές αρνητικές επιπτώσεις. Οι δράσεις των
Μέτρων του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, όπου ο
πρωτογενής τοµέας αποτελεί σηµαντική παράµετρο της τοπικής οικονοµίας, σε
περιοχές µε πληθυσµιακή συρρίκνωση και σε σχετικά µεγάλη απόσταση από τα
µεγάλα αστικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η συγκράτηση του αγροτικού
πληθυσµού, η βελτίωση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας
περιβάλλοντος, η ανάδειξη του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η
διατήρηση

του

παραδοσιακού

χαρακτήρα

των

οικισµών,

της

τοπικής

αρχιτεκτονικής και αγροτικής κληρονοµιάς, η αύξηση των υλικών περιουσιακών
στοιχείων, η προστασία και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων (νερά/ έδαφος), η
προστασία και η ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, η ανάπτυξη τοποθεσιών
υψηλής φυσικής αξίας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.ά. Τέλος η ενίσχυση
εναλλακτικών και συµπληρωµατικών προς τη γεωργία δραστηριοτήτων, όπως
µεταποιητικών

και τουριστικών

επιχειρήσεων

συµβάλλει στη

βελτίωση

του

εισοδήµατος του αγροτικού πληθυσµού και τη διατήρησή του.
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Οι παραπάνω δράσεις θα επιφέρουν έµµεσα και µεσοπρόθεσµα θετικές επιπτώσεις
στον πληθυσµό, το τοπίο, την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά, τη
βιοποικιλότητα, τα νερά, το έδαφος, τον αέρα.
Αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κυρίως κατά τη φάση κατασκευής
των έργων υποδοµής, όπως η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, βιοτεχνίες, καταλύµατα,
έργα πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές, µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα. Τονίζεται
ωστόσο, ότι οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως κατά τη φάση
κατασκευής των υποδοµών και γενικά θεωρούνται αρκετά επουσιώδεις και
παροδικές σχετικά µε τις σηµαντικές θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η
λειτουργία και η χρήση αυτών των υποδοµών µακροπρόθεσµα στις αγροτικές
περιοχές.
Η εφαρµογή τέλος των Μέτρων του Άξονα 4: Εφαρµογή της προσέγγισης
Leader θα επιφέρει γενικά και ως επί το πλείστον µικρής έκτασης θετικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα µέτρα του Άξονα 4 αναφέρονται στη δηµιουργία
τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές
περιοχές

µέσω

της

προσέγγισης

Leader

και

ταυτόχρονα

εξυπηρετούν

και

ενισχύουν τα µέτρα των παραπάνω τριών Αξόνων του ΠΑΑ.
Τα µέτρα που εµπεριέχονται στον Άξονα 4 συµβάλλουν έµµεσα στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής στην ύπαιθρο, διατηρώντας και ενισχύοντας µε τον τρόπο
αυτό το πληθυσµό σε αυτή. Επιπλέον, συµβάλλουν µε έµµεσο τρόπο στην
προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ενώ παράλληλα
χρησιµοποιούν τον εκσυγχρονισµό για την προστασία του περιβάλλοντος και
προωθούν τη αειφορική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον Άξονα αυτό είναι αµελητέες και
µπορούν να προκληθούν έµµεσα από την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τη
χρήση νέων τεχνολογιών.
1.7.

Μέτρα Πρόληψης, Περιορισµού και Αντιµετώπισης των
Επιπτώσεων του Προγράµµατος στο Περιβάλλον – Σχέδιο
Παρακολούθησης

Μετά τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων προτείνονται στη
συνέχεια τα µέτρα πρόληψης, περιορισµού και αντιµετώπισης των πιθανών
δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή των δράσεων των
Μέτρων του ΠΑΑ, καθώς και το προτεινόµενο σύστηµα παρακολούθησης για την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων του ΠΑΑ αποτελούµενο από
δείκτες παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος.
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Η γενική και κύρια κατεύθυνση για την εφαρµογή του προγράµµατος και την
ένταξη των σχετικών έργων σε αυτό, είναι ότι θα πρέπει να τηρείται η ισχύουσα
νοµοθεσία σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Σε περίπτωση
κατασκευής έργων σε σχετικά Μέτρα όλων των Αξόνων θα υλοποιούνται οι
απαιτούµενες κατά περίπτωση µελέτες όπως η Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον, η Μελέτη Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, και γενικά
οι περιβαλλοντικοί όροι που θα τίθενται για την υλοποίηση των έργων αυτών και
γενικά τα µέτρα όπως περιγράφονται µε σαφήνεια και πληρότητα και οι όροι και οι
περιορισµοί που πρέπει να εφαρµοστούν για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
των έργων.
Για ορισµένες δράσεις που αφορούν διαµόρφωση σχεδίων ανάπτυξης, όπως σχέδιο
νέας χωροταξικής ανάπτυξης του Μέτρο 125, και τα Μέτρα του Άξονα 4 (Leader),
που αφορούν εφαρµογές τοπικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, συστήνεται
όπως πριν την εφαρµογή τους, εκτιµηθούν στα πλαίσια του Νόµου που προβλέπει
για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισµένων σχεδίων και/ή
προγραµµάτων (Νόµος 102(Ι)/2005).
Οι απαιτήσεις της Νοµοθεσίας για την τήρηση των αρχών διαχείρισης αποβλήτων
και φυσικών πόρων, των ορίων εκποµπής διαφόρων ρύπων και των όρων
διάθεσης των αποβλήτων στους δυνητικούς αποδέκτες (υδάτινοι, ατµόσφαιρα,
έδαφος) πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία έργων που χρηµατοδοτούνται
από το ΠΑΑ.
Επίσης πρέπει να τηρούνται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται
στις απαιτήσεις:
¾

της Πολλαπλής Συµµόρφωσης (που θέτει η ΚΑΠ)

¾

του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

¾

του Εθνικού ∆ασικού Προγράµµατος και

¾

της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής

¾

της Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Σε όλες τις δράσεις των Μέτρων του ΠΑΑ που περιλαµβάνουν και κατασκευή
έργων θα πρέπει πριν από την κατασκευή των έργων να εκπονούνται οι
απαιτούµενες περιβαλλοντικές µελέτες. Κατά την κατασκευή των έργων να
λαµβάνονται τα ακόλουθα τουλάχιστον µέτρα πρόληψης αντιµετώπισης:
¾

Χλωρίδα – πανίδα
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Συντήρηση βλάστησης, Συστήµατα πυρόσβεσης, Ειδικές διαβάσεις πανίδας περάσµατα
¾

Έδαφος

Εκπόνηση γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών µελετών, αποκατάσταση χώρων
απόθεσης και εργοταξιακών χώρων, συστηµατικός έλεγχος και εφαρµογή µέτρων
διαχείρισης στερών αποβλήτων
¾

Ύδατα

Μέτρα πρόληψης – προστασίας από τυχόν διαρροές
¾

Ατµόσφαιρα – Κλιµατικοί παράγοντες

Έλεγχος για την εφαρµογή των οριζόµενων από τη Νοµοθεσία µέτρων πρόληψης
/περιορισµού των εκποµπών
Κατά την περίοδο λειτουργίας των έργων απαιτούνται:
¾

Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων

¾

Η διαχείριση των αποβλήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας

¾

Η διαχείριση των πόρων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας

¾

Η ανάληψη µέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση
των

οικοτόπων

και

των

πληθυσµών

των

απειλούµενων

και

κινδυνευόντων ειδών και των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.
Αναλόγως του είδους των ενισχυόµενων δράσεων θα πρέπει κατά περίπτωση να
εφαρµόζεται:
¾

η απαίτηση τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων ορθολογικής διαχείρισης
της λίπανσης, της ζιζανιοκτονίας, άρδευσης

¾

η

συµµόρφωση

µε

τις

απαιτήσεις

των

οδηγιών

79/409/ΕΟΚ

και

92/43/ΕΟΚ
¾

η συµµόρφωση µε προγράµµατα ∆ράσης των ευαίσθητων περιοχών στην
νιτρορύπανση

¾

οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και του Εθνικού ∆ασικού
Προγράµµατος

¾

η νοµοθεσία διαχείρισης αποβλήτων και φυσικών πόρων

¾

η συµµόρφωση προς τις δεσµεύσεις ∆ιαχειριστικών Σχεδίων περιοχών
NATURA (όταν ολοκληρωθούν)

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

26

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

¾

η συµµόρφωση προς τις δεσµεύσεις του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Λεκάνης
Απορροής Ποταµού σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο των Νερών
(2000/60/ΕΚ) και τον αντίστοιχο Κυπριακό Νόµο 13(Ι)/2004 (όταν
ολοκληρωθεί)

Οι

¾

η εξοικονόµηση νερού άρδευσης

¾

η συµµόρφωση προς προτεινόµενη πυκνότητα φύτευσης

επιπτώσεις

και

η

αποτελεσµατικότητα

των

µέτρων

αντιµετώπισης

παρακολουθούνται µε τη χρήση συστήµατος παρακολούθησης αποτελούµενο από
µια σειρά δεικτών.
Καταγράφεται βέβαια η δυσκολία άµεσης και ακριβούς σύνδεσης αναµενόµενης
επίπτωσης ανά κατηγορία δράσης και µετρούµενου δείκτη αφού στη διαµόρφωση
της τιµής του δείκτη συµβάλλουν σε διαφορετικό βαθµό και µε διαφορετικό τρόπο
περισσότερες από µια από τις προγραµµατιζόµενες δράσεις, καθώς και οι
υφιστάµενες

δραστηριότητες.

Ωστόσο,

η

παρακολούθηση

των

δεικτών,

η

κατανόηση και η ανάλυση των τάσεων τους σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα
των

δράσεων

είναι

δυνατό

να

δώσει

αξιόλογα

συµπεράσµατα,

ικανά

να

απαντήσουν στα ερωτήµατα που αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος
Κεφαλαίου.
Το σύστηµα παρακολούθησης διαµορφώνεται ανά περιβαλλοντικό θεµατικό πεδίο
και βασίζεται στα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης.
Στο θεµατικό πεδίο Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα, η Κύπρος έχει προτείνει
39 περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000.
Το Τµήµα ∆ασών, και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος διατηρούν Βάση ∆εδοµένων
απογραφής στοιχείων βιοποικιλότητας, η οποία πρέπει να ενηµερώνεται σε τακτά
χρονικά

διαστήµατα

µε

στόχο

να

παρακολουθείται

η

κατάσταση

της

βιοποικιλότητας και σε περιοχές που επηρεάζονται από τις ∆ράσεις του ΠΑΑ, και σε
µια σειρά δεικτών που προτείνονται:
¾

µεταβολή πληθυσµού ειδών χλωρίδας και πανίδας (κατά είδος)

¾

µεταβολές βιοποικιλότητας

¾

µεταβολές εκτάσεων οικοτόπων

Σε σχέση µε την παρακολούθηση των υδάτων προτείνεται όπως αξιοποιηθούν
προγράµµατα παρακολούθησης που ήδη υλοποιούνται από το Τµήµα Αναπτύξεως
Υδάτων (στα πλαίσια εφαρµογής της 2000/60/ΕΚ) και το Τµήµα Γεωλογικής
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Επισκόπησης (πρόγραµµα παρακολούθησης της νιτρορύπανσης)

και αφορούν

στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδατικών πόρων.
Οι δείκτες που προτείνεται σε σχέση µε το υφιστάµενο σύστηµα παρακολούθησης
είναι:
¾

ποιότητα υπογείων υδάτων

¾

ποιότητα επιφανειακών υδάτων

¾

ποιότητα πόσιµου νερού

¾

κατανάλωση νερού άρδευσης

στις υδατικές λεκάνες που εφαρµόζονται δράσεις του ΠΑΑ.
Σε σχέση µε την παρακολούθηση της ποιότητας της Ατµόσφαιρας υπάρχει το
∆ίκτυο Παρακολούθησης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης, τα στοιχεία του οποίου
καταγράφονται από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Οι σταθµοί του ∆ικτύου είναι
εγκατεστηµένοι κυρίως σε σηµεία αστικής και βιοµηχανικής συγκέντρωσης, ενώ
υπάρχει ένας σταθµός που βρίσκεται εκτός αστικών και βιοµηχανικών ζωνών που
προτείνεται να µελετηθεί κατά πόσο θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για εκτίµηση των
µεταβολών της ποιότητας της ατµόσφαιράς από την υλοποίηση των δράσεων του
ΠΑΑ.
Ο µόνος δείκτης παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας που προτείνεται
σχετίζεται µε τη πιθανή λειτουργία µεταποιητικών µονάδων και είναι:
• Οι Εκποµπές αερίων ρύπων
Για τους κλιµατικούς παράγοντες προτείνεται η χρήση του δείκτη:
• συνεισφορά στη βελτίωση των κλιµατικών παραγόντων
ο

οποίος

θα

πρέπει

να

στηρίζεται

σε

εκτιµήσεις

της

συνεισφοράς

των

ποσοστικοποιηµένων σχετικών δράσεων του ΠΑΑ και συγκεκριµένα στην µεταβολή
του δασικού δυναµικού της Κύπρου.
Σε

σχέση

µε

το

παρακολούθηση

του

εδάφους,

ο

προτεινόµενος

δείκτης

παρακολούθησης είναι η µεταβολή στις χρήσεις γης.
Σε σχέση µε το περιβαλλοντικό θέµα «τοπίο» για εκτίµηση των µεταβολών
προτείνεται όπως παρακολουθείται ο δείκτης «Βαθµός µεταβολής τοπίου». Σε
σχέση µε τον Πληθυσµό και την Ανθρώπινη Υγεία δεν προτείνονται δείκτες
παρακολούθησης αρνητικών επιπτώσεων, αλλά προτείνεται όπως αξιοποιούνται
στοιχεία απογραφής πληθυσµού του Τµήµατος Στατιστικής, όπως πληθυσµού στις
ορεινές περιοχές, ηλικιακής και φυλετικής σύνθεσης, και αριθµού κατοίκων που
ασχολούνται µε την γεωργία. Για παρακολούθηση των αλλαγών σε Υλικά
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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Περιουσιακά Στοιχεία, προτείνεται να παρακολουθούνται οι αλλαγές στην χρήση
γης, και οι µεταβολές της αξίας της γης, ενώ σε σχέση µε µεταβολές σε στοιχεία
Πολιτιστικής κληρονοµιάς, προτείνεται να παρακολουθείται µόνο ο αριθµός των
στοιχείων αυτών.
Τέλος, προς παρακολούθηση για πρόληψη των δυσµενών επιπτώσεων στο
περιβάλλον που µπορούν να προκύψουν από την µη ικανοποιητική επεξεργασία
των αποβλήτων σε µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες (IPPC), προτείνεται όπως
παρακολουθείται και αξιοποιείται το σύστηµα παρακολούθησης που εφαρµόζει η
Υπηρεσία Περιβάλλοντος των εκροών των µονάδων που θα ενισχύονται σε σχέση
µε το οργανικό και µικροβιολογικό φορτίο, αλλά και τις συγκεντρώσεις σε
θρεπτικά.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013
του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Οι κανονισµοί για την Αγροτική Ανάπτυξη (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και
1974/2006) του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζουν τους γενικούς
κανόνες στήριξης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη. Οι κανονισµοί καθορίζουν
τους στόχους στους οποίους θα συµβάλει η Αγροτική Ανάπτυξη και οι οποίοι
συνοψίζονται στη βελτίωση:
• της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας, στηρίζοντας την
αναδιάρθρωσή τους
• του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, στηρίζοντας τη χωροταξική διαχείριση
• της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Κύπρο καταγράφει την
υφιστάµενη

κατάσταση

αποτυπώνοντας

τα

κυριότερα

προβλήµατα

που

αντιµετωπίζει η γεωργία του τόπου.
Το υπό µελέτη Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, που στοχεύει να
υλοποιήσει τους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, αποτελείται από τρεις
βασικούς Άξονες προτεραιοτήτων, οι στόχοι των οποίων πραγµατοποιούνται µέσω
της υλοποίησης επιµέρους µέτρων και δράσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ένας 4ος
οριζόντιος

Άξονας

που

αφορά

την

βελτίωση

των

τοπικών

αναπτυξιακών

ικανοτήτων (Άξονας Leader). Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις των
µέτρων αυτών στο περιβάλλον και περιλαµβάνει προτάσεις για τον περιορισµό
τους.
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) συντάσσεται σε
εφαρµογή

των

απαιτήσεων

της

Οδηγίας

2001/42/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά µε την εκτίµηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» και και
σύµφωνα βέβαια µε την εναρµόνιση της οδηγίας στην Κυπριακή Νοµοθεσία µε τον
περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Σχέδια και/ ή
Προγράµµατα Νόµος του 2005, Νόµος 102(Ι)/2005.
H Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί το πρώτο
στάδιο της «Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης» (ΣΠΕ) µε δεύτερο στάδιο
την διαδικασία διαβούλευσης µε τους εµπλεκόµενους φορείς µε βασικό κείµενο τη
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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ΣΜΠΕ αναδεικνύοντας την πλέον αποδεκτή περιβαλλοντικά λύση ενδυναµώνοντας
έτσι

την

ενσωµάτωση

της

περιβαλλοντικής

διάστασης

στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα (ΕΠ), καθώς και εισήγηση στο αρµόδιο όργανο για την αποδοχή και
έγκριση των συµπερασµάτων, που θα προκύψουν από τη διαδικασία ΣΠΕ.
Η εκπόνηση της παρούσας µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος για την Οδηγία 2001/42 καθώς και σύµφωνα µε τους όρους της
σχετικής σύµβασης των µελετητών µε την ενδιαφερόµενη Υπηρεσία.
Ενδιαφερόµενη υπηρεσία είναι το Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος., το οποίο Τµήµα έχει ετοιµάσει το προσχέδιο
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
Ανάδοχος της µελέτης είναι η εταιρεία I.A.CO Environmental and Water
Consultants Ltd. Η οµάδα µελέτης περιλαµβάνει ειδικούς επιστήµονες µελετητές,
συµβούλους, επιστηµονικούς συνεργάτες από την Εταιρεία ENVECO ΑΕ, όπως
παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Υπεύθυνος έργου –
Επικεφαλής Οµάδας Μελέτης

1

Σπύρος Παπαγρηγορίου

2

Γεώργιος Κοτζαγεώργης

Αναπληρωτής Υπεύθυνος
Έργου

3

Γιάννης Μπεκιάρης

Υπεύθυνος Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4

Άγις Ιακωβίδης

Υποστήριξη συντονισµού και
υλοποίησης έργου

5

Ιάκωβος Ιακωβίδης

6

Άντρη Κακονίτη

7

Νιόβη Χαραλάµπους

8

Σαββούλα Κουττούκη

9

Πολίνα Πολυκάρπου

Υποστήριξη τοπικού
συντονισµού και υλοποίησης
έργου
Υποστήριξη Εµπειρογνωµόνων
– Συλλογή και παροχή
στοιχείων
Υποστήριξη Εµπειρογνωµόνων
– Συλλογή και παροχή
στοιχείων
Υποστήριξη Εµπειρογνωµόνων
– Συλλογή και παροχή
στοιχείων
Υποστήριξη Εµπειρογνωµόνων
– Συλλογή και παροχή
στοιχείων

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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Περιβάλλοντος /
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Βιολόγος / Οικολόγος
Περιβαλλοντολόγος /
Ειδικός ∆ιαχείρισης
Υδατικών Πόρων
Πολιτικός Μηχανικός/
Μηχανικός
Περιβάλλοντος
Υδρολόγος /
Υδρογεωλόγος
Μηχανικός
Περιβάλλοντος
Χηµικός Μηχανικός
Βιολόγος, Ειδικός σε
∆ιαχείριση Οικοτόπων
Βιολόγος
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) που κάλυπτε την περίοδο πριν το 1990 είχε
κύριο στόχο την επίτευξη αυτάρκειας τροφίµων σε επίπεδο ΕΕ. Ο κύριος τρόπος
εφαρµογής της ήταν η επιδότηση της παραγωγής, κάτι που οδήγησε µεν στην
κάλυψη των ελλείψεων, αλλά από ένα σηµείο και µετά, στην υπερπαραγωγή
προϊόντων. Η πολιτική αυτή της ώθησης της παραγωγής, η οποία συνεχίστηκε
µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του ’90, άρχισε να παρουσιάζει ανεπιθύµητα
αποτελέσµατα όπως υπερκάλυψη της ζήτησης και παραγωγή προϊόντων που
έµεναν αδιάθετα, εµπορικές ανωµαλίες στη διεθνή αγορά. Αυτό, οδήγησε στις
ανησυχίες για τις επιδράσεις της ΚΓΠ στο περιβάλλον και στη δηµόσια υγεία από
κινδύνους όπως η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ).
Έτσι, πριν από µια δεκαετία ξεκίνησε η πορεία προς µια ΚΓΠ φιλική προς το
περιβάλλον, συντονισµένη στις ανάγκες και τους κανόνες της αγοράς, που να
υποστηρίζει τη βιώσιµη και αποδοτική γεωργία, µακριά από τη λογική στήριξης της
υπερπαραγωγής. Μετά τις µεταρρυθµίσεις στα πλαίσια της πρότασης που έµεινε
γνωστή ως «Agenda 2000», οι ριζοσπαστικές αλλαγές στην ΚΓΠ το 2003
αποτέλεσαν το επόµενο βήµα προς µια πολιτική που θα στήριζε όχι απλώς τη
γεωργία, αλλά το επίπεδο διαβίωσης των αγροτικών κοινοτήτων στο σύνολό τους.
Η νέα ΚΓΠ, η οποία εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ στις
26/06/2003, δίδει στους αγρότες την ελευθερία να προσαρµόζουν την παραγωγή
τους ανάλογα µε την ζήτηση της αγοράς, ενώ αποσυνδέεται η επιδότηση από τον
όγκο της παραγωγής. Έκτοτε, η αγροτική ανάπτυξη διαδραµατίζει όλο και
σηµαντικότερο ρόλο όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις αγροτικές περιοχές για
να ανταποκρίνονται στις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις
του 21ου αιώνα.
Η µεταρρυθµισµένη πλέον ΚΓΠ, έχει νέες «ενιαίες ενισχύσεις εκµετάλλευσης» οι
οποίες συνδέονται µε την τήρηση προτύπων ως προς το περιβάλλον, την ασφάλεια
των τροφίµων και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Το νέο νοµικό πλαίσιο
αποσκοπεί σαφέστερα στην ώθηση της ανάπτυξης και στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές - σύµφωνα µε το Στρατηγική της Λισαβόνας –
καθώς και στη βελτίωση της αειφορίας - σύµφωνα µε τους στόχους αειφορίας του
Γκέτεµποργκ. Η κατάργηση της σύνδεσης µεταξύ επιδοτήσεων και παραγωγής θα
καταστήσει

τους

αγρότες

της

ΕΕ

ανταγωνιστικότερους

και

περισσότερο

στραµµένους προς την αγορά, ενώ θα προσφέρει την αναγκαία σταθερότητα
εισοδήµατος. Θα διατεθούν περισσότερα χρήµατα στους αγρότες για προγράµµατα
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σχετικά µε το περιβάλλον, την ποιότητα ή τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, µέσω
της µείωσης των άµεσων ενισχύσεων για τις µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις.
Τα σηµαντικότερα στοιχεία της νέας, αναµορφωµένης ΚΓΠ εν συντοµία, έχουν ως
εξής:
¾

ενιαία ενίσχυση εκµετάλλευσης για τους αγρότες της ΕΕ, ανεξάρτητη από την
παραγωγή - επιτρέπεται να διατηρηθούν περιορισµένου βαθµού συνδέσεις
ενισχύσεως µε την παραγωγή, για να αποτραπεί η εγκατάλειψή της,

¾

η ενίσχυση αυτή θα εξαρτάται από την τήρηση προτύπων για το περιβάλλον,
την ασφάλεια των τροφίµων, την υγεία των ζώων και των φυτών και τις
συνθήκες διαβίωσης των ζώων, καθώς και την απαίτηση διατήρησης των
γεωργικών

εκτάσεων

σε

καλές

συνθήκες

γεωργικής

αξιοποίησης

και

περιβάλλοντος (πολλαπλή συµµόρφωση),
¾

ισχυρότερη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης µε περισσότερα χρήµατα από την
ΕΕ, νέα µέτρα για την προώθηση του περιβάλλοντος, της ποιότητας και των
συνθηκών διαβίωσης των ζώων, όπως και για να βοηθηθούν οι αγρότες να
ανταποκριθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής µε έναρξη το έτος 2005,

¾

µείωση των άµεσων ενισχύσεων (διαφοροποίηση) για τις µεγαλύτερες
εκµεταλλεύσεις,

ώστε

να

χρηµατοδοτηθεί

η

νέα

πολιτική

αγροτικής

ώστε

να

διασφαλιστεί

ανάπτυξης,
¾

µηχανισµός

δηµοσιονοµικής

πειθαρχίας,

η

µη

υπέρβαση του γεωργικού προϋπολογισµού που έχει καθοριστεί έως το 2013,
¾

αναθεωρήσεις της ΚΓΠ ως προς τα µέτρα παρέµβασης στην αγορά
3.2.

Στόχοι του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

Η Κυπριακή οικονοµία και ειδικότερα η αγροτική οικονοµία βρίσκεται σε µια
µεταβατική

φάση

που

οφείλεται

στο

νέο

οικονοµικό

περιβάλλον

που

δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. Τρία
χρόνια µετά την ένταξη, η οικονοµία προσαρµόζεται ακόµη στο νέο κανονιστικό
πλαίσιο ενώ λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής
αγοράς. Η συνεχής φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου και η επέκταση των
συµφωνιών της Ε.Ε. στα πλαίσια της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας εντείνουν τις
ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται τα κυπριακά γεωργικά προϊόντα από οµοειδή
προϊόντα τόσο από χώρες της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες.
Η συνεισφορά του γεωργικού και δασικού τοµέα και της βιοµηχανίας τροφίµων στο
σύνολο της Κυπριακής οικονοµίας είναι αρκετά σηµαντική αντιπροσωπεύοντας το
6,7% του ΑΕΠ, το 10,3% του εργατικού δυναµικού και το 37% των εξαγωγών.
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Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι ο τοµέας στο σύνολο του έχει ένα σηµαντικό ρόλο
να παίξει στην ανάπτυξη και την απασχόληση και άρα και στην επίτευξη των
στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Συνεπώς, µια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης σκοπεύει στη δηµιουργία µιας
ευέλικτης πολυσυλλεκτικής οικονοµίας της υπαίθρου µε εφαρµογή τη στρατηγικής
της Λισσαβόνας, µε παράλληλη µεγαλύτερη έµφαση στην ενθάρρυνση της
παραγωγής προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών µε χρήση µεθόδων
παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τους στόχους του
Γκέτεµποργκ.
Εποµένως και σύµφωνα µε τα παραπάνω, η στρατηγική

για την Αγροτική

Ανάπτυξη της περιόδου 2007-2013 εστιάζεται στην επίλυση των διαρθρωτικών
προβληµάτων της γεωργίας του τόπου, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας
των κυπριακών προϊόντων του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα τόσο στην
εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες καθώς επίσης και στην περαιτέρω
ενίσχυση των τοµέων που πλεονεκτούν συγκριτικά µε τους υπόλοιπους τοµείς
παραγωγής. Η συµβολή του αγροτικού τοµέα και της γεωργίας στην αναβάθµιση
του περιβάλλοντος καθώς και η οικονοµική διαφοροποίηση αποτελούν µείζονες
επιµέρους στρατηγικές.
Η δοµή της στρατηγικής αναµένεται να υλοποιηθεί µέσα από τρεις κάθετους και
ένα οριζόντιο πυλώνα ανάπτυξης βάσει των προβληµάτων και των νέων ευκαιριών
και τις κατευθυντήριες γραµµές της ολοκληρωµένης στρατηγικής του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου. Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι, οι οποίοι τελικώς ταυτίζονται
µε τους άξονες του Προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:
Γενικός

Στρατηγικός

ανταγωνιστικότητας

Στόχος

στα

1:

προϊόντα

∆ιατήρηση
που

η

και

Κύπρος

ενίσχυση
έχει

της

συγκριτικό

πλεονέκτηµα
Ο γενικός αυτός στόχος βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την Κοινοτική Στρατηγική
Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 1) για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή
τοµέα, προσαρµοσµένου στη νέα διεθνή οικονοµική πραγµατικότητα και συµπίπτει
µε τον Άξονα 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και
της δασοκοµίας».
Η προετοιµασία για τη µετάβαση στο νέο περιβάλλον απαιτεί την ανάληψη
δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες θα προσανατολίζονται στην παραγωγή
προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που θα ανταποκρίνονται τόσο στην
εγχώρια όσο και την παγκόσµια αγορά, στην υιοθέτηση παραγωγικών συστηµάτων
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που

θα

προσαρµόζονται

καλύτερα

στις

εξελίξεις

της

αγοράς

και

στην

αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήµατος.
Ένα από τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η Κυπριακή Γεωργία
εντοπίζεται στα χαµηλά επίπεδα της ανταγωνιστικότητας του τοµέα.
Για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας χρειάζονται οι εξής παρεµβάσεις:
− καθορισµός και αναδιάρθρωση τοµέων που έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα
και βελτίωση συνθηκών παραγωγής,
− αύξηση προστιθέµενης αξίας και
− δηµιουργία νέων προϊόντων και στρατηγική προώθησης στην εσωτερική και
εξωτερική αγορά.
Η πρώτη παρέµβαση επιτυγχάνεται µε µέτρα που σχετίζονται µε την αναδιάρθρωση
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων αλλά και µέτρα για επενδύσεις στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις συµπεριλαµβανοµένων και νέων τοµέων παραγωγής λαµβάνοντας
υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο και ειδικότερα τους
περιορισµούς σε νερό.
Η

ανάγκη

αύξησης

ανταγωνιστικότητας,

της

προστιθέµενης

προκύπτει

από

το

αξίας

ως

µέσο

µικρό

µέγεθος

βελτίωσης
των

της

γεωργικών

εκµεταλλεύσεων που επηρεάζει αρνητικά την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας.
Ταυτόχρονα µε την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής θα προκύψει µείωση του
κόστους παραγωγής βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα.
Η τρίτη παρέµβαση για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

αφορά τη δηµιουργία

νέων προϊόντων είτε µε την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (προϊόντα ονοµασίας
προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, οργανική παραγωγή προϊόντων) είτε µέσω
της βελτίωσης της βιοµηχανίας τροφίµων (παραγωγή νέων προϊόντων µε την
εισαγωγή

καινοτόµων

δράσεων

και

τη

µεταφορά

γνώσης).

Η

εξαγωγική

στρατηγική βασίζεται στα προϊόντα που η Κύπρος έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα
ειδικότερα στις παραδοσιακές αγορές των προϊόντων αυτών µέσω τυποποίησης,
διαφήµισης και προώθησης, µε τις οµάδες παραγωγών να διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο.

Στόχος είναι η διατήρηση και βελτίωση της θέσης των

κυπριακών προϊόντων στις υφιστάµενες αγορές αλλά και η διείσδυση σε ξένες
αγορές.
Ο

ανθρώπινος

παράγοντας

αποτελεί

την

κινητήρια

δύναµη

όλων

των

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην γεωργία. Οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο
δεν αναµένεται να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του τοµέα εάν δεν
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αξιοποιηθούν από ένα επαγγελµατικά καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό. Στόχοι
γενικά είναι:
−

Η βελτίωση της ηλιακής πυραµίδας και

−

Η εκπαίδευση των αγροτών µε έµφαση στους νέους γεωργούς και όσους
ασχολούνται στη βιοµηχανία τροφίµων.

Για επίτευξη των στόχων αυτών τα µέτρα περιλαµβάνουν:
−

κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση,

−

κίνητρα για νέους αγρότες αλλά και ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
εκπαίδευσης και κατάρτισης για αυτούς.

−

η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για βελτιστοποίηση των συνθηκών
παραγωγής, τυποποίησης και διανοµής των γεωργικών προϊόντων για
όλους τους αγρότες και όσους ασχολούνται µε τη βιοµηχανία τροφίµων.

−

Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας, η ορθολογιστική διαχείριση των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και ειδικά η διαχείριση των εκµεταλλεύσεων
µε βάση τις νέες γεωργικές πρακτικές και τα κοινοτικά πρότυπα αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής της προτεραιότητας.

Η βελτίωση του επιχειρηµατικού πλαισίου για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων
πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα όσο και η µεγέθυνση και η διαφοροποίηση
των υφισταµένων κρίνεται ζωτικής σηµασίας προκειµένου να ανταποκριθεί ο
τοµέας στην ελευθέρωση των αγορών των γεωργικών προϊόντων και των
ανταγωνιστικών πιέσεων της εσωτερικής αγοράς. Κατά τον σχεδιασµό των µέτρων
που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας λαµβάνεται υπόψη η
ανάγκη για αειφορική γεωργία µε ιδιαίτερη έµφαση στην αειφορική διαχείριση των
υδάτινων πόρων.
Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν θα προωθούν την επιχειρηµατικότητα, την
µεταφορά της γνώσης, αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του µικρού
µεγέθους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, την εισαγωγή καινοτόµων δράσεων
καθώς και τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού δυναµικού και τη προώθηση της
καινοτοµίας.
Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις θα συντελέσουν αποφασιστικά στη βελτίωση του
εισοδήµατος των παραγωγών και επιπλέον θα προσφέρουν στην κατανάλωση νέα
και σαφώς βελτιωµένα ποιοτικά προϊόντα.
Γενικός Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και ενίσχυση
της βιοποικιλότητας
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Ο γενικός αυτός στόχος βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την Κοινοτική Στρατηγική
Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 2). Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του
αγροτικού τοπίου, η διατήρηση της γεωργικής γης και η διατήρηση του
παραδοσιακού τοπίου, κυρίως στις ορεινές / ηµιορεινές περιοχές του νησιού
αποτελούν µείζονες στρατηγικές προτεραιότητες για την Κύπρο, ενώ η ποιότητα
ζωής και η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Ο γενικός αυτός στρατηγικός στόχος
συνάδει µε τον Άξονα 2: «Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου»
Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί:
−

Στην

αντιµετώπιση

της

εντατικοποίησης

της

φυτικής

και

ζωικής

παραγωγής
−

Στη διατήρηση, αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση της βιοποικοιλότητας
µέσω στοχευµένων αγροπεριβαλλοντικών µέτρων (όπως η διατήρηση των
παραδοσιακών

αµπελιών

και

των

γηγενών

φυλών

αγελάδων

και

προβάτων, η αµειψισπορά, η ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής και η
καλλιέργεια έναντι ζιζανιοκτονίας),
−

Στην ποιοτική αναβάθµιση των εδαφών,

−

Στην

ποσοτική

και

ποιοτική

βελτίωση

των

υδατικών

πόρων

και

συστηµάτων,
−

Στη µείωση των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίµατος

−

Στη στήριξη των περιοχών Φύση 2000 (περιλαµβανοµένων των δασικών
περιοχών),

(παροχή

εξισωτικής

αποζηµίωσης

καθώς

και

µια

σειρά

αγροπεριβαλλοντικών µέτρων θα βοηθήσουν σηµαντικά στην επίτευξη
των ευρύτερων ευρωπαϊκών στόχων του Γκέτεµποργκ).
−

Στην αειφορική διαχείριση και την ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου
των δασών (προστασία των δηµόσιων και ιδιωτικών δασών από τις
πυρκαγιές, την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των δασών καθώς και τη
δάσωση για περιβαλλοντικούς σκοπούς).

Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων γίνεται µέσα από τρεις ενότητες µέτρων:
1. αγροπεριβαλλοντικά µέτρα,
2. δράσεις στις περιοχές ΦΥΣΗ 2000 και τις µειονεκτικές περιοχές καθώς
επίσης

και δράσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή της οδηγίας

πλαίσιο για τα νερά, και
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3. την αειφόρο διαχείριση των δασικών πόρων προκειµένου να ενισχυθεί η
βιοποικιλότητα.
Με τα αγροπεριβαλλοντικά γεωργικά µέτρα επιδιώκεται:
−

η βελτίωση της ποιότητας του νερού,

−

η µείωση των εισροών (λιπάσµατα, φυτοφάρµακα),

−

η αύξηση της γονιµότητας του εδάφους,

−

ο περιορισµός του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών και η διατήρηση της
βιοποικιλότητας.

−

Η ενδυνάµωση και προώθηση της βιολογικής γεωργίας

Η στήριξη περιοχών ΦΥΣΗ 2000 και µειονεκτικών περιοχών γίνεται µε την παροχή
Εξισωτικών Πληρωµών συµβάλλοντας στην προσπάθεια της αντιστάθµισης των
εγγενών µειονεκτηµάτων που χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές.
Η Τρίτη ενότητα µέτρων για τους δασικούς πόρους αποσκοπεί :
−

στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές,

−

τη διατήρηση και τη βελτίωση του κοινωνικού ρόλου των δασών,

−

τη δάσωση για περιβαλλοντικούς σκοπούς (ενίσχυση της βιοποικιλότητας,
προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, άµβλυνση του προβλήµατος
κλιµατικών αλλαγών, κτλ), και

−

τη στήριξη των απαραίτητων µέτρων στις περιοχές του δικτύου Φύση
2000.

Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθούν δράσεις σχετικά µε την προστασία και
ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
την ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και των δασών, καθώς επίσης την
ενίσχυση

των

µειονεκτικών

περιοχών

για

τη

διατήρηση

της

γεωργικής

δραστηριότητας.
Οι δράσεις που περιγράφονται παραπάνω αναµένεται να συµβάλλουν στη
διατήρηση του τοπίου και τη µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την
εγκατάλειψη και απερήµωση σε περιοχές λιγότερο ευνοηµένες, στην προώθηση
περιβαλλοντικών υπηρεσιών και φιλικών προς τα ζώα πρακτικών εκτροφής για την
προστασία των νερών και του εδάφους, στην καταπολέµηση της αλλαγής του
κλίµατος και στην ενδυνάµωση και προώθηση της βιολογικής γεωργίας.
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Γενικός

Στρατηγικός

Στόχος

3:

Βελτίωση

της

ποιότητας

ζωής

και

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας.
Ο γενικός αυτός στόχος βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την Κοινοτική Στρατηγική
Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 3) για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας
και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές µε στόχο τη δηµιουργία ευκαιριών
απασχόλησης και προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς και την ανάπτυξη
τοπικών στρατηγικών για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την
εξασφάλιση της διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, ο
γενικός αυτός στόχος σχετίζεται άµεσα µε την προτεραιότητα για τη διατήρηση και
αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς. Ο γενικός αυτός στρατηγικός στόχος
συνάδει

µε

τον

Άξονα

3:

«Ποιότητα

ζωής

στις

αγροτικές

περιοχές

και

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας.
Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων γίνεται µέσα από δύο βασικές ενότητες:
−

τις βασικές υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσµό, και

−

τη διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων.

Η πρώτη ενότητα αποσκοπεί στην συνεισφορά δηµιουργίας ενός καλύτερου
επιπέδου ζωής για τους κατοίκους της υπαίθρου διαµέσου προσφοράς βασικών
υπηρεσιών και βελτίωσης των υποδοµών στις αγροτικές περιοχές.
Η δεύτερη ενότητα αποσκοπεί στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στις
αγροτικές

περιοχές

και

η

βελτίωση

του

οικογενειακού

εισοδήµατος.

Η

αναζωογόνηση της οικονοµικής δραστηριότητας κυρίως στις ορεινές και ηµιορεινές
περιοχές µε προτεραιότητα στις µειονεκτικές περιοχές µέσω υλοποίησης έργων
υποδοµής

και

της

επιχειρηµατικότητας

στήριξης
µικρού

και

του

επιχειρηµατικού

µεσαίου

µεγέθους

κλίµατος
αποτελούν

και

της

επιµέρους

στρατηγικές επιλογές.
Επί

µέρους

προτεραιότητα

αποτελεί

η

διατήρηση

του

ανθρωπογενούς

περιβάλλοντος και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου.
Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4: ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της
προσέγγισης LEADER.
Η ενίσχυση των ικανοτήτων / δυνατοτήτων των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης αποτελεί
βασική προτεραιότητα του κράτους. Ο γενικός αυτός στόχος βρίσκεται σε
αντιστοιχία µε την Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 4), για τη
βελτίωση της διακυβέρνησης και της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού
δυναµικού των αγροτικών περιοχών, µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της
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δικτύωσης περιοχών και φορέων και κλάδων. Ο γενικός αυτός στρατηγικός στόχος
συνάδει µε τον Άξονα 4: «∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση
και τη διαφοροποίηση».
Ο στόχος αυτός

συνδυάζει τις κύριες προτεραιότητες, «Ανταγωνιστικότητα –

Περιβάλλον – Οικονοµία – ∆ιαφοροποίηση - Ποιότητα ζωής» λαµβάνοντας υπόψη
το τοπικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, τις τοπικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές
προοπτικές που προσφέρονται από την εσωτερική αγορά µε µία από κάτω προς τα
άνω προσέγγιση και αφορά την βελτίωση των τοπικών αναπτυξιακών ικανοτήτων
(Άξονας Leader).
Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που αναπτύσσονται µέσω της προσέγγισης
LEADER έχουν ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα. Η ολοκληρωµένη
προσέγγιση αφορά στην προώθηση όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις
οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, στην ισόρροπη ανάπτυξη του
αγροτικού χώρου και την τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια οικονοµικής, κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ισορροπίας.
Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων γίνεται

µε την προώθηση δύο βασικών

ενοτήτων οι οποίες αναπτύσσονται παράλληλα και ανάλογα µέσα από τον
καθορισµό των ανάλογων ποσοστών στους υπόλοιπους τρεις άξονες λόγω του
οριζόντιου χαρακτήρα:
−

η

βελτίωση

της

διακυβέρνησης

(ενδυνάµωση

των

διοικητικών

µηχανισµών), και
−

η κινητοποίηση/ προώθηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των
αγροτικών περιοχών

Το ποσοστό χρηµατοδότησης θα αντλείται µέσα από τους Άξονες Προτεραιότητας
1, 2 και 3.

3.3.

∆ιεθνείς Κοινοτικοί και Εθνικοί Στόχοι Περιβαλλοντικής
Προστασίας που Αφορούν στο Πρόγραµµα

3.3.1.

Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται µια συνοπτική αναφορά στο Νοµικό Πλαίσιο
που καθορίζει τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς στόχους περιβαλλοντικής
προστασίας οι οποίοι θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό των
αναπτυξιακών πολιτικών και που σχετίζονται µε την εφαρµογή των δράσεων του
ΠΑΑ . Οι στόχοι αυτοί περιβαλλοντικής προστασίας ελήφθησαν υπόψη κατά την
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προετοιµασία του ΠΑΑ και προωθούνται από τα µέτρα και τις δράσεις του είτε
άµεσα είτε έµµεσα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το νοµικό πλαίσιο ανά περιβαλλοντική παράµετρο,
επικεντρώνοντας κυρίως σ’ αυτές τις παραµέτρους που προσδιορίζονται στην
Οδηγία 2001/42 για τη ΣΠΕ και τον αντίστοιχο κυπριακό νόµο Ν 102 (Ι)/2005.
Οι νοµοθετικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται αφορούν κυρίως τις παρακάτω
παραµέτρους, ενώ κατά περίπτωση γίνεται αναφορά και σε άλλες περιβαλλοντικές
παραµέτρους:
−

Ύδατα

−

Έδαφος

−

Αέρας και Κλίµα

−

Βιοποικιλότητα, Πανίδα και Χλωρίδα

−

Τοπίο και Πολιτιστική Κληρονοµιά

−

Πληθυσµός και Ανθρώπινη Υγεία

3.3.2.

Στόχοι Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Προστασίας

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

ανάπτυξη

προστέθηκε

η

περιβαλλοντική

διάσταση

ως

βασική

προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Στρατηγική για αειφόρο-βιώσιµη ανάπτυξη
Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο εξέδωσαν ανακοίνωση (COM
2005/658 τελικό) για την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο-βιώσιµη
ανάπτυξη. Στόχος της επανεξέτασης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσα από µια διαδικασία δηµόσιου διαλόγου ολοκλήρωσε
την Αναθεωρηµένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία και εγκρίθηκε
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, τον Ιούνιο του 2006.
Οι βασικοί στόχοι της Αναθεωρηµένης αυτής Στρατηγικής είναι :
•

Προστασία του Περιβάλλοντος - ∆ιατήρηση της ικανότητας της γης να ευνοεί
τη ζωή σε όλη της την ποικιλία, την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του
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περιβάλλοντος και την προώθηση αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και
παραγωγής.
•

Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και συνοχή - Προώθηση µιας δηµοκρατικής, υγιούς,
ασφαλούς και δίκαιης κοινωνίας, που βασίζεται στην κοινωνική ένταξη και τη
συνοχή,

να

σέβεται

ποικιλοµορφία,

να

τα

θεµελιώδη

διασφαλίζει

την

δικαιώµατα

ισότητα

και

ανδρών

την

και

πολιτιστική

γυναικών

και

καταπολεµά κάθε µορφή διάκρισης.
•

Οικονοµική ευηµερία - Προώθηση µιας ακµάζουσας, καινοτόµου, πλούσιας σε
γνώσεις, ανταγωνιστικής και οικολογικά αποτελεσµατικής οικονοµίας, που να
εξασφαλίζει ψηλό επίπεδο ζωής, πλήρη απασχόληση και ποιότητα εργασίας σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Ανάληψη των διεθνών ευθυνών - Ενθάρρυνση της εφαρµογής, σε παγκόσµιο
επίπεδο, δηµοκρατικών θεσµών βασιζόµενων στην ειρήνη, την ασφάλεια και
την ελευθερία και προάσπιση της σταθερότητας των θεσµών αυτών και
ενεργός προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσµο.

Ως τοµείς προτεραιότητας αναφέρονται:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Αύξηση

της

βιωσιµότητας

των

µεταφορών,

µε

γενικό

στόχο

να

διασφαλιστεί ότι τα συστήµατα µεταφορών ανταποκρίνονται στις οικονοµικές
και κοινωνικές ανάγκες της κοινωνίας ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις
ανεπιθύµητες επιπτώσεις τους στην οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον
•

Καταπολέµηση

της

φτώχειας

στον

πλανήτη

και

προαγωγή

της

ανάπτυξης. Γενικό στόχο για την καταπολέµηση της φτώχειας αποτελεί η
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ενεργός προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλο τον κόσµο και να
διασφαλιστεί ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι συµβατές µε την αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς
και µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της.
Το Έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον
Το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον: "Το περιβάλλον κατά το έτος 2010:
το δικό µας µέλλον, η δική µας επιλογή" διαµορφώθηκε αφού έλαβε υπόψη τα
αποτελέσµατα και τις εµπειρίες που προέκυψαν από την εφαρµογή του 5ου
Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον και στο πνεύµα της στρατηγικής για την
ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στις πολιτικές της Ε.Ε. (Cardiff - Ιούνιος 1998).
Στο έκτο πρόγραµµα ∆ράσης για το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
καθορίζει τις προτεραιότητες και τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για το
περιβάλλον για το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2010 και µετά, και περιγράφει
λεπτοµερώς τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ως συµβολή στην υλοποίηση της
στρατηγικής της σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης.
Βασική αρχή του προγράµµατος είναι ότι για να αντιµετωπιστούν τα σηµερινά
περιβαλλοντικά προβλήµατα, θα χρειασθεί να ξεπεραστεί η αυστηρά νοµοθετική
στρατηγική και να τεθεί σε εφαρµογή µία ολοκληρωµένη προσέγγιση. Προτείνεται
να ακολουθηθούν πέντε πρωταρχικοί άξονες λήψης στρατηγικών µέτρων:
•

η βελτίωση της υλοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας,

•

η ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές,

•

η συνεργασία µε τις δυνάµεις της αγοράς,

•

η εµπλοκή και η τροποποίηση της συµπεριφοράς των πολιτών, και

•

ο συνυπολογισµός του περιβάλλοντος στις σχετικές αποφάσεις που αφορούν τη
χωροταξική οργάνωση.

Για τον καθένα από τους άξονες αυτούς προτείνεται η ανάληψη ειδικών δράσεων.
Το έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον στρέφεται γύρω από τέσσερις
κύριους τοµείς δράσης:
Α. Τοµέας δράσης κλιµατική αλλαγή: Στόχος είναι η µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου σε επίπεδο που δεν θα προκαλεί τεχνητές µεταβολές του
κλίµατος στη Γη. Βραχυπρόθεσµος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να
επιτευχθούν οι στόχοι του πρωτοκόλλου του Κιότο , δηλαδή από σήµερα και µε
ορίζοντα το χρονικό διάστηµα 2008-2012, να µειωθούν οι εκποµπές αερίων
θερµοκηπίου κατά 8% συγκριτικά µε το 1990.
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Οι προσπάθειες της Κοινότητας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
προκαλούνται από τις κλιµατικές αλλαγές συνοψίζονται σε µια σειρά δράσεων που
περιλαµβάνουν την εφαρµογή ενός σχήµατος εµπορίας εκποµπών (emissions
trading) CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διερεύνηση και αναθεώρηση των
ενεργειακών επιδοτήσεων στα Κράτη Μέλη, την υποστήριξη των ΑΠΕ µέσω της
σχετικής Οδηγίας και της διασφάλισης της κατάλληλης υποστήριξης στην
απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, την αξιοποίηση των εργαλείων της αγοράς, την
προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια κ.α.
Β. Τοµέας δράσης Φύση και Βιοποικιλότητα: Οι κύριοι στόχοι είναι:
•

Η προστασία και

αποκατάσταση της δοµής και λειτουργίας των φυσικών

συστηµάτων και η αναστολή της υποβάθµισης της βιοποικιλότητας,
•

Η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη ρύπανση

Γ. Τοµέας δράσης Περιβάλλον και Υγεία: Ο στόχος εστιάζεται στην επίτευξη
τέτοιας ποιότητας του περιβάλλοντος όπου τα επίπεδα των ανθρωπογενών
ρυπαντών, συµπεριλαµβανοµένων και των διαφόρων ειδών ακτινοβολίας, να µην
προκαλούν σηµαντικές επιπτώσεις ή κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία.
∆. Τοµέας διαχείρισης φυσικών πόρων και αποβλήτων: Στόχος είναι να
διασφαλιστεί ότι η κατανάλωση των ανανεώσιµων και των µη ανανεώσιµων
φυσικών πόρων δεν θα υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος. Γι’
αυτό θα πρέπει να διαχωρίζεται η οικονοµική µεγέθυνση από τη χρήση των
φυσικών πόρων, να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους και να µειώνεται η
παραγωγή αποβλήτων.
Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Πέραν από το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εφαρµογή και το
7ο

Πρόγραµµα

δράσης

κύριοι

στόχοι

του

οποίου

είναι

η

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της ανάπτυξης της γνώσης, η
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και η επίτευξη των στόχων που
τέθηκαν στο Συµβούλιο της Λισσαβόνας το 2002 για αύξηση του ποσοστού
δαπανών των χωρών – µελών για έρευνα στο 3% του ΑΕΠ µέχρι το 2010.
Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει και µια θεµατική περιοχή για το Περιβάλλον η οποία
έχει

προϋπολογισµό

1.8

δις

ευρώ

και

στοχεύει

στην

αντιµετώπιση

των

προκλήσεων που προκύπτουν από τις αυξανόµενες φυσικές και ανθρωπογενείς
πιέσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, µέσω µιας συντονισµένης,
πολυτοµεακής και ολοκληρωµένης ερευνητικής προσέγγισης σε Πανευρωπαϊκό και
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κατ’ επέκταση σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι προβλεπόµενες δραστηριότητες θα
ανταποκρίνονται

σε

πολιτικές

ανάγκες,

όπως

την

ανάγκη

εκτίµησης

του

αντίκτυπου των πολιτικών της ΕΕ στην Αειφόρο Ανάπτυξη και την ανάγκη
παρακολούθησης και αξιολόγησης

των µέτρων για την αντιµετώπιση των

κλιµατικών αλλαγών. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες
και ειδικότερα στην κοινωνικοοικονοµική διάσταση της Αειφόρου Ανάπτυξης που
θα επηρεάσει την ανάπτυξή τους, την εισαγωγή τους στην αγορά και την µετέπειτα
εφαρµογή τους.
∆ράσεις που θα υποστηριχθούν είναι:
•

Αλλαγή του κλίµατος, ρύπανση και κίνδυνοι, όπως πιέσεις στο περιβάλλον
και το κλίµα, υγεία και περιβάλλον, φυσικοί κίνδυνοι

•

Αειφόρος διαχείριση των Φυσικών Πόρων, όπως διατήρηση και αειφόρος
διαχείριση

των

φυσικών

και

ανθρωπογενών

πόρων

και

της

βιοποικιλότητας και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
•

Περιβαλλοντικές

τεχνολογίες,

όπως

περιβαλλοντικές

τεχνολογίες

παρατήρησης, προσοµοίωσης, πρόληψης και αποκατάστασης του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προστασία, διατήρηση και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και εφαρµογή τεχνολογιών
•

Εργαλεία γεωσκόπησης, όπως συστήµατα παρατήρησης της γης και των
ωκεανών

3.3.3.

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την πρώτη
Ευρωπαϊκή

Στρατηγική

για

την

Αειφόρο

Ανάπτυξη

κατά

τη

σύνοδο

του

Ευρωπαϊκού Συµβούλιου στο Γκέτεµπορκ, το 2001. Το 2005 άρχισε η διαδικασία
επανεξέτασης της Στρατηγικής η οποία κρίθηκε επιτακτική λόγω της επιδείνωσης
των τάσεων που είναι αντίθετες προς την αειφόρο ανάπτυξη, (π.χ. αυξανόµενες
πιέσεις

στους

φυσικούς

πόρους,

τη

βιοποικιλότητα

και

το

κλίµα),

των

περιορισµένων αποτελεσµάτων της Ευρωπαϊκής οικονοµίας, των νέων διεθνών
δεσµεύσεων που είναι δυνατόν να συµβάλουν στη παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη
(π.χ. το πρόγραµµα εφαρµογής του Γιοχάνεσµπουργκ που αποφασίστηκε στην
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη), των νέων απειλών για
την ασφάλεια, όπως η τροµοκρατία, των φυσικών καταστροφών (πληµµύρες) και
της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της αναγκαιότητας για καθορισµό
εθνικών στρατηγικών για την αειφόρο ανάπτυξη στα περισσότερα νέα κράτη µέλη.
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Έχοντας υπόψη των πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσα από µια διαδικασία
δηµόσιου διαλόγου ολοκλήρωσε την Αναθεωρηµένη Στρατηγική για την Αειφόρο
Ανάπτυξη, η οποία και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την
Αναθεωρηµένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη τον Ιούνιο του 2006 µε
στόχους και προκλήσεις όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Κάθε Κράτος µέλος, θα πρέπει µέχρι τον Ιούνιο του 2007, να ετοιµάσει την δική
του Εθνική Στρατηγική. Με στόχο την πιο πάνω ηµεροµηνία, το Υπουργικό
Συµβούλιο, στις 10 Ιανουαρίου 2007, αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής, στην
οποία εκπροσωπούνται όλες οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, υπό την προεδρία της
Υπηρεσίας

Περιβάλλοντος,

του

Υπουργείου

Γεωργίας,

Φυσικών

Πόρων

και

Περιβάλλοντος, η οποία µέχρι το Ιούνιο θα ετοιµάσει την Εθνική Στρατηγική για
την Αειφόρο Ανάπτυξη της Κύπρου.
3.3.4.

Νοµοθεσία ανά Περιβαλλοντική Παράµετρο

Στη συνέχεια αναφέρονται οι απαιτήσεις και οι στόχοι ανά κύρια περιβαλλοντική
παράµετρο. Το Παράρτηµα Ι περιλαµβάνει έναν κατάλογο µε τα σηµαντικότερα
νοµοθετικά κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου σε σχετικούς µε την
προστασία του περιβάλλοντος τοµείς.
3.3.4.1.

Ύδατα

Με Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 2000/60 ΕΚ (EU Water
Framework Directive) ο κύριος στόχος της ΕΕ για τα νερά είναι η προστασία των
επιφανειακών και υπογείων υδάτινων σωµάτων. Η Οδηγία αυτή ενοποιεί το
θεσµικό

πλαίσιο

που

καθορίζει

την

προστασία

των

υδάτινων

αποδεκτών,

περιλαµβάνοντας και τα θέµατα που αφορούν στα υγρά απόβλητα.
Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία των υδάτων αφορούν την
ορθολογική

χρήση

των

υδάτινων

πόρων

και

τη

βελτίωση

της

φυσικής,

υδρολογικής, χηµικής και βιολογικής κατάστασης των επιφανειακών, υπόγειων και
παράκτιων υδάτων µέχρι το 2015.

Τα κράτη µέλη οφείλουν να διαµορφώσουν

σχέδια διαχείρισης προκειµένου να επιτευχθεί "η καλή κατάσταση" που απαιτείται
από την ΕΕ.
Στην Κύπρο ισχύει ο Νόµος Αρ.13(I)/2004 «περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης
των Υδάτων», που εναρµονίζει την νοµοθεσία µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά.
Σύµφωνα µε τη µελέτη που απαιτείται από το άρθρο 5 της Οδηγίας Πλαίσιο
2000/60/ΕΚ για τα Νερά (η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία) σηµαντικός αριθµός υδατικών συστηµάτων έχει χαρακτηριστεί ότι
βρίσκεται σε κίνδυνο µη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας. Ένας από τους
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λόγους είναι οι πιέσεις από αγροτικές δραστηριότητες. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί όσον
αφορά το θέµα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά στις έξι ευαίσθητες ζώνες για τη
νιτρορύπανση.
Επίσης έχει διεξαχθεί προκαταρκτική οικονοµική ανάλυση της χρήσης ύδατος στη
∆ηµοκρατία. Επιπλέον, στο παρόν στάδιο διαµορφώνονται τα προγράµµατα
παρακολούθησης των υδατίνων σωµάτων (Άρθρο 8) και διεξάγεται εργασία
συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών (Άρθρο 14) σαν προεργασία στην
προσπάθεια ετοιµασίας του Προγράµµατος Μέτρων.
Άλλοι ευρωπαϊκοί κανονισµοί που συνδέονται έµµεσα µε την κατάσταση των
υδροφορέων αναφέρονται στη συνέχεια:
•

Η

Οδηγία για τα Νιτρικά (91/676/EEC) αποσκοπεί στη µείωση των

νιτρικών και της ρύπανσης από οργανική ύλη που προέρχεται από τα
καλλιεργούµενα εδάφη. Η εναρµόνιση της Κύπρου
Ελέγχου

της

Ρύπανσης

των

Νερών

έγινε µε τους

(Νιτρορύπανση

περί

Γεωργικής

Προέλευσης) Κανονισµούς (Κ.∆.Π. 534/2002) και µε τον περί Ελέγχου
της Ρύπανσης των Νερών (Ευπρόσβλητες Ζώνες λόγω Νιτρορύπανσης και
Κατηγορίες Νερών που Υφίστανται ή Ενδέχεται να Υποστούν Νιτρορύπανση)
∆ιάταγµα (Κ.∆.Π. 42/2004) και

∆ιάταγµα (Κ.∆.Π. 41/2004) (Πρόγραµµα

∆ράσης για την Προστασία των Ευπρόσβλητων Περιοχών Νερών λόγω
Νιτρορύπανσης). Άλλα σχετικά ∆ιατάγµατα και Κανονισµοί είναι Οι περί
Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιµοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 517/2002) και Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών
(Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.4 07/2002).
Στην Κύπρο έχουν καθοριστεί έξι ευαίσθητες ζώνες στην νιτρορύπανση και το
µεγαλύτερο

πρόβληµα

παρατηρείται

στις

ανατολικές

περιοχές

όπου

καλλιεργούνται κυρίως πατάτες. Η τοποθέτηση κοπριάς στις 6 ζώνες είναι
ελεγχόµενη και δεν αναµένονται οποιαδήποτε προβλήµατα. Η Κύπρος µε
Υπουργικό ∆ιάταγµα καθόρισε το Σχέδιο ∆ράσης για τη νιτρορύπανση το οποίο
άρχισε να εφαρµόζει στις έξι ευαίσθητες ζώνες που έχουν καθοριστεί. Η
αύξηση

όµως

λιπασµάτων,

των

εντατικών

φυτοφαρµάκων

καλλιεργειών
κτλ

είναι

µε

ένας

την

εκτεταµένη

καθοριστικός

χρήση

αρνητικός

παράγοντας για την ποιότητα του νερού.
•

Η Οδηγία Αρ. 96/61/ΕΕ, σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και
Έλεγχο

της

Ρύπανσης,

γνωστή

ως

Οδηγία
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Prevention and Control) αποτελεί ένα από τα κυριότερα νοµοθετήµατα στον
τοµέα του περιβάλλοντος που στοχεύει στον έλεγχο και πρόληψη της
ρύπανσης των νερών από τη βιοµηχανία. Έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο
του 1999, µε τη δέσµευση να εφαρµοσθεί σε όλες τις υφιστάµενες και
επηρεαζόµενες µονάδες µέχρι τον Οκτώβριο του 2007.
Η Κυπριακή νοµοθεσία εναρµονίσθηκε µε την Οδηγία, µέσω του Νόµου
56(Ι)/2003. Με τον Νόµο αυτό προβλέπεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
χορήγησης αδειών (Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων, Άδεια Εκποµπής Αέριων
Αποβλήτων, Άδεια ∆ιαχείρισης Αποβλήτων), βασισµένο στην εφαρµογή των
Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών οι οποίες συνιστούν το πλέον εξελιγµένο και
αποτελεσµατικό στάδιο των διεργασιών και µεθόδων παραγωγής για την
προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, οι εγκαταστάσεις,
εντατικής εκτροφής πουλερικών οι οποίες διαθέτουν πάνω από 40.000 θέσεις
για πουλερικά και οι χοιροτροφικές µονάδες µε δυναµικότητα θέσεων πάνω
από 2.000 χοίρους παραγωγής άνω των 30 κιλών ή 750 για χοιροµητέρες
(αµιγή χοιροστάσια), θεωρούνται ως ιδιαίτερα ρυπογόνες και χρειάζεται να
εφαρµόσουν τις διατάξεις του ολοκληρωµένου έλεγχου και πρόληψης της
ρύπανσης.
Στην Κύπρο, το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο λόγω του µεγάλου αριθµού
κτηνοτροφικών

µονάδων

εντατικής

εκτροφής,

πτηνοτροφείων

αλλά

και

χοιροστασίων και της συγκέντρωσής τους σε ορισµένες περιοχές. Στην Κύπρο
σήµερα λειτουργούν 40 πτηνοτροφικές και 41 χοιροτροφικές µονάδες που
εµπίπτουν στις ειδικές διατάξεις του Νόµου για τον Ολοκληρωµένο Έλεγχο και
Πρόληψης της Ρύπανσης.
•

Η

Οδηγία

για

(91/271/EEC)

την
«περί

Επεξεργασία

Αστικών

επεξεργασίας

και

Υγρών

διάθεσης

Αποβλήτων

των

αστικών

λυµάτων», που αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αστικών
λυµάτων και συγκεκριµένων βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων, αντιµετωπίζει
την ρύπανση των υδάτων που προέρχεται από αστικά υγρά απόβλητα και από
ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους. Η Οδηγία αυτή καθορίζει άµεσα ή έµµεσα
το απαιτούµενο επίπεδο επεξεργασίας, που πρέπει να παρέχεται από τις
εγκαταστάσεις

επεξεργασίας

λυµάτων,

καθώς

και

το

χρονοδιάγραµµα

υλοποίησης των απαιτούµενων έργων ανάλογα µε τον εξυπηρετούµενο
πληθυσµό ή όπως αναφέρεται στην Οδηγία, µε τις µονάδες ισοδύναµου
πληθυσµού (Μ.Ι.Π.). Κύριος στόχος της Οδηγίας είναι η προστασία του
υδατικού περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η διάθεση
ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασµένων αστικών λυµάτων και των
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παραπροϊόντων τους (ιλύς), καθώς και η απόρριψη λυµάτων από ορισµένους
βιοµηχανικούς κλάδους.
Η εναρµόνιση της Κύπρου µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία έγινε µε τον περί
Αποχετευτικών

Συστηµάτων

Νόµο

(Αρ.

1/1971)

και

τον

περί

Αποχετευτικών Συστηµάτων (Τροποποιητικό) Νόµο (Αρ.108 (I)/2004).
Επιπρόσθετα

οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών

Λυµάτων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 772/2003) και το περί Ελέγχου της Ρύπανσης
των Νερών (Αίτηση για Αδεια Απόρριψης) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π. 254/2003) είναι
σχετικά.
•

Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες στα υγρά
απόβλητα που επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα των υδάτινων αποδεκτών
στηρίχθηκε αρχικά στην Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο 76/464/ΕΟΚ, η οποία
ορίζει το γενικό κανονιστικό πλαίσιο για την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών σε
υδατικούς αποδέκτες. Στόχος της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ είναι η εξάλειψη ή/και
η µείωση της ρύπανσης που προκαλείται σε επιφανειακά, παράκτια και υπόγεια
ύδατα από την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών. Μια σειρά από άλλες Οδηγίες
έθεσαν τις οριακές τιµές για την απόρριψη συγκεκριµένων ουσιών και
αποτελούν ουσιαστικά όλες τη στρατηγική για την αντιµετώπιση της χηµικής
ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων. Η Οδηγία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
90/154/ΕΟΚ και καταργείται πλέον µε την Οδηγία 2006/11/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συµβουλίου,

για

τη

ρύπανση

που

προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο
περιβάλλον της Κοινότητας.
Η εναρµόνιση της Κύπρου µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία έγινε µε τον περί
Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και των Εδαφών Νόµο (Aρ.106
(Ι)/2002) που προνοεί για την εξάλειψη ή µείωση και τον έλεγχο της
ρύπανσης των νερών και του εδάφους για την καλύτερη προστασία των
φυσικών υδατικών πόρων και της υγείας και ευηµερίας του πληθυσµού, και για
την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας
των νερών.
•

Για τη ρύπανση των υπογείων νερών, σε εφαρµογή του άρθρου 4 της
76/464/ΕΟΚ, εκδόθηκε η Οδηγία 80/68/ΕΟΚ, µε σκοπό την πρόληψη ή/και
τη µείωση της ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από την απόρριψη
συγκεκριµένων ουσιών. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της Οδηγίας, τα ΚράτηΜέλη καλούνται να απαγορεύσουν την απόρριψη κάποιων ουσιών, να θέσουν
οριακές τιµές και ποιοτικούς στόχους για κάποιες άλλες, καθώς και να θέσουν
σε εφαρµογή ένα σύστηµα αδειοδοτήσεων για την απόρριψη ουσιών σε
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υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Η Οδηγία ενσωµατώθηκε στην Κυπριακή
νοµοθεσία µε τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και των Εδαφών
Νόµο (Aρ.106(Ι)/2002). Το ∆ιάταγµα (Μέτρα Προστασίας Υπόγειων Νερών Κ.∆.Π.45/1996) βάσει του

περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών

είναι

σχετικό. Ήδη όµως έχει εκδοθεί η Οδηγία 2006/118/ΕΚ για την προστασία
των υπόγειών νερών από µόλυνση και επιδείνωση που αναθεωρεί την
προηγούµενη Οδηγία

•

Η Οδηγία για το Πόσιµο Νερό (98/83/EΚ) που ρυθµίζει τα θέµατα
ποιότητας του πόσιµου νερού ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε τον περί της
Ποιότητας

του

Νερού

Έλεγχος)

Νόµος

Ανθρώπινης

Κατανάλωσης

(Αρ.87(Ι)/2001)

και

τον

(Παρακολούθηση
τροποποιητικό

και
Νόµο

(Αρ.275(Ι)/2004).
Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τα
ύδατα περιλαµβάνει:
 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 ΕΚ
 Νόµος Αρ.13(I)/2004 «περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων», που
εναρµονίζει την νοµοθεσία µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά.
 Η Οδηγία για τα Νιτρικά (91/676/EEC)
 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.534/2002) (συµµόρφωση µε την Οδηγία
91/676/EEC)
 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευπρόσβλητες Ζώνες λόγω
Νιτρορύπανσης και Κατηγορίες Νερών που Υφίστανται ή Ενδέχεται να
Υποστούν Νιτρορύπανση) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.42/2004)
 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόγραµµα ∆ράσης για την
Προστασία των Ευπρόσβλητων Περιοχών Νερών λόγω Νιτρορύπανσης)
∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.41/2004)
 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιµοποίηση της Ιλύος στη
Γεωργία) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.517/2002)
 Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Κώδικας Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής) ∆ιάταγµα (Αρ. Κ.∆.Π.407/2002).
 Η Οδηγία Αρ. 96/61/ΕΕ σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο
της Ρύπανσης
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 Νόµος Αρ. 56(Ι)/2003 (ολοκληρωµένο σύστηµα χορήγησης αδειών - Άδεια
Απόρριψης

Αποβλήτων,

Άδεια

Εκποµπής

Αέριων

Αποβλήτων,

Άδεια

∆ιαχείρισης Αποβλήτων)
 Η Οδηγία για την Επεξεργασία Αστικών Υγρών Αποβλήτων (91/271/EEC)
«περί επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυµάτων»
 Ο περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµος (Αρ.1/1971)
 Ο

περί

Αποχετευτικών

Συστηµάτων

(Τροποποιητικός)

Νόµος

(Αρ.108(I)/2004)
 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυµάτων)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π.772/2003)
 Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Αίτηση για Άδεια Απόρριψης)
∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.254/2003)
 Οδηγία-Πλαίσιο 76/464/ΕΟΚ (επικίνδυνες ουσίες στα υγρά απόβλητα που
επηρεάζουν

άµεσα

την

ποιότητα

των

υδάτινων

αποδεκτών)

που

τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 90/154/ΕΟΚ και που καταργείται µε την
Οδηγία 2006/11/ΕΚ
 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και των Εδαφών Νόµος
(Aρ.106(Ι)/2002)
 Οδηγία 80/68/ΕΟΚ (πρόληψη ή/και τη µείωση της ρύπανσης του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα από την απόρριψη συγκεκριµένων ουσιών)
 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και των Εδαφών Νόµος ∆ιάταγµα
(Μέτρα Προστασίας Υπόγειων Νερών - Κ.∆.Π.45/1996)
 Οδηγία 2006/118/ΕΚ (προστασία των υπόγειων νερών από µόλυνση και
επιδείνωση)
 Οδηγία για το Πόσιµο Νερό (98/83/EΚ) που ρυθµίζει τα θέµατα ποιότητας
του πόσιµου νερού
 Ο

περί

της

Ποιότητας

του

Νερού

Ανθρώπινης

Κατανάλωσης

(Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος (Αρ.87(Ι)/2001) και ο τροποιητικός
Νόµος (Αρ.275(Ι)/2004).
Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται
µε το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ:
Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στρατηγικοί στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα των
υδάτων, τίθενται οι παρακάτω:
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 Προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων µε την ορθολογική,
ισόρροπη χρήση των υδάτινων πόρων
 Προστασία και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστηµάτων
 Βελτίωση

της

χηµικής

και

βιολογικής

κατάστασης

των

επιφανειακών

υδάτινων πόρων
 Βελτίωση της ποσοτικής και ποιοτικής σύστασης των υδροφορέων
 Μείωση της νιτρορύπανσης και γενικότερα της ρύπανσης από τη γεωργία και
τα κτηνοτροφικά απόβλητα
 Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων
3.3.4.2.

Έδαφος

Επαρκή στοιχεία για τη διάβρωση των εδαφών δεν υπάρχουν αλλά αναγνωρίζεται
ότι υφίσταται πρόβληµα διάβρωσης κυρίως στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές.
Οι κύριοι παράγοντες που εντείνουν το πρόβληµα αυτό είναι το ανάγλυφο,

η

σύσταση του εδάφους, οι έντονες εκτός εποχής βροχοπτώσεις, οι πυρκαγιές, η
εγκατάλειψη της καλλιεργήσιµης γης και σε µικρότερο βαθµό η υπερβόσκηση ή και
το είδος των φυτών που καλλιεργούνται. Το πρόβληµα της διάβρωσης των
εδαφών αναµένεται βασικά να αντιµετωπιστεί µέσω της ορθής γεωργικής και
περιβαλλοντικής

πρακτικής,

της

πολλαπλής

συµµόρφωσης

αλλά

και

µέσω

αγροπεριβαλλοντικών / επενδυτικών µέτρων.
Η εγκατάλειψη της γης και η εντατικοποίηση της παραγωγής είναι δύο από τα
σοβαρά προβλήµατα που χρειάζονται αντιµετώπιση. Εξίσου σηµαντικό πρόβληµα
είναι

η

υφαλµύρινση

των

υπόγειων

υδάτων

και

η

ορθή

διαχείριση

των

κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την αντιµετώπιση της απερήµωσης,
η οποία υπογράφηκε το 1994 στοχεύει στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τη
διαδικασία της απερήµωσης. Η Κύπρος επικύρωσε την πιο πάνω Σύµβαση µε τον
Νόµο Ν. 23 (ΙΙΙ)/1999 και στο παρόν στάδιο άρχισε η ετοιµασία του Εθνικού
Σχεδίου ∆ράσης που θα περιλαµβάνει διαχείριση των υδατικών πόρων, την
προώθηση αειφόρων γεωργικών πρακτικών, παραδοσιακές γεωργικές µεθόδους
και φυτειών, αναδασώσεις, περαιτέρω ανάπτυξης συστηµάτων προστασίας από
πυρκαγιές καθώς και θεσµικά και χρηµατοδοτικά µέτρα/κίνητρα παραµονής του
πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές.
Παράλληλα, η ανάγκη προώθησης συστηµατικής προσέγγισης για την προστασία
του εδάφους, µε τη διαµόρφωση µιας εδαφικής πολιτικής η οποία θα καλύπτει
θέµατα όπως η διάβρωση, ερηµοποίηση, ρύπανση και απώλεια εδαφών καθώς και
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η αποσύνδεση της δηµιουργίας αποβλήτων από την οικονοµική ανάπτυξη και η
επίτευξη

σηµαντικής

γενικής

µείωσης

των

δηµιουργούµενων

αποβλήτων

αναγνωρίζεται στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον. Τον Σεπτέµβριο του
2006, η Επιτροπή υιοθέτησε τη Θεµατική Στρατηγική για την προστασία των
εδαφών (COM (2006) 231).
Ο απώτερος στόχος είναι η προστασία και αειφόρος χρήση του εδάφους µε βάση
τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:
•

Πρόληψη της περαιτέρω υποβάθµισης του εδάφους και διατήρηση
των λειτουργιών του

•

Αποκατάσταση
λειτουργικότητας
µελλοντικές

υποβαθµισµένων
ώστε

χρήσεις,

να
ενώ

εδαφών

σε

εξυπηρετούνται
παράλληλα

θα

τέτοιο

βαθµό

τρέχουσες

και

συνεκτιµώνται

οι

επιπτώσεις ως προς το κόστος αποκατάστασης του εδάφους
Με την ικανοποίηση της 1ης κατευθυντήριας αρχής συνδέεται άµεσα, η πολιτική
για τη διαχείριση των αποβλήτων της ΕΕ, η οποία έχει τη δυνατότητα να συµβάλει
στη µείωση των συνολικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση
των πόρων. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση των αποβλήτων
βασίζεται σε τρεις αρχές:
•

Πρόληψη αποβλήτων

•

Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση

•

Βελτίωση και έλεγχος της τελικής διάθεσης

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί µείζον περιβαλλοντικό πρόβληµα που
απαιτεί την εφαρµογή µιας γενικής και συνεπούς πολιτικής για την πρόληψη της
παραγωγής και την ανακύκλωση των αποβλήτων.
Στο βασικό πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας για τα απόβλητα περιλαµβάνονται η
οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2006/12/EK), η οδηγία για τα επικίνδυνα
απόβλητα (91/689/EΟΚ) και ο κανονισµός για τη µεταφορά αποβλήτων (ΕΚ)
1013/2006, η οδηγία 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο των
αποβλήτων (IPPC), υγειονοµική ταφή (1999/31/ΕΚ), αποτέφρωση (2000/76/ΕΚ)]
και από ορισµένες ιδιαίτερες κατηγορίες αποβλήτων [χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια
(75/439/EΟΚ),

πολυχλωροδιφαινύλια

/

πολυχλωροτριφαινύλια

-

PCB/PCT

(96/59/EΚ), ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (91/157/EΟΚ), συσκευασίες
(94/62/ΕΚ), οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής (2002/95/EΚ) απόβλητα ειδών
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (2002/96/EΚ).
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Η στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων συνδυάζεται
µε δύο άλλες πρωτοβουλίες: την ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων και τη
στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.
Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικά νοµοθετικά κείµενα που υλοποιούν την
παραπάνω πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων:
•

Η

Οδηγία

2006/12/EC

για

τα

απόβλητα

(αναθεώρηση

της

Οδηγίας

75/442/EEC και των τροποποιήσεων της) καθορίζει τα µέτρα που αποσκοπούν
στη µείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή
και διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της χρήσης των πόρων. Τα κράτη µέλη
οφείλουν να λάβουν µέτρα κατά προτεραιότητα για την πρόληψη ή τη µείωση
της παραγωγής αποβλήτων και της βλαπτικότητάς τους και µέτρα για την
ανάκτηση των αποβλήτων µέσω επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και
άλλων µεθόδων ανάκτησης. Οι Οδηγίες 75/439/ΕΟΚ, 75/442/ΕΟΚ,
91/156/ΕΟΚ και 91/350/ΕΟΚ καταργούνται.
•

Οι οδηγίες 75/442/ΕΟΚ, 91/156/ΕΟΚ, η απόφαση 94/3 της Επιτροπής για
Θέσπιση Καταλόγου Αποβλήτων, 91/689 για Επικίνδυνα Απόβλητα, η Απόφαση
94/904 της Επιτροπής για Θέσπιση Καταλόγου Επικινδύνων Αποβλήτων, η
Οδηγία 96/59, Οδηγία 75/439 για της ∆ιάθεση Ορυκτελαίων, Οδηγία 91/157
για

Ηλεκτρικές

στήλες

και Συσσωρευτές

Ενέργειας, Οδηγία

96/61 για

Ολοκληρωτική Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης και Οδηγία 99/31 για
Υγειονοµική Ταφή των Αποβλήτων και χώρους διάθεσης απορριµµάτων έχουν
ενσωµατωθεί

στην

Κυπριακή

νοµοθεσία

µε

τον

περί

Στερεών

και

Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµο (Αρ.215(Ι)/2002).
Άλλοι νόµοι της Κυπριακής νοµοθεσίας αναφορικά µε τα απόβλητα εκτίθενται στο
Παράρτηµα Ι.
Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για το
έδαφος περιλαµβάνει:
•

Σύµβαση

των

Ηνωµένων

Εθνών

για

την

αντιµετώπιση

της

απερήµωσης (1994)
•

Νόµο Ν 23 (ΙΙΙ)/1999 επικύρωση της Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών, για την αντιµετώπιση της απερήµωσης

•

Θεµατική Στρατηγική για την προστασία των εδαφών (COM (2006)
231)
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•

Οδηγία

2006/12/EC για

τα

απόβλητα

που

αντικατέστησε

τις

προηγούµενες Οδηγίες 75/439/ΕΟΚ, 75/442/ΕΟΚ, 91/156/ΕΟΚ και
96/350/ΕΟΚ.
•

Ο

περί

Στερεών

(Αρ.215(Ι)/2002)

και

Επικίνδυνων

(εναρµόνιση

µε

Οδηγίες

Αποβλήτων
75/442,

Νόµος
91/156/,

91/689, 96/59, 75/439, 91/157, 96/61, 99/31 και αποφάσεις 94/3
της Επιτροπής για Θέσπιση Καταλόγου Αποβλήτων και 94/904 της
Επιτροπής για Θέσπιση Καταλόγου Επικινδύνων Αποβλήτων.
•

Άλλοι

επιµέρους

Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα παρουσιάζονται στο

Παράρτηµα Ι.
Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται
µε το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ:
Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα του εδάφους, τίθενται οι
παρακάτω:
 Προστασία ενάντια στη διάβρωση και την ερηµοποίηση
 Προστασία ενάντια στη ρύπανση
 Προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική
εκµετάλλευση
 Προστασία των δασών από πυρκαγιές και εκχερσώσεις
 Εµµέσως: εφαρµογή των αρχών της πολιτικής για τα απόβλητα:
 Πρόληψη
 Ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση
 Ασφαλής και ελεγχόµενη τελική διάθεση
3.3.4.3.

Ατµόσφαιρα, κλίµα

Ατµόσφαιρα
Στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον προβλέπεται η διαµόρφωση
θεµατικής στρατηγικής για την ατµοσφαιρική ρύπανση, µε σκοπό την
επίτευξη «επιπέδων ποιότητας του αέρα που δεν θα έχουν ουσιαστικές αρνητικές
επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον». Η
ατµοσφαιρική

ρύπανση

βλάπτει σοβαρά

την

υγεία

του ανθρώπου

και

το

περιβάλλον (αναπνευστικά προβλήµατα, πρόωροι θάνατοι, ευτροφισµός και
υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων εξαιτίας αζωτούχων και όξινων υπολειµµάτων
είναι µερικές µόνο από τις συνέπειες του προβλήµατος).
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Η επιλεγείσα στρατηγική καθορίζει

υγειονοµικούς και περιβαλλοντικούς στόχους

καθώς και στόχους σταδιακής µείωσης των εκποµπών για τους κυριότερους
ρύπους. Ο κύριος στόχος είναι οι πολίτες της ΕΕ έως το 2020, να προστατευθούν
από την έκθεση σε σωµατίδια και όζον στην ατµόσφαιρα και τα οικοσυστήµατα της
Ευρώπης να προστατευθούν καλύτερα από την όξινη βροχή, το πλεόνασµα
θρεπτικού αζώτου και το όζον.
Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, θα χρειασθεί να ελαττωθούν οι εκποµπές
SO2, οι εκποµπές NOx, οι εκποµπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, Αµµωνίας και
πρωτογενών αιωρουµένων σωµατιδίων PM2,5 σε σχέση µε τις εκποµπές το 2000.
Μεγάλο µέρος του περιορισµού των εκποµπών θα είναι αποτέλεσµα µέτρων που
έχουν ήδη εγκριθεί και εφαρµόζονται στα κράτη µέλη.
Ένα µέρος της στρατηγικής θα τεθεί σε εφαρµογή µέσω αναθεώρησης της
ισχύουσας νοµοθεσίας για την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος.
Προς το παρόν υπάρχει µια σειρά από Κοινοτικές Οδηγίες για την ατµοσφαιρική
ρύπανση,

οι

οποίες

αναφέρονται

σε

συγκεκριµένους

ρύπους

και

κάποιες

αναφέρονται και σε συγκεκριµένες δραστηριότητες.
•

Ιδιαίτερα

σηµαντική

είναι

η

Οδηγία-Πλαίσιο

96/62/ΕΚ

για

την

παρακολούθηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας. Στόχος της Οδηγίας είναι η
θέσπιση των βασικών αρχών µιας κοινής στρατηγικής, µε σκοπό τον καθορισµό
στόχων για την ποιότητα του περιβάλλοντος αέρα έτσι ώστε να αποφεύγονται,
να προλαµβάνονται ή να µειώνονται τα επιβλαβή αποτελέσµατα στην υγεία του
ανθρώπου

και

του

περιβάλλοντος.

Η

Οδηγία

ορίζει

βασικές

αρχές

παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας και τις Οριακές τιµές και όρια
συναγερµού για τους ρύπους: διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και
οξείδιο του αζώτου, σωµατίδια και µόλυβδος, βενζόλιο και µονοξείδιο του
άνθρακα, όζον, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, κάδµιο, αρσενικό,
νικέλιο και υδράργυρο.
Η Οδηγία πλαίσιο 96/62/ΕΚ ενσωµατώθηκε στην Κυπριακή Νοµοθεσία µε τον
περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα Νόµο (Αρ.188(Ι)/2002).
Η Οδηγία-Πλαίσιο εξειδικεύεται µέσω µιας σειράς θυγατρικών οδηγιών, που
είναι:
o

Η Οδηγία 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση της διαδικασίας για την
αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων
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o

Η Οδηγία 99/30/EK, σχετικά µε τις οριακές τιµές του διοξειδίου του
θείου, του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου, των
σωµατιδίων και του µολύβδου στον ατµοσφαιρικό αέρα

o

Η Οδηγία 2000/69/ΕΚ, σχετικά µε τις οριακές τιµές του βενζολίου και
του µονοξειδίου του άνθρακα στον ατµοσφαιρικό αέρα, µε στόχο να
συµπληρώσει τις διατάξεις σχετικά µε τις οριακές τιµές της Οδηγίας
96/62/ΕΚ, µε τον καθορισµό ειδικών οριακών τιµών για δυο µεµονωµένες
ρυπογόνες ουσίες (το βενζόλιο και το µονοξείδιο του άνθρακα).

o

Η Οδηγία 2001/03/ΕΚ, σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα, η
τρίτη «θυγατρική» Οδηγία της Οδηγίας-Πλαίσιο για την ποιότητα του
περιβάλλοντος αέρα που στοχεύει στον καθορισµό στόχων, σχετικά µε τις
συγκεντρώσεις όζοντος στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον στην Κοινότητα,
την ενηµέρωση του κοινού και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών
µε στόχο τον περιορισµό του όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα.

o

Η Οδηγία 2002/3/ΕΚ σχετικά µε το όζον στην ατµόσφαιρα.

o

Η Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον
υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον
ατµοσφαιρικό αέρα.

o

Για τις πτητικές οργανικές ενώσεις, η Οδηγία 2004/42/ΕΚ για τον
περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται
στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώµατα διακόσµησης και βερνίκια και
σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/13/ΕΚ και η Οδηγία 94/63/ΕΚ σχετικά µε τον περιορισµό των
πτητικών οργανικών ενώσεων που προέρχονται από την αποθήκευση,
διακίνηση και διάθεση της βενζίνης

o

Η υφιστάµενη Οδηγία (2001/81/EC) για τα Εθνικά Όρια Εκποµπών για
συγκεκριµένους ρύπους (NECD) θέτει ανώτατα όρια για κάθε κράτος –
µέλος για τις συνολικές εκποµπές αερίων ρύπων µέχρι το 2010. Τα όρια
αφορούν στους 4 ρύπους που ευθύνονται

για την οξίνιση, τον

ευτροφισµό και την αύξηση του όζοντος στο επίπεδο του εδάφους (SO2,
NOx, VOCs και NH4).
o

Σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται
από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων (Οδηγία
89/369/ΕΟΚ)

και για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα

ορισµένων ρύπων (µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης) (Οδηγία 2001/80/ΕΚ)
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o

Αναφέρεται τέλος ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες
που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. Ο Κανονισµός 2037/2000
αποβλέπει στη µείωση και στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης στην
αγορά και της χρήσης ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του
όζοντος, καθώς και της εξαγωγής των εν λόγω ουσιών προς τρίτες χώρες,
προκειµένου να προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Κλίµα
Η Στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση συνδέεται και µε τις πολιτικές για την
αλλαγή του κλίµατος.
Η αυξανόµενη επιστηµονική ανησυχία ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στο κλίµα του πλανήτη, οδήγησε στην ετοιµασία, το 1992,
της Σύµβασης – Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Αλλαγές.
Η Κύπρος κύρωσε τη Σύµβαση το 1997 (Αρ.19(ΙΙΙ)/1997). Ο κύριος στόχος της
Σύµβασης

είναι

θερµοκηπίου

η

στην

σταθεροποίηση
ατµόσφαιρα,

των

σε

συγκεντρώσεων

επίπεδα

τέτοια

ώστε

των
να

αερίων

του

προληφθούν

επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίµα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη – µέλη της, είναι συµβαλλόµενα µέρη,
τόσο της Σύµβασης όσο και του Πρωτοκόλλου. Το τελευταίο, επικυρώθηκε
οµαδικά από τις 15 χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31 Μαΐου του
2002. Η Κύπρος κύρωσε το Πρωτόκολλο κάνοντάς το νόµο του Κράτους το 2003
(Αρ. 29(ΙΙΙ)/2003).
Επιπρόσθετα, η αλλαγή κλίµατος εξετάζεται από τη Συνθήκη Πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την αλλαγή κλίµατος και το Πρωτόκολλο του Κιότο
(UNFCCC 1997), που θέτει στόχους µείωσης των εκποµπών σε σχέση µε τα
επίπεδα του 1990. (Decision 280/2004/EC).
Με την Απόφαση 2005/166/ΕΚ και την απόφαση 280/2004/ΕΚ ορίζεται ο
µηχανισµός

παρακολούθησης

των

εκποµπών

αερίων

που

συµβάλλουν

στο

φαινόµενο του θερµοκηπίου στην Κοινότητα και η εφαρµογή του πρωτοκόλλου
του Κιότο.
Η Κύπρος έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο

το οποίο καθορίζει µια

διαδικασία στη βάση της οποίας πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την
αντιµετώπιση των αιτίων που συµβάλλουν στις κλιµατικές αλλαγές και οφείλονται
σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε αυτά τα πλαίσια έχουν αναληφθεί δεσµεύσεις
από τις αναπτυγµένες χώρες για µείωση της παραγωγής των θερµοκηπιακών τους
αερίων. Η Ε.Ε. και όλα τα κράτη µέλη της είναι συµβαλλόµενα µέρη του
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Πρωτοκόλλου. Στα πλαίσια των δεσµεύσεών της για µείωση των εκποµπών κατά
8% την περίοδο 2008-2012 προχώρησε στην κατανοµή ειδικών ποσοστώσεων για
κάθε κράτος µέλος της. Εκτιµάται ότι η Κύπρος θα κληθεί να δεσµευτεί σε
σηµαντική µείωση των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων. Έχει, ήδη, εγκριθεί από
το Υπουργικό Συµβούλιο σχετική πρόταση για την εφαρµογή Στρατηγικού Σχεδίου
για τη µείωση του ρυθµού αύξησης των εκποµπών των θερµοκηπιακών αερίων.
Τα προγράµµατα και µέτρα που αποτελούν µέρος της ενεργειακής πολιτικής και
προωθούνται µέσω του Στρατηγικού Σχεδίου αφορούν:
 την κατασκευή νέων συµβατικών µονάδων που θα εγκατασταθούν στο
σύστηµα µε καύσιµο το φυσικό αέριο,
 την απόσυρση παλιών µονάδων ατµοστροβίλων και την εγκατάσταση νέων
αιολικών πάρκων,
 την υλοποίηση σηµαντικών παρεµβάσεων στον οικιακό – τριτογενή τοµέα
που θα στοχεύουν στη διείσδυση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών,
καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων.
Η Κύπρος δεν έχει οποιεσδήποτε ποσοτικοποιηµένες δεσµεύσεις σχετικά µε τον
περιορισµό των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, καθώς:
 δεν έχει συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης για τις κλιµατικές
µεταβολές,
 δεν έχει ενταχθεί στο Παράρτηµα Β του Πρωτοκόλλου του Κιότο, και
 δεν ήταν µέλος της ΕΕ όταν συµφωνήθηκαν οι επιµέρους δεσµεύσεις των
Κρατών-Μελών της ΕΕ για την πρώτη περίοδο δεσµεύσεων (2008-2012)
στο πλαίσιο της δέσµευσης της από κοινού επίτευξης του στόχου του –8%
για την ΕΕ.
Παρόλα αυτά, η έγκριση ενός Στρατηγικού Σχεδίου για τον περιορισµό των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου ήταν απόλυτα απαραίτητη, προκειµένου η
Κύπρος να συµβάλει και αυτή στον περιορισµό των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου.
Όσον

αφορά

στην

εµπορία

δικαιωµάτων

εκποµπών

η

σχετική

Οδηγία

2003/87/ΕΚ ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τον Νόµο Ν. 132(Ι)
/2004

«Σύστηµα

Εµπορίας

∆ικαιωµάτων

Εκποµπής

Αερίων

Θερµοκηπίου».
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής για το κλίµα και των
δεσµεύσεων των κρατών µελών που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο
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έχουν τεθεί σε ισχύ µια σειρά από πολιτικές και νοµοθετικές ρυθµίσεις σε τοµείς
όπως η ενέργεια και οι µεταφορές.
Στον ενεργειακό τοµέα οι σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:
•

Η Οδηγία 2001/77/EΚ για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην εσωτερική αγορά
ηλεκτρισµού.

•

Το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα της ΕΕ περιγράφει ένα
πλαίσιο πολιτικών και µέτρων µε σκοπό να επιτευχθεί ένα εκτιµώµενο ποσοστό
εξοικονόµησης πάνω από 20% επί της ενεργειακής κατανάλωσης, στην ΕΕ το
έτος 2020 (COM 2006 545).

•

Η Οδηγία 2002/91/EΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εστιάζει στην
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων, εµπορικών και ιδιωτικών
κτιρίων σε όλα τα κράτη µέλη

•

Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιµα, όπου συστήνεται η ανάπτυξη
βιοκαυσίµων σε ποσοστά πολλαπλάσια των σηµερινών.

•

Η Οδηγία 2004/7/ΕΚ για τη συµπαραγωγή

Μετά τα παραπάνω, οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας συνοψίζονται: στη µείωση των
αερίων εκποµπών από σταθερές πηγές, στη µείωση των εκποµπών από τη χρήση
καυσίµων για θέρµανση, στη µείωση των αερίων εκποµπών από κινητές πηγές,
στην ενίσχυση της υποδοµής για την παρακολούθηση της ποιότητας του
ατµοσφαιρικού

περιβάλλοντος,

στα

µέτρα

βελτίωσης

της

ποιότητας

των

χρησιµοποιούµενων καυσίµων και σε ελέγχους των εκποµπών από κινητές ή
σταθερές πηγές ρύπανσης.
Αναφορικά µε τις Κλιµατικές Αλλαγές και την προστασία της Ατµόσφαιρας, ένας
από τους κύριους στόχους της εθνικής ενεργειακής πολιτικής είναι και η όσο το
δυνατό µεγαλύτερη εκµετάλλευση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στο
Σχέδιο ∆ράσης για Ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο
περιλαµβάνονται στόχοι όπως ο διπλασιασµός της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο
ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου από 4,5% που ήταν το 1995 σε 9% µέχρι το
2010, η αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισµού από
µηδενική σε 6% µέχρι το 2010, η εξάλειψη των εµποδίων στην ανάπτυξη των ΑΠΕ
και η ενίσχυση όλων των µορφών ΑΠΕ που ήδη προσφέρονται στην Κύπρο
(αιολικής, ηλιακής, βιοµάζας και φωτοβολταικών).
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Επιµέρους Νόµοι, Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα της Κυπριακής Νοµοθεσίας που
αφορούν την Ατµόσφαιρα και τις Κλιµατικές Αλλαγές παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα Ι.
Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη
ατµόσφαιρα και το κλίµα περιλαµβάνει:
o

Η θεµατική στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση του 6ου Προγράµµατος
∆ράσης

o

Η Σύµβαση – Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Αλλαγές
(κύρωση της Σύµβασης το 1997 (Αρ.19(ΙΙΙ)/1997) από Κύπρο)

o

Πρωτόκολλο του Κιότο (Η Κύπρος κύρωσε το Πρωτόκολλο µε τον

νόµο

(Αρ. 29(ΙΙΙ)/2003).
o

Αποφάσεις 2005/166/ΕΚ και 280/2004/ΕΚ µε τις οποίες ορίζεται ο
µηχανισµός παρακολούθησης των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο
φαινόµενο του θερµοκηπίου στην Κοινότητα και η εφαρµογή του πρωτοκόλλου
του Κιότο.

o

Οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά µε την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών που
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τον Νόµο Ν. 132(Ι) /2004 «Σύστηµα
Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων Θερµοκηπίου».
Η Οδηγία-Πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την παρακολούθηση της ποιότητας της
ατµόσφαιρας που ενσωµατώθηκε στην Κυπριακή Νοµοθεσία µε τον περί της
Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα Νόµο (Αρ.188(Ι)/2002).

o

Σειρά θυγατρικών οδηγιών της Οδηγίας-Πλαίσιο 96/62/ΕΚ όπως οι Οδηγίες
97/101/ΕΚ (ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων), 99/30/EK (οριακές
τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου,
των σωµατιδίων και του µολύβδου στον ατµοσφαιρικό αέρα), 2000/69/ΕΚ
(οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον ατµοσφαιρικό
αέρα),

2001/03/ΕΚ

και

2002/3/ΕΚ

(όζον

στην

ατµόσφαιρα),

2004/107/ΕΚ (αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους
πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα), 2004/42/ΕΚ
(περιορισµός εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων), 2001/81/EC (Εθνικά
Όρια Εκποµπών για συγκεκριµένους ρύπους, 89/369/ΕΟΚ (πρόληψη της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης
αστικών

απορριµµάτων

ατµόσφαιρα

ορισµένων

και

2001/80/ΕΚ

ρύπων

από

(περιορισµός

µεγάλες
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη
στοιβάδα του όζοντος.
o

Η Οδηγία 2001/77/EΚ για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας

o

Η Οδηγία 2002/91/EΚ (ενεργειακή απόδοση των κτιρίων)

o

Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ (βιοκαύσιµα)

o

Η Οδηγία 2004/7/ΕΚ (συµπαραγωγή)

o

Νόµοι, Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα που αφορούν την Ατµόσφαιρα και τις
Κλιµατικές

Αλλαγές

και

εναρµονίζουν

την

Κυπριακή

Νοµοθεσία

παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ι.
Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται
µε το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ:
Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα της ατµόσφαιρας και του
κλίµατος, τίθενται οι παρακάτω:
o

Μείωση των φαινοµένων της όξινης βροχής, του ευτροφισµού και της µείωσης
του όζοντος

o

Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που προέρχονται από
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις

o

Αύξηση χρήσης βιοκαυσίµων

o

Ενίσχυση και προώθηση των ΑΠΕ

o

Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και επίτευξη του εκτιµώµενου
ποσοστού ενεργειακής εξοικονόµησης
3.3.4.4.

Χλωρίδα, Πανίδα, Βιοποικιλότητα

Η Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τη βιολογική ποικιλοµορφία έχει
θέσει στόχους σε διεθνές επίπεδο που πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2010. Τα
συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται σε µια αποτελεσµατικότερη και πιο συνεπή
εφαρµογή των τριών στόχων της Συνθήκης, έτσι ώστε να επιτευχθεί µέχρι το 2010
σηµαντική µείωση του υφιστάµενου ποσοστού απώλειας βιοποικιλότητας σε
διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας στόχος της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη
(ψήφισµα του Κίεβου σχετικά µε τη βιοποικιλότητα) είναι να µειωθεί η απώλεια
βιοποικιλότητας µέχρι το 2010 (COM 2001 264).
Η στρατηγική της ΕΕ για την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την
προστασία οικοσυστηµάτων υλοποιούνται από:
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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•

την Οδηγία 79/409 για τη διατήρηση και αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων
και ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας σε ευνοϊκές συνθήκες διατηρήσεως
(προσαρµογή στην οδηγία περί της προστασίας των άγριων πτηνών). Τα µέτρα
για την προστασία των πουλιών που περιλαµβάνονται στην Οδηγία αφορούν
σε γενικές γραµµές προδιαγραφές προστασίας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης
της ορνιθοπανίδας σε σχέση µε διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, και
κυρίως ως προς το κυνήγι της, το εµπόριό της και την υποβάθµιση των
βιοτόπων όπου αυτή διαβιώνει.
Η προστασία και η ανασύνθεση των φυσικών συστηµάτων για να διατηρήσουν
την ποικιλία των ειδών που διαβιούν σε αυτά είναι επίσης ένας στόχος του 6ου
Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον καθώς επίσης και της στρατηγικής
για τη βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM 1998 42).

Στην Κυπριακή Νοµοθεσία γίνεται εναρµόνιση της Οδηγίας αυτής µε τον « περί
Προστασίας

και

∆ιαχείρισης

Άγριων

Πτηνών

και

Θηραµάτων»

Νόµο

Ν.

152(Ι)/2003. Με τον ίδιο νόµο γίνεται και µερική εναρµόνιση µε την Οδηγία
92/43.
•

την Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας µέσω της δηµιουργίας ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού
δικτύου προστατευόµενων περιοχών. Η Οδηγία 92/43 ορίζει ένα κοινό πλαίσιο
για τη διατήρηση των φυτών και των ζώων, πλην των πτηνών και των
φυσικών ενδιαιτηµάτων των βιολογικών ειδών. Προβλέπει τη δηµιουργία ενός
δικτύου ειδικών διατηρητέων περιοχών, επονοµαζόµενο Natura 2000, που
αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός καθεστώτος προστασίας, που θα ευνοεί τους
φυσικούς οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος. Όταν ένας τόπος
επιλεγεί ως κοινοτικής σηµασίας, το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου
βρίσκεται η εν λόγω περιοχή, την ορίζει ως ειδική ζώνη διατήρησης το
ταχύτερο δυνατό και το αργότερο µέχρι το 2004. Για τις ειδικές ζώνες
διατήρησης, τα κράτη µέλη καθορίζουν τα αναγκαία µέτρα διατήρησης, όπως
σχέδια

διαχείρισης,

ανταποκρίνονται

στις

κανονιστικά
απαιτήσεις

διοικητικά
της

ή

διατήρησης

συµβατικά
και

µέτρα

που

εξασφάλισης

των

οικολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών.
Εναρµόνιση της Κυπριακής νοµοθεσίας έγινε µε τον νόµο Ν. 153 (Ι)/2003 «ο
περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόµος του 2003».
Με τον νόµο αυτόν ρυθµίζεται η προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, κυρίως
µέσω της ανακήρυξης ειδικών ζωνών διατήρησης και προστατευόµενων ειδών
πανίδας και χλωρίδας και της υιοθέτησης µέτρων διαχείρισής τους, της εκτίµησης
των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια ή έργα σε περιοχές που εµπίπτουν σε
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ειδική ζώνη διατήρησης και του ελέγχου της απελευθέρωσης στο περιβάλλον µη
τοπικών

ειδών

άγριας

ζωής.

Στα

σχετικά

Παραρτήµατα

του

Νόµου

περιλαµβάνονται και 52 τύποι φυσικών οικοτόπων, 17 είδη άγριας πανίδας και 17
είδη φυτών που συναντιούνται στην Κύπρο. Προνοείται, επίσης, η απαγόρευση
εισαγωγής, µε σκοπό την εµπορία δερµάτων ορισµένων νεογνών φώκιας.
Στα πλαίσια του ∆ικτύου "Φύση 2000" της Ε.Ε., ετοιµάστηκε ο επιστηµονικός
κατάλογος περιοχών, που περιλαµβάνει τους σηµαντικούς τύπους οικοτόπων και
ειδών πανίδας και χλωρίδας. Σχεδόν όλοι οι τύποι οικοτόπων της Κύπρου και τα
περισσότερα από τα ενδηµικά είδη περιλαµβάνονται στα όρια των περιοχών του
∆ικτύου προστατευόµενων περιοχών.
Μέχρι τώρα έχουν επιλεγεί 31 περιοχές που καλύπτουν το 14% (82.583 εκτάρια)
της συνολικής έκτασης του εδάφους που ελέγχεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Τα 2015 εκτάρια είναι ιδιωτική γεωργική γη και τα 10.419 είναι ιδιωτικές εκτάσεις
µε φυσική βλάστηση (δέντρα, θάµνοι, δάση) (Πίνακας 10 – Παράρτηµα ΙΙ). Η
ιδιωτική γεωργική γη είναι αµελητέα και η διαχείριση της δεν δηµιουργεί πρόβληµα
στην επίτευξη των στόχων του «ΦΥΣΗ 2000». Στην παρούσα φάση, οι
προσπάθειες επικεντρώνονται στην σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων για τις
περιοχές που προτείνονται στο ∆ίκτυο.
Πέραν των Οδηγιών, η Κύπρος έχει κυρώσει και µια σειρά από συµβάσεις, όπως τη
Σύµβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας
πανίδας (περί «της Σύµβασης για τη ∆ιατήρηση των Αποδηµητικών Ειδών που
Ανήκουν στην Άγρια Πανίδα (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.17(ΙΙΙ)/2001)), τη Σύµβαση
Βόννης (1973) για το ∆ιεθνές Εµπόριο Εξαφανιζόµενων Ειδών Άγριας Πανίδας
και Χλωρίδας (µε τον Κυρωτικό Νόµο Αρ. 20/1974), τη Σύµβαση της Βέρνης
αναφορικά µε την διαφύλαξη της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της
Ευρώπης, (κύρωση µε τον» περί της Σύµβασης για τη ∆ιατήρηση της Ευρωπαϊκής
Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων» (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.24/1988, τη
Σύµβαση

Ramsar

(1975)

για

τους

Υγροτόπους

∆ιεθνούς

Σηµασίας

ως

ενδιαιτήµατος για τα υδρόβια πουλιά, η οποία προβλέπει τη γενική υποχρέωση της
χώρας για τη διατήρηση και τη συνετή χρήση των υγροτόπων και την ειδικότερη
διαφύλαξη των οικολογικών χαρακτηριστικών των υγροτόπων που έχουν ενταχθεί
στον Κατάλογο των Υγροτόπων διεθνούς σηµασίας της Σύµβασης. Η Σύµβαση
αυτή κυρώθηκε µε τον «περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τους Υγρότοπους
∆ιεθνούς Σηµασίας» (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.8(ΙΙΙ)/2001).Τέλος η Κύπρος

έχει

κυρώσει τη Σύµβαση για τη διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας (1992),
η οποία προβλέπει µηχανισµούς για την επίτευξη του στόχου διατήρησης της
βιολογικής ποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο και την υποχρέωση να διαµορφώνει
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κάθε χώρα Εθνική Στρατηγική για το θέµα αυτό. Η τελευταία κυρώθηκε µε τον
«περί της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία» ((Κυρωτικός) Νόµος
(Αρ.4(ΙΙΙ)/1996)).
Σύµφωνα µε τον δείκτη High Nature Value farmland areas οι περιοχές στις οποίες
η γεωργία συνδέεται µε υψηλή βιοποικιλότητα αποτελούν περίπου το 12% της
συνολικής έκτασης της Κύπρου (110.000 από τα 925.100 εκτάρια, Πηγή: Corine
Landcover Database).
Ο ρόλος των δασών στο δίκτυο «Φύση 2000» και γενικότερα στην προστασία και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας είναι πολύ σηµαντικός καθώς 19 περιοχές του
δικτύου

που

καλύπτουν

περίπου

χαρακτηρίζονται ως δασικές.

το

97%

των

χερσαίων

οικοσυστηµάτων

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο ρόλος των

κρατικών δασικών περιοχών είναι ακόµη πιο σηµαντικός αφού καλύπτουν περίπου
το 85% των χερσαίων οικοσυστηµάτων.
Υπάρχει επίσης ∆ίκτυο Προστατευόµενων ∆ασικών Περιοχών (περιοχές προστασίας
της φύσης και εθνικά δασικά πάρκα) το οποίο καλύπτει έκταση 23.079 εκταρίων
που ανέρχεται στο 6% της έκτασης των δασικών περιοχών ολόκληρου του νησιού.
Ένα σηµαντικό νοµοθετικό εργαλείο µε το οποίο ρυθµίζονται πολλά ζητήµατα
προστασίας δασών στην Κυπριακή νοµοθεσία

αποτελεί Ο περί ∆ασών Νόµος

(Αρ.14/1967).
Νόµοι, Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα που αφορούν την Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα –
Πανίδα

και

εναρµονίζουν

την

Κυπριακή

Νοµοθεσία

παρουσιάζονται

στο

Παράρτηµα Ι.
Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη
βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα περιλαµβάνει:
o

Οδηγία 79/409 «Για τη διατήρηση και αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων και
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας»

o

Οδηγία 92/43 «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας»

o

Νόµος Ν. 152(Ι)/2003 «περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και
Θηραµάτων» για την εναρµόνιση της εθνικής µας νοµοθεσίας µε τις διατάξεις
των κοινοτικών οδηγιών 79/409 και µερική εναρµόνιση µε 92/43/ΕΚ.

o

Νόµος Ν. 153 (Ι)/2003 «ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και
της Άγριας Ζωής Νόµος του 2003» για την εναρµόνιση της εθνικής µας
νοµοθεσίας µε τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 92/43.
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o

Σύµβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας
πανίδας (Κυρωτικός Νόµος (Αρ.17(ΙΙΙ)/2001))

o

Σύµβαση Βόννης (1973) για το ∆ιεθνές Εµπόριο Εξαφανιζόµενων Ειδών
Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας ( Κυρωτικός Νόµος Αρ. 20/1974)

o

Σύµβαση της Βέρνης αναφορικά µε την διαφύλαξη της άγριας ζωής και των
φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης, (Κύρωτικός Νόµος (Αρ.24/1988))

o

Σύµβαση Ramsar για τους Υγροτόπους ∆ιεθνούς Σηµασίας ως ενδιαιτήµατος
για τα υδρόβια πουλιά (Κυρωτικός Νόµος (Αρ.8(ΙΙΙ)/2001)

o

Σύµβαση για τη διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας (1992), η οποία
προβλέπει

µηχανισµούς

για

την

επίτευξη

του

στόχου

διατήρησης

της

βιολογικής ποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο και την υποχρέωση να
διαµορφώνει κάθε χώρα Εθνική Στρατηγική για το θέµα αυτό(Κυρωτικός Νόµος
(Αρ.4 (ΙΙΙ) /1996))
o

Νόµοι, Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα που αφορούν την Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα
– Πανίδα και που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ι.

Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται
µε το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ:
Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα βιοποικιλότητας,
χλωρίδας και πανίδας τίθενται οι παρακάτω:
o

Εξάλειψη της απώλειας της βιοποικιλότητας

o

Προστασία και ανάπλαση / ανασύνθεση των φυσικών βιότοπων και οικολογικά
σηµαντικών περιοχών για διατήρηση της ποικιλίας των ειδών.

o

Προστασία περιοχών Natura 2000.
3.3.4.5.

Πληθυσµός, ανθρώπινη υγεία

Η Στρατηγική για το Περιβάλλον και την Υγεία που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το 2003 έχει σαν κύριο στόχο την µείωση των ασθενειών που
προκαλούνται από περιβαλλοντικά αίτια στην Ευρώπη. Πρόγραµµα ∆ράσης για το
Περιβάλλον και την Υγεία, 2004-2010 ακολουθώντας το κείµενο της Στρατηγικής,
προτείνει τη διαµόρφωση ενός Ολοκληρωµένου Συστήµατος πληροφοριών για το
περιβάλλον και την υγεία καθώς επίσης και µια συντονισµένη προσέγγιση στον
ανθρώπινο

βιο-έλεγχο

αποτελεσµατικότερη

την

µεταξύ

των

αξιολόγηση

κρατών
της

µελών

για

περιβαλλοντικής

να

καταστήσει

επίδρασης

στην

ανθρώπινη υγεία (COM 2003 338).
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Παράγοντες όπως τα αιωρούµενα σωµατίδια στον αέρα, ο θόρυβος και το όζον
βλάπτουν την υγεία χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο. Περιβαλλοντικοί ρύποι,
συµπεριλαµβανοµένων

των

φυτοφαρµάκων,

των

διοξινών

και

των

PCBs

παραµένουν στο περιβάλλον, συσσωρευόµενοι µε το πέρασµα του χρόνου χωρίς
δυστυχώς να υπάρχει ακόµη αρκετή γνώση για τη µακροπρόθεσµη επίδρασή τους
στην υγεία των ανθρώπων.
Ο θόρυβος είναι επίσης µια σηµαντική παράµετρος που εξετάζεται στο Θέµα:
Πληθυσµός, ανθρώπινη υγεία, στο πλαίσιο της ΣΠΕ.
Ένας από τους στόχους του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον είναι να
µειωθεί το ποσοστό του πληθυσµού που εκτίθεται σε µόνιµο θόρυβο, που
προκαλείται ειδικά από τη δηµόσια και ιδιωτική κυκλοφορία.
Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ

για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, έχει σαν αντικείµενο

την µείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται
από το θόρυβο. Η Οδηγία θέτει θέµατα αξιολόγησης και διαχείρισης του
περιβαλλοντικού θορύβου. Με βάση εναρµονισµένους δείκτες πρέπει κάθε Κράτος
– Μέλος να διαµορφώσει

"στρατηγικούς χάρτες θορύβου" για το κύριο οδικό

δίκτυο, τους αερολιµένες και τα αστικά κέντρα και να αναπτύξει κατάλληλα
προγράµµατα δράσης µείωσης του θορύβου.
Η Κύπρος

έχει εναρµονιστεί µε τον Νόµο Ν.224(Ι)/2004 «περί Αξιολόγησης

και ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικού Θορύβου σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
Οδηγίας 2002/49/ΕΚ».
Επίσης, υπάρχει η Οδηγία 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών, σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό
προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η εναρµόνιση της Κύπρου έχει γίνει µε το
Κ.∆.Π. 535/2003.
Επιπλέον, η προστασία του πληθυσµού και της ανθρώπινης υγείας επιτυγχάνεται
µέσα από τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής για τις κλιµατικές αλλαγές,
τη διαχείριση των αερίων ρύπων, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διαχείριση των
υδατικών

πόρων

κ.α.

όπως

αυτά

αναλύονται

εκτενέστερα

στις

υπόλοιπες

περιβαλλοντικές παραµέτρους.
Νόµοι, Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και
εναρµονίζουν την Κυπριακή Νοµοθεσία µε τις Οδηγίες της ΕΕ παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα Ι.
Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τον
πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία περιλαµβάνει:
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o

Οδηγία 2002/49/EK για τον περιβαλλοντικό θόρυβο

o

Νόµος Ν.224(Ι)/2004 «περί Αξιολόγησης και ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικού
Θορύβου σε συµµόρφωση της Κυπριακής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της
Οδηγίας 2002/49/ΕΚ».

o

Οδηγία 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών, σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους

o

Η εναρµόνιση της Κύπρου έχει γίνει µε το Κ.∆.Π. 535/2003.

o

Οδηγία 2005/88/ΕΚ για την αντικατάσταση της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ και για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ.

Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται
µε το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ:
Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα πληθυσµός και
ανθρώπινη υγεία, τίθενται οι παρακάτω:
o

Μείωση των ασθενειών που προκαλούνται από περιβαλλοντικά αίτια

o

Αύξηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, για τη βελτίωση της διατροφής

o

Μείωση του ποσοστού του πληθυσµού, που εκτίθεται σε θόρυβο.
3.3.4.6.

Τοπίο και πολιτιστική κληρονοµιά

Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το Τοπίο (European Convention for Landscape) είναι
το κείµενο πολιτικής της Ευρώπης για το Τοπίο και την Πολιτιστική Κληρονοµιά. Οι
στόχοι της Συνθήκης είναι να προωθήσει την προστασία, τη διαχείριση και τη
χωροταξία των Ευρωπαϊκών τοπίων, και να οργανώσει την ευρωπαϊκή συνεργασία
στα ζητήµατα τοπίων. Η προστασία, διαχείριση και χωροταξία των τοπίων µπορεί
να επιτευχθεί µε την υιοθέτηση εθνικών µέτρων και παρεµβάσεων και µε την
καθιέρωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.
Στη σύµβαση υπογραµµίζονται τα ακόλουθα σηµεία:
–

ο στόχος του Συµβουλίου είναι να επιτύχει µια µεγαλύτερη ενότητα µεταξύ
των µελών του µε σκοπό την προστασία και την υλοποίηση των ιδανικών
και των αρχών που είναι η κοινή κληρονοµιά τους, και αυτός ο στόχος
εξειδικεύεται µέσω συµφωνιών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα

–

η ανησυχία για τη βιώσιµη ανάπτυξη που εκφράστηκε στη διάσκεψη του Ρίο
ντε Τζανέϊρο διαµορφώνει το τοπίο ως µια ουσιαστική παράµετρο στην
υιοθέτηση µια µέσης λύσης πολιτικής µεταξύ:
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o

της συντήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς ως
αντανάκλαση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ποικιλοµορφίας,
και

o

της χρησιµοποίησής του ως οικονοµικού πόρου που δηµιουργεί
θέσεις απασχόλησης στα πλαίσια του βιώσιµου τουρισµού.

–

Το

τοπίο

είναι

σηµαντικό

συστατικό

του

περιβάλλοντος

και

του

περιβάλλοντα χώρου του πληθυσµού και στην πόλη και στην εξοχή, είτε το
εν λόγω τοπίο είναι συνηθισµένο ή σηµαντικής οµορφιάς. Το κοινό
ενθαρρύνεται αναλόγως για να συµµετέχει ενεργά στη διαχείριση τοπίων
και τη χωροθέτηση και για να αισθανθεί ότι έχει ευθύνη για ότι συµβαίνει
στο τοπίο.
Η

Θεµατική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον (COM 2005 718), η

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη (COM 2001 264)
και η αναθεώρηση της στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης της ΕΕ

(Συµβούλιο

10117/06) είναι επίσης σχετική. Οι στρατηγικές αυτές αντιµετωπίζουν τον
περιορισµό της αγροτικής-αστικής µετατροπής χρήσης του εδάφους που είναι ένας
από τους στόχους του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον.
Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, ο εκπαιδευτικός, επιστηµονικός και πολιτιστικός
οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών (UNESCO) ενθαρρύνει τις χώρες για να
υπογράψουν τη Συνθήκη Παγκόσµιας Κληρονοµιάς και για να εξασφαλίσουν την
προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς τους και για να ορίσουν τις
περιοχές µέσα στο εθνικό έδαφός τους για το συνυπολογισµό στον κατάλογο
παγκόσµιας κληρονοµιάς (UNESCO 1972). Άλλες σχετικές συµβάσεις της
UNESCO που στοχεύουν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι η
Συνθήκη σχετικά µε την προστασία και προώθηση της ποικιλοµορφίας των
πολιτιστικών εκφράσεων (2005), η Συνθήκη για την προστασία της άυλης
πολιτιστικής κληρονοµιάς (2003), η καθολική ∆ιακήρυξη σχετικά µε την
πολιτιστική ποικιλοµορφία (2001).
Άλλες συµβάσεις αναφέρονται:
1. Σύµβαση της Χάγης, 14 Μαρτίου 1954, «για την προστασία των
πολιτιστικών

αγαθών

σε

περίπτωση

ενόπλου

συρράξεως».

Η

Σύµβαση συνοδεύεται από έναν εκτελεστικό Κανονισµό και ένα
Πρωτόκολλο που αποβλέπουν στην τεχνική πραγµάτωσή της.
2. Η Σύσταση της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO, 19
Νοεµβρίου 1964, «για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν µε σκοπό
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να εµποδιστεί η εξαγωγή, εισαγωγή και µεταβίβαση των παράνοµα
κτηθέντων πολιτιστικών αγαθών».
3. Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση «για την προστασία της αρχαιολογικής
κληρονοµιάς» που υιοθετήθηκε στο Λονδίνο στις 6 Μαΐου 1969 από
τα µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης.
4. Σύµβαση της 14ης Νοεµβρίου 1970, η οποία συνάφθηκε υπό
την αιγίδα της UNESCO «για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε
να εµποδιστεί η εξαγωγή, εισαγωγή και µεταβίβαση των παράνοµα
κτηθέντων πολιτιστικών αγαθών».
5. Η ∆ιεθνής Σύµβαση του Παρισιού της 16ης Νοεµβρίου 1972 «για
την

προστασία

της

παγκόσµιας

πολιτιστικής

και

φυσικής

κληρονοµιάς».
Άλλη γενικότερη νοµοθεσία που περιλαµβάνει θέµατα προστασίας, διαχείρισης,
χωροταξίας κλπ του τοπίου είναι:
Ο περί Αρχαιοτήτων Νόµος (Κεφ. 31) όπου το Υπουργικό Συµβούλιο µε
σύσταση

του

∆ιευθυντή

Τµήµατος

Αρχαιοτήτων

µπορεί

να

ανακηρύσσει

οποιοδήποτε αντικείµενο, κτίριο ή χώρο τον οποίο θεωρεί ότι είναι δηµοσίου
συµφέροντος

από

απόψεως

ιστορικού,

αρχιτεκτονικού,

καλλιτεχνικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

πατροπαράδοτου,

σε αρχαίο µνηµείο και να το

εντάσσει στους πίνακες του νόµου.
Το τοπίο επηρεάζεται έµµεσα από τη χωροταξία και τον προβλεπόµενο χωροταξικό
σχεδιασµό. Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος (Αρ.90/1972, 56/1982,
7/1990,

28/1991,

91(1)/1992,

55(1)/1993,

72(1)/1998,

59(1)/1999,

142(1)/1999) είναι σχετικός.
Νόµοι, Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Τοπίο και την
Πολιτιστική

Κληρονοµιά

της

Κυπριακής

Νοµοθεσίας

παρουσιάζονται

στο

Παράρτηµα Ι.
Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για το
τοπίο και την πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει:
o

Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το Τοπίο

o

Θεµατική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον (COM 2005 718),

o

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη (COM
2001 264)
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o

Αναθεώρηση

της

στρατηγικής

βιώσιµης

ανάπτυξης

της

ΕΕ

(Συµβούλιο 10117/06)
o

Συνθήκη Παγκόσµιας Κληρονοµιάς (UNESCO 1972)

o

Συνθήκη

σχετικά

µε

την

προστασία

και

προώθηση

της

ποικιλοµορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (UNESCO 2005)
o

Συνθήκη για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς
(UNESCO 2003)

o

∆ιακήρυξη σχετικά µε την πολιτιστική ποικιλοµορφία (UNESCO
2001).

o

Σύµβαση της Χάγης, 14 Μαρτίου 1954

o

Η Σύσταση της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO

o

Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση «για την προστασία της αρχαιολογικής
κληρονοµιάς»

o

Σύµβαση της 14ης Νοεµβρίου 1970,

o

Η ∆ιεθνής Σύµβαση του Παρισιού

o

Ο περί Αρχαιοτήτων Νόµος (Κεφ. 31)

o

Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος

Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται
µε το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ:
Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα του τοπίου και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς τίθενται οι παρακάτω:
o

Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς

o

Προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου (φυτοφράκτες,
αναβαθµίδες κ.α.)

o

Συντήρηση της ποικιλίας και µοναδικότητας του τοπίου ως πηγή
βιοποικιλότητας και αναψυχής

o

Προστασία από φυσικούς κινδύνους (π.χ. κίνδυνος πληµµύρων,
πυρκαγιών)
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3.4.

Η Σχέση του Προγράµµατος µε άλλα Μέσα της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής

Η στρατηγικός σχεδιασµός της Αγροτικής Ανάπτυξης µέσω του ΠΑΑ βρίσκεται στο
πλαίσιο εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας, του Γκέτεµποργκ και τις
λοιπές ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Η συµβολή του είναι ανάλογη µε το µέγεθος
του Προγράµµατος και των δυνατοτήτων που παρέχονται µέσω αυτού. Η εθνική
στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη συνεισφέρει άµεσα στην υλοποίηση των
ευρωπαϊκών στρατηγικών της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ, ενώ είναι απόλυτα
συνεπής µε το Εθνικό Πρόγραµµα για τη Λισσαβόνα. Το Εθνικό Πρόγραµµα
∆ράσης για τη Λισσαβόνα οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2005 µε βάση την
αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας και βασίζεται σε εννέα σηµεία που
καθορίζονται ως προκλήσεις κλειδιά για την Κύπρο. Τα ακόλουθα πέντε από τα
εννέα σηµεία έχουν άµεση εφαρµογή στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής
Ανάπτυξης:
−

διαφοροποίηση

της

οικονοµίας

προς

δραστηριότητες

µε

ψηλή

προστιθέµενη αξία αξιοποιώντας ιδιαίτερα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
του νησιού,
−

προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας,

−

αναβάθµιση των βασικών υποδοµών,

−

περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, και

−

διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας.

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αναµένεται να βοηθήσει στην
υλοποίηση των πιο πάνω στόχων.
Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέεται µε στρατηγικές και σχέδια δράσης
της ΕΕ και ειδικότερα:
•

Με το 6ο Κοινοτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα δράσης, κυρίως µε την
επιλογή των µέτρων του Άξονα 2 και του Άξονα 3. Συγκεκριµένα,
συνδέεται µε την Κοινοτική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα-∆ίκτυο
Natura, µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης
στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (Νόµος 13(Ι)/2004), τη στρατηγική
για την προστασία του εδάφους, το Κοινοτικό πρόγραµµα για τις κλιµατικές
αλλαγές και τη στρατηγική για τη ρύπανση του αέρα καθώς και µε τη
στρατηγική για την χρήση των φυτοφαρµάκων µέσω τις προώθηση
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων.
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•

Με τη δασική στρατηγική της ΕΕ µέσω του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 1
και ειδικότερα µέσω της επιλογής µέτρων υποδοµής για την ανάπτυξη της
δασοκοµίας, καθώς και µε την επιλογή µέτρων για την αειφορική χρήση της
δασικής γης.

•

Με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή και τρόφιµα,
κυρίως µέσω του Άξονα 2, αλλά και του Άξονα 1 και ειδικότερα µέσω των
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων και των µέτρων παροχής συµβουλών.

•

Με την Καινοτοµία, κυρίως µέσω των Αξόνων 1, 3, και 4, αλλά και µε τον
Άξονα 2. Αναλυτικότερα: στον Άξονα 1 µε τα µέτρα σε γεωργικές, δασικές
εκµεταλλεύσεις και µεταποιητικές επιχειρήσεις για την προώθηση της
καινοτοµίας. Στον Άξονα 2 µε τα µέτρα εισαγωγής καινοτόµων πρακτικών
διαχείρισης της γης και τέλος, στους Άξονες 3 και 4 µε τα µέτρα για τη
δηµιουργία µικροεπιχειρήσεων εκτός του πρωτογενή τοµέα και την παροχή
βασικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές.

Επιπλέον, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει και προωθεί τους
στόχους της νέας ΚΑΠ µέσω των µέτρων του Άξονα 1, που αφορούν στην
προώθηση της εκπαίδευσης / κατάρτισης και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών,
καθώς και µέσω των µέτρων του Άξονα 2, που αφορούν στην παροχή ενισχύσεων
σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Η συµπληρωµατικότητα του ΠΑΑ µε τα µέτρα που χρηµατοδοτούνται από άλλα
εργαλεία της ΚΑΠ, του Ταµείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας:
Ο συντονισµός και η ετοιµασία της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του
κράτους γίνεται από το Γραφείο Προγραµµατισµού και σε αυτό το πλαίσιο
συντονίζει την ετοιµασία των Προγραµµατικών Εγγράφων που υποβάλλονται στην
Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.

Η

διασφάλιση

της

συµπληρωµατικότητας

και

η

βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων που
απευθύνονται στις περιοχές της υπαίθρου αποτελεί αποκλειστικός στόχος Ειδικής
Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επιπλέον έχει συσταθεί Συµβουλευτική

επιτροπή που ασχολείται ειδικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και στην
οποία συµµετέχουν όλες οι κρατικές υπηρεσίες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε
το Πρόγραµµα.
Η συµπληρωµατικότητα µε τα µέτρα του Πρώτου Πυλώνα της ΚΑΠ έχει επιτευχθεί.
Η

Κύπρος

εφαρµόζει

το

απλοποιηµένο

σύστηµα

καταβολής

των

άµεσων

ενισχύσεων (SAPS) και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζει τα µέτρα του πρώτου πυλώνα
(Κοινές Οργανώσεις Αγοράς) στην µορφή που εφαρµόζονται στα περισσότερα
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κράτη µέλη. Έχουν ληφθεί πρόνοιες έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος µια
δράση να χρηµατοδοτείται από δύο διαφορετικά µέτρα.
Η συµπληρωµατικότητα και ο διαχωρισµός των παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού

Ταµείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης

µε

τα

ακόλουθα

Προγράµµατα

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Πρόγραµµα.

•

Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013

Αναφορικά µε τη διαφοροποίηση της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών µέσω
του ΕΤΠΑ παρέχονται κίνητρα για προώθηση δραστηριοτήτων σχετικών µε τον
τουρισµό της υπαίθρου και παρεµβάσεις υλοποίησης έργων που απορρέουν από τα
∆ιαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΦΥΣΗ 2000. Παράλληλα, χρηµατοδοτούνται
δηµόσιες υποστηρικτικές υποδοµές για την ενθάρρυνση του τουρισµού στην
ύπαιθρο. Επιπρόσθετα και συµπληρωµατικά της προγραµµατικής περιόδου 20042006 και µε στόχο την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών θα υλοποιηθούν έργα
αναβάθµισης του δοµηµένου περιβάλλοντος και βελτίωσης της πολιτιστικής δοµής.
Συµπληρωµατικά,

στις

πεδινές

περιοχές,

οι

αντίστοιχες

παρεµβάσεις

για

αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος θα χρηµατοδοτηθούν από το ΠΑΑ.
Περαιτέρω,

µέσω

αναβάθµιση

της

του

µέτρου

πολιτιστικής

Μέτρο

3.2

«∆ιατήρηση,

κληρονοµιάς

και

φυσικού

αποκατάσταση

και

πλούτου»

θα

χρηµατοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες παρεµβάσεων :
−

Ανάπτυξη κέντρων κοινοτικών / κοινωνικών παροχών που περιλαµβάνει
παρεµβάσεις για την δηµιουργία/ επέκταση/ βελτίωση/ τοπιοτέχνηση των
κοινοτικών υπηρεσιών

−

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς

Η προσβασιµότητα των περιοχών της υπαίθρου θα προωθηθεί µε την επέκταση
/βελτίωση των κυρίων επαρχιακών δρόµων ενώ στα πλαίσια του ΠΑΑ θα
υλοποιηθούν παρεµβάσεις στους δευτερεύοντες επαρχιακούς δρόµους.
Συµπληρωµατικότατα υπάρχει και στον τοµέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Αναλυτικότερα ο Άξονας 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και Τοπίου» του ΠΑΑ
περιλαµβάνει µια σειρά παρεµβάσεων που αφορούν την προστασία του εδάφους
και των υδάτων

µέσω της µείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των

καλλιεργειών (Μέτρο 2.3) που θα προέλθει από την µειωµένη χρήση λιπασµάτων
και φυτοφαρµάκων, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας (Μέτρο 2.6), την συµβολή
στο περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής µέσω της αύξησης της δασοκάλυψης που
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θα προέλθει από την πρόληψη πυρκαγιών (Μέτρο 2.5) και το µέτρο της δάσωσης
γεωργικών και µη γεωργικών γαιών (Μέτρο 2.4 ).
Οι παρεµβάσεις αυτές του ΠΑΑ λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις δράσεις του
Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Υποδοµές στο Τοµέα του Περιβάλλοντος και της
Ενέργειας» του Προγράµµατος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» που
αφορούν την διαχείριση των στερών απορριµµάτων, την προώθηση της χρήσης
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.
Τέλος συµπληρωµατικότατα παρουσιάζεται και µεταξύ του Άξονα Προτεραιότητας 1
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
γεωργικού και του δασοκοµικού τοµέα»

µε τον Άξονα Προτεραιότητας

«Παραγωγικό Περιβάλλον» του Προγράµµατος που συγχρηµατοδοτείται από το
ΕΤΠΑ. Η ενίσχυση των µεταποιητικών επιχειρήσεων για παραγωγή προϊόντων
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας αλλά και η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις
στοχευµένων πληθυσµιακών οµάδων (γυναίκες και νέοι)

δεν καλύπτουν τον

πρωτογενή τοµέα και την πρώτη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών και δασικών
προϊόντων. Η διάσταση αυτή καλύπτεται

από το ΠΑΑ µέσω του Άξονα

Προτεραιότητας 1 (Μέτρα 1.6, 1.5, 1.2).
Σε επίπεδο στοχοθέτησης
είδους

κατηγοριών

υπάρχει πλήρης σύγκλιση. Όσον αφορά το επίπεδο

παρεµβάσεων

υπάρχει

θεµατική

διαφοροποίηση

στο

µεγαλύτερο µέρος των παρεµβάσεων, εκτός από ένα µικρό αριθµό παρεµβάσεων
που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Προγράµµατος «Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα» ως συνέχεια της προγραµµατικής περιόδου 2004-2006, για
τις οποίες έχει καθοριστεί σαφής διαχωριστική γραµµή, µε βάση το χωρικό
κριτήριο του υψοµέτρου.
Επιπλέον

για

περαιτέρω

αποφυγή

επικαλύψεων,

καθιερώνεται

σύστηµα

αµφίδροµης εκ των προτέρων γνωµοδότησης µεταξύ των ∆ιαχειριστικών Αρχών
στα µέτρα που σχετίζονται µε παρεµβάσεις στην ύπαιθρο. Θετική εισήγηση για
προώθηση του έργου
έργου

διασφαλιστεί

θα γίνεται µόνο και εφόσον και µετά από εξέταση κάθε
η

αποφυγή

επικάλυψης

και

η

ύπαρξη

συνεργίας/

συµπληρωµατικότητας.

•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013

Ο κίνδυνος επικαλύψεων µε το Πρόγραµµα της Αλιείας υπάρχει µόνο σε ότι αφορά
τον Άξονα Leader. Η ύπαρξη και λειτουργία σε µια συγκεκριµένη περιοχή τόσο
ΟΤ∆ όσο και «Οµάδας» δεν απαγορεύεται. Όµως µέσα από την συνεργασία των
αρµοδίων υπηρεσιών στο στάδιο της επιλογής των ΟΤ∆ και των «Οµάδων» θα
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εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν οι απαιτούµενοι διαχωρισµοί ενώ ιδιαίτερη προσοχή
θα δίνεται στην εξασφάλιση συµπληρωµατικότητας των δράσεων.

•

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή 2007-2013»

Ο Στρατηγικός στόχος είναι η «πλήρης και ποιοτική απασχόληση, η ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού και η εµπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων
ευκαιριών ενώ οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
−

Βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού και αύξηση της προσαρµοστικότητας
του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα

−

Προσέλκυση

και

διατήρηση

περισσότερων

ανθρώπων

στην

αγορά

εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής ενσωµάτωσης
Οι γενικοί αυτοί στόχοι αντιστοιχίζονται σε ισάριθµους άξονες προτεραιότητας ως
εξής:
−

Άξονας

Προτεραιότητας

1:

«∆ιεύρυνση

της

αγοράς

εργασίας

και

κοινωνική συνοχή»
−

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και
προσαρµοστικότητα »

Υπάρχουν ξεκάθαρες διαχωριστικές γραµµές µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
αφού µέσω του ΠΑΑ η εκπαίδευση των γεωργών / δασοκαλλιεργητών αφορά την
επαγγελµατική τους ενασχόληση ενώ η όποια εκπαίδευση λάβουν µέσω του ΕΚΤ
θα αφορά άλλους τοµείς όπως η απόκτηση ικανοτήτων σε κάποια άλλη
επαγγελµατική κατεύθυνση ή σε κάποια άλλη δεξιοτεχνία.
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται συνοπτικά το περιεχόµενο του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013. Αρχικά γίνεται αναφορά στο γεωγραφικό
πεδίο του µε σκοπό την διερεύνηση των χωρικών στοιχείων εφαρµογής του. Στη
συνέχεια περιγράφεται το περιεχόµενο του προγράµµατος και η φύση των
δράσεων

που

ενισχύονται

σε

κάθε

Άξονα

προτεραιότητας.

Ακολούθως

συνοψίζονται τα βασικά Μέτρα και διερευνάται η φύση, η χωρική κατανοµή και οι
τοµείς που ενδέχεται να επηρεαστούν καθώς και τα πιθανά έργα τα οποία
ενδέχεται να υλοποιηθούν από την εφαρµογή τους.
4.1.

Γεωγραφικό Πεδίο Εφαρµογής του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 - 2013

Το Πρόγραµµα καλύπτει όλη την Επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην
οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος.
Όλες οι περιοχές του Προγράµµατος κατατάσσονται ως περιοχές εκτός στόχου
σύγκλισης.
4.2.

Ανάλυση της Κατάστασης του Πρωτογενή Τοµέα

4.2.1. Κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση στις αγροτικές περιοχές
Ως αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται οι περιοχές που δεν ορίζονται ως αστικές
από τα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια. Ο ορισµός αυτός χρησιµοποιείται για σκοπούς
συνέχειας και δυνατότητας σύγκρισης αλλά και γιατί η Κύπρος είναι µια µικρή
χώρα µε µικρό γεωργικό κλήρο και µικρά αστικά κέντρα.

Να σηµειωθεί ότι ο

ορισµός του OECD, σύµφωνα µε τον οποίο αγροτικές περιοχές θεωρούνται οι
κοινότητες

µε

πληθυσµιακή

πυκνότητα µικρότερη

των

150 κατοίκων ανά

τετραγωνικό χιλιόµετρο, δεν είναι εύκολα εφαρµόσιµος στην περίπτωση της
Κύπρου λόγω ανεπάρκειας στοιχείων για τον καθορισµό τους µε βάση των ορισµό
του OECD. Παρόλα αυτά

υπολογίζεται ότι

µεγάλο µέρος των περιοχών που

σήµερα χαρακτηρίζονται ως αγροτικές δεν θα θεωρούνται ως τέτοιες, εάν
χρησιµοποιείτο ο ορισµός του OECD και επιπρόσθετα, καθαρά αγροτικές περιοχές
µε σχετικά µεγάλο πληθυσµό και µικρή έκταση δεν θα κατατάσσονταν ως
αγροτικές ενώ άλλες µε µεγάλο πληθυσµό αλλά και µεγάλες εκτάσεις θα
κατατάσσονταν σαν αγροτικές.

Επίσης θα υπήρχαν διαφορές µεταξύ γειτονικών

κοινοτήτων µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµάτων.
Κατά την περίοδο 1992 - 2004 υπήρξε µια σχετική σταθεροποίηση του αγροτικού
πληθυσµού µετά την µαζική έξοδο του από την ύπαιθρο προς τις πόλεις που άρχισε
τη δεκαετία του 60 και επιταχύνθηκε δραµατικά µετά την τουρκική εισβολή του
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1974. Τα αίτια της σταθεροποίησης αυτής σχετίζονται µε την ανάπτυξη του οδικού
δικτύου και την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών στην ύπαιθρο, σε
συνάρτηση µε την αύξηση του κόστους και τη µείωση της ποιότητας της ζωής στα
µεγάλα αστικά κέντρα και τη µεταστροφή των αντιλήψεων προς µια πιο
ανθρωποκεντρική και ποιοτική διάσταση της σύγχρονης ζωής.
αγροτικού

πληθυσµού

είναι

αρκετά

χαµηλότερο

του

Το ποσοστό του

αστικού.

Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι το 2004 ο αγροτικός πληθυσµός ανερχόταν στις 229.200 (30,6%
του συνολικού).
O αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ανέρχεται στις 45.199 (στοιχεία της
Απογραφής του 2003), το 99% των οποίων είναι ατοµικές.

Κατά µέσο όρο

υπάρχουν 5 τεµάχια και 35 δεκάρια ανά εκµετάλλευση, ενώ η µέση έκταση ανά
τεµάχιο είναι 7 δεκάρια. Από τη συνολική έκταση του νησιού (925.100 εκτάρια)
περίπου 589.880 εκτάρια ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και από αυτά
η γεωργική γη αποτελεί το 26%, τα δάση το 24%, οι άλλες δασοκαλυµµένες
εκτάσεις το 30%, η άγονη και ακαλλιέργητη γη το 7% και η οικιστική γη το
υπόλοιπο 13%. Η συνολική έκταση της γεωργικής γης ήταν 153.300 εκτάρια το
2003. Οι ετήσιες καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν το 69,8%, οι µόνιµες το 26,4%,
οι βοσκότοποι το 0,3% και η αγρανάπαυση το 3,5% της γεωργικής γης. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι τέσσερα προϊόντα καλύπτουν το 80,3% της γεωργικής γης, πιο
συγκεκριµένα τα σιτηρά µε 47,4%, τα κτηνοτροφικά φυτά 15,5%, τα αµπέλια
8,2% και οι ελιές & χαρουπιές 9,2%. Σηµειώνεται επίσης ότι υπάρχουν επιπλέον
και 40.800 εκτάρια ακαλλιέργητης και άγονης γης (εγκαταλελειµµένη γεωργική
γη) που αποτελούν το 7% της συνολικής έκτασης.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Γενικής Απογραφής Γεωργίας του 2003 η συντριπτική
πλειοψηφία (το 76,1%) των κατόχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι πάνω από
45 ετών µε το 48,5% να είναι πάνω από 55 ετών. Το πρόβληµα της γήρανσης του
αγροτικού πληθυσµού της Κύπρου φαίνεται και από τον δείκτη της ηλικιακής
δοµής των απασχολούµενων στο γεωργικό τοµέα ο οποίος είναι χαµηλότερος από
τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Το µικρό µέγεθος και ο πολυτεµαχισµός του αγροτικού
κλήρου δυσχεραίνουν την ορθή και αποδοτική διαχείριση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων.

Αυτό δεν αποτελεί τόσο µεγάλο πρόβληµα για τα πιο

ανταγωνιστικά προϊόντα της Κύπρου όπως τα εσπεριδοειδή, τις πατάτες και τα
λαχανικά.

Για τα µικρότερης οικονοµικής σηµασίας προϊόντα όµως (όπως τα

φυλλοβόλα, αµπέλια, ελιές κ.α.) που κυρίως βρίσκονται στις ηµιορεινές και ορεινές
περιοχές αυτό αποτελεί ένα αρκετά σηµαντικό πρόβληµα που προστίθεται στα
υπόλοιπα που αντιµετωπίζουν οι γεωργοί αυτών των περιοχών.

Οι καλλιέργειες

στις περιοχές αυτές πρέπει να διατηρηθούν εξαιτίας της σηµαντικής συµβολής τους
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στη διατήρηση του περιβάλλοντος και του παραδοσιακού τοπίου. Όσον αφορά τη
χωροταξική

διάταξη

των

βασικότερων

καλλιεργειών

τα

εσπεριδοειδή

είναι

συγκεντρωµένα κυρίως δυτικά της Λεµεσού, δυτικά της Λευκωσίας και στην
Επαρχία Πάφου, οι πατάτες στις ανατολικές παραλιακές περιοχές και τα σιτηρά
κυρίως στις πεδινές περιοχές.

Τα αµπέλια όµως καθώς και τα φυλλοβόλα

παρουσιάζονται διάσπαρτα στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές.
Από τα στοιχεία για το επίπεδο γεωργικής εκπαίδευσης των κατόχων/ διαχειριστών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και το δείκτη της δια βίου εκπαίδευσης φαίνεται ότι
ένα ακόµα σοβαρό πρόβληµα και αδυναµία του γεωργικού τοµέα είναι και το
χαµηλό επίπεδο µόρφωσης και εκπαίδευσης

των απασχολούµενων σε αυτόν.

Αυτός ο παράγοντας σε συνδυασµό µε τη γήρανση του αγροτικού πληθυσµού , τον
µικρό αριθµό ερευνητικών κέντρων, τη µη ύπαρξη, προς το παρόν Εθνικού
Πανεπιστηµίου που να καλύπτει επαρκώς τον τοµέα της γεωργίας και άρα την
περιορισµένη επιστηµονική έρευνα σε εθνικό επίπεδο αποτελούν τροχοπέδη για
καινοτόµες δράσεις µε άµεση αρνητική επίδραση και στην ανταγωνιστικότητα του
τοµέα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη λήψης µέτρων για βελτίωση της ηλικιακής δοµής
των απασχολουµένων στον ευρύτερο γεωργικό τοµέα καθώς και προώθησης της
δια βίου εκπαίδευσης στον αγροτικό πληθυσµό. Συγκεκριµένα υπάρχει ανάγκη για
εκπαίδευση µεταξύ άλλων και σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, οικονοµικής
διαχείρισης, διαχείρισης του νερού, καινοτόµων πρακτικών, νέα πρότυπα και
υποχρεώσεις (πολλαπλή συµµόρφωση για παράδειγµα), ποιότητα και υγιεινή των
τροφίµων και ευηµερία των ζώων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Τµήµατος Γεωργίας, ο
γεωργικός τοµέας σηµείωσε οριακή πτώση κατά το έτος 2006, καθώς µειώθηκαν οι
προοπτικές διάθεσης των παραγοµένων γεωργικών προϊόντων, ενώ παράλληλα η
απασχόληση στον τοµέα κατέγραψε πτωτική τάση.
Πιο συγκεκριµένα µπορεί να αναφερθεί ότι η µείωση του όγκου της γεωργικής
παραγωγής, ως σύνολο, προκύπτει τόσο από µείωση της φυτικής όσο και της
κτηνοτροφικής παραγωγής.
Η µείωση της φυτικής παραγωγής προήρθε από τη µείωση της παραγωγής των
κυριότερων γεωργικών προϊόντων της Κύπρου τα οποία είναι οι πατάτες, τα
σιτηρά, τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και το ελαιόλαδο.
Η φυτική παραγωγή και ειδικότερα αυτή των σιτηρών και του ελαιοκάρπου,
επηρεάστηκε αρνητικά από τη χαµηλή βροχόπτωση που σηµειώθηκε κατά την
καλλιεργητική περίοδο 2005-2006. Η παραγωγή εσπεριδοειδών και σταφυλιών
µειώθηκε λόγω των σχεδίων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών αυτών οι οποίες
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χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν. Επιπρόσθετα οι παραγόµενες ποσότητες
σταφυλιών σηµείωσαν περαιτέρω πτωτική τάση εξαιτίας της ανοµβρίας.
Οι πατατοκαλλιεργητές για να επιτύχουν την εξασφάλιση ικανοποιητικών τιµών,
πράγµα που δεν είχαν καταφέρει τον προηγούµενο χρόνο, το 2006 προέβησαν σε
φύτευση

µικρότερων

εκτάσεων

µε

αποτέλεσµα

να

σηµειωθεί

µείωση

των

παραγόµενων ποσοτήτων. Τελικά κατάφεραν να εξασφαλίσουν αµειπτικές τιµές για
τις εξαγόµενες πατάτες, λόγω και της αυξηµένης εξωτερικής ζήτησης, κυρίως από
ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων η εγχώρια παραγωγή επηρεάστηκε αρνητικά από
αντίξοα καιρικά φαινόµενα.
Η

παραγωγή

των

φυλλοβόλων

οπωροφόρων

δένδρων

(µήλα,

ροδάκινα,

δαµάσκηνα κ.α.) ήταν επίσης σηµαντικά µειωµένη λόγω των αντίξοων καιρικών
φαινοµένων (χαλάζι) που σηµειώθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Όσον αφορά στον τοµέα της ανθοκοµίας δεν παρατηρήθηκαν οποιεσδήποτε
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, παρά τις πιέσεις που
δέχεται ο τοµέας λόγω της άφιξης ανθοκοµικών προϊόντων από τρίτες χώρες και
χώρες κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο όγκος παραγωγής της κτηνοτροφίας όπως έχει αναφερθεί σηµείωσε επίσης
µείωση. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη µείωση τόσο της εξωτερικής όσο και της
εγχώριας ζήτησης. Όσον αφορά την µεταποίηση, µείωση σηµείωσε ο τοµέας των
τροφίµων, ποτών και καπνού, ο οποίος επηρεάσθηκε αρνητικά από τη µείωση της
εξωτερικής ζήτησης για τσιγάρα και βιοµηχανικά προϊόντα γεωργικής προέλευσης.
Γενικότερα µπορεί να σηµειωθεί ότι ο δείκτης της παραγωγικότητας της εργασίας
στον αγροτικό τοµέα φαίνεται ότι κατατάσσει την Κύπρο στην 16η θέση σε σχέση
µε τα 25 κράτη µέλη της Ε.Ε., γεγονός που δείχνει τα σηµαντικά περιθώρια
βελτίωσης

που

υπάρχουν.

Ο

δείκτης

αυτός

είναι

ενδεικτικός

της

ανταγωνιστικότητας, της ανάγκης για εκσυγχρονισµό, αναδιάρθρωση και στήριξη
καινοτόµων δράσεων καθώς και της ανάγκης για βελτίωση του ανθρώπινου
δυναµικού.
Αναφορικά µε την καινοτοµία και την Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών
εκτιµάται ότι βρίσκονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα εκτός από ορισµένες
οργανωµένες µονάδες κτηνοτροφίας και σύγχρονες βιοµηχανίες τροφίµων, κυρίως
σε επίπεδο εταιρειών.
συνέπεια

υπάρχει

Οι ατοµικές εκµεταλλεύσεις υστερούν σηµαντικά. Κατά

δυνατότητα

για

αύξηση

της

παραγωγικότητας

και

ανταγωνιστικότητας στους τοµείς γεωργίας και βιοµηχανίας τροφίµων µέσω της
εισαγωγής

καινοτόµων

µεθόδων

παραγωγής
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εξοπλισµού και συστηµάτων λογισµικής υποστήριξης της παραγωγής, µεταποίησης
και εµπορίας.
Ο πληθυσµός των αγροτικών περιοχών αντιµετωπίζει σηµαντικά

προβλήµατα,

είναι σχετικά αποµονωµένος (κυρίως στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές),
υστερεί σε επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικιακής σύνθεσης και εισοδηµάτων εξαιτίας
κυρίως των περιορισµένων ευκαιριών απασχόλησης. Ως εκ τούτου η πλειοψηφία
απασχολείται

στον

πρωτογενή

τοµέα.

Παρά

ταύτα

και

στον

τοµέα

αυτό

παρατηρείται πτωτική τάση. Η πτωτική τάση του αριθµού των απασχολούµενων
στον πρωτογενή τοµέα αποδίδεται κυρίως στη µειωµένη ελκυστικότητα του
γεωργικού επαγγέλµατος κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των σύγχρονων
οικονοµιών.

Το γεωργικό επάγγελµα δεν είναι ελκυστικό εξαιτίας των χαµηλών

εισοδηµάτων που αποφέρει σε συνδυασµό µε το µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας και
εξάρτησης από αστάθµητους παράγοντες (π.χ. καιρικές συνθήκες) που το
χαρακτηρίζουν.

Επιπρόσθετα

υποδεέστερο

χαµηλής

και

έχει

καθιερωθεί

κοινωνικής

στην

αποδοχής.

κοινή
Τα

αντίληψη

προβλήµατα

ως
αυτά

προστίθενται στα υπόλοιπα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των αγροτικών
περιοχών αφού η πλειοψηφία τους, λόγω περιορισµένων εναλλακτικών ευκαιριών,
ασχολείται µε τον πρωτογενή τοµέα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης και εναλλακτικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές όπως
για

παράδειγµα

δραστηριοτήτων
καλλιέργειες,

η

δηµιουργία

και

παραγωγή

προϊόντα

µικρών

αγροβιοτεχνιών

προϊόντων

ονοµασίας

προστιθέµενης

προέλευσης

κτλ)

και

χειροτεχνικών

αξίας

καθώς

(οργανικές

επίσης

κατασκευή/ µετατροπή παραδοσιακών καφενείων, εστιατορίων κτλ.

και

η

Μεταξύ των

άλλων κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των µειονεκτικών
περιοχών είναι και ο µικρός και συρρικνωµένος πληθυσµός που εξαρτάται
πρωταρχικά από τη γεωργική δραστηριότητα καθώς και η σηµασία της γεωργικής
δραστηριότητας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, του φυσικού χώρου και του
τουριστικού δυναµικού της περιοχής.

Οι παράγοντες αυτοί ισχύουν σε µεγάλο

βαθµό για τις µειονεκτικές περιοχές της Κύπρου γι’ αυτό και επιβάλλεται η ανάγκη
για επιπλέον στήριξη τους.
Οι επιλέξιµες µειονεκτικές περιοχές περιλαµβάνουν 313 κοινότητες στις οποίες
υπάρχουν περίπου 16.650 γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε επιλέξιµη έκταση 82.800
εκτάρια γεωργικής γης που αποτελεί το 59% του συνόλου της γεωργικής γης που
ελέγχεται από τη Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η εισαγωγή καθεστώτος ενίσχυσης των
µειονεκτικών περιοχών βασίζεται στην ανάγκη αντιστάθµισης µέρους της απώλειας
εισοδήµατος που οφείλεται σε εδαφοκλιµατικά µειονεκτήµατα προκειµένου να
διασφαλίζεται η συνέχιση της χρήσης της γεωργικής γης. Οι ορεινές κοινότητες
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των επιλέξιµων µειονεκτικών περιοχών όπου βρίσκεται το 13% της γεωργικής γης
χαρακτηρίζονται

από

οξύτερα

προβλήµατα

εδαφοκλιµατικών

συνθηκών

και

διάρθρωσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και κατά συνέπεια από αυξηµένο
κόστος αξιοποίησης της γης.

Η ενίσχυση στις επιλέξιµες µειονεκτικές περιοχές

διαφοροποιείται ως προς το ύψος της αποζηµίωσης για την γεωργική γη των
ορεινών περιοχών από τις ηµιορεινές/ πεδινές περιοχές για να αντιµετωπίζεται
ανάλογα η οικονοµική επίπτωση από τα εδαφοκλιµατικά πλεονεκτήµατα και την
υφιστάµενη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε σκοπό την διατήρηση
µιας βιώσιµης αγροτικής κοινότητας.
4.2.2.

Κυβερνητικές Προσπάθειες ∆ιαχείρισης των Αγροτικών
Προβληµάτων

Η προσπάθειες ανατροπής και εξοµάλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων που
δηµιουργεί η νέα κατάσταση πραγµάτων καθώς επίσης και η βελτίωσης των
δεικτών παραγωγής οργανώνεται και υλοποιείται από το Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Στόχος του Υπουργείου είναι η αύξηση του
γεωργικού εισοδήµατος αλλά και η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο,
µε σεβασµό στο περιβάλλον, ενίσχυση της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση και
ανάδειξη της αγροτικής πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και τη παραγωγή ποιοτικά
βελτιωµένων γεωργικών προϊόντων µε βασικό γνώµονα την ασφάλεια της υγείας
του καταναλωτή.
Σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του κράτους στον τοµέα της
γεωργίας και την εναρµόνιση της πολιτικής του µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπήρξε η υλοποίηση των Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006. Στα
πλαίσια επίτευξης των στόχων του Σχεδίου παρελήφθησαν από το Τµήµα Γεωργίας
συνολικά 69.181 αιτήσεις από τις οποίες 6.337 απορρίφθηκαν ενώ βρίσκονται υπό
διεκπεραίωση

26.930

αιτήσεις.

Συνολικά

εγκρίθηκαν

35.914

αιτήσεις

και

καταβλήθηκε στους δικαιούχους ποσό ύψους £38,6 εκ. το οποίο αντιστοιχεί σε
ποσοστό πέραν του 41,62% των διαθέσιµων πόρων του Σχεδίου. Τα ποσοστά αυτά
είναι αρκετά ενθαρρυντικά.
Το

σηµαντικότερο

Περιβάλλοντος

το

Τµήµα

του

Υπουργείου

οποίο

ασχολείται

Γεωργίας

κατεξοχήν

µε

Φυσικών
θέµατα

Πόρων

και

γεωργίας

και

κτηνοτροφίας και το οποίο εργάζεται για την επίτευξη της γεωργικής πολιτικής της
κυβέρνησης είναι το Τµήµα Γεωργίας. Ανάµεσα στις σηµαντικές εργασίες που
επιτελούν στο Τµήµα αυτό είναι η εκπόνηση και υλοποίηση των Σχεδίων Αγροτικής
Ανάπτυξης (2004 -2006 και 2007 – 2013). Στη συνέχεια θα γίνει ενδεικτικά
αναφορά σε ορισµένες δράσεις του Τµήµατος.
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Το προσωπικό του Τµήµατος Γεωργίας εργάζεται προς την κατεύθυνση υλοποίησης
των προνοιών του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ) από τους
γεωργούς. Η ενηµέρωση και εκπαίδευση των γεωργών στα θέµατα που άπτονται
του ΚΟΓΠ κρίνεται επιτακτική για την µείωση των περιστατικών παρατυπίας αλλά
και για την αποτελεσµατικότερη προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων.
Το Τµήµα Γεωργίας αναλαµβάνει την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για τις
ευαίσθητες από τη νιτρορύπανση περιοχές. Αυτό θεωρείται µια µεγάλης σηµασίας
δραστηριότητα

που

αποσκοπεί

κατά

κύριο

λόγο

στον

περιορισµό

της

νιτρορύπανσης η οποία προκαλείται από τις διάφορες γεωργοκτηνοτροφικές
δραστηριότητες. Ανάµεσα στις δράσεις του Τµήµατος Γεωργίας προς την επίτευξη
των στόχων για την νιτρορύπανση είναι η έκδοση και διανοµή ενηµερωτικών
εντύπων

και

η

οργάνωση

εκπαιδευτικών

προγραµµάτων

για

όλους

του

γεωργοκτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές.

Χάρτης 1: Ευαίσθητες από νιτρορύπανση περιοχές (µε πράσινο χρώµα)- (Βλέπε
Παράρτηµα VII σε µεγέθυνση)
Πηγή: GSD – Hydrogeological Services International (∆εκ. 2002)
Λόγω των σηµαντικών προβληµάτων στα υδατικά αποθέµατα που αντιµετωπίζει η
Κύπρος δηµιουργείται πιεστική ανάγκη για χρήση κατώτερης ποιότητας νερού για
σκοπούς άρδευσης. Η χρήση του ανακυκλωµένου νερού για γεωργικούς σκοπούς
αποτελεί σήµερα µέρος του σχεδιασµού και της ανάπτυξης των υδατικών πόρων.
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Αξίζει να τονιστεί ότι οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση της αρδευόµενης έκτασης
εξαρτάται αποκλειστικά από την ανάπτυξη των επιφανειακών υδατικών πόρων και
τη χρησιµοποίηση του ανακυκλωµένου νερού.
Το 1995 µετά τα επιτυχή πειράµατα που έγιναν στο Ινστιτούτο Γεωργικών
Ερευνών άρχισε η χρήση ανακυκλωµένου νερού από τους γεωργούς. Τα
αποτελέσµατα της χρήσης του ανακυκλωµένου νερού σε επίπεδο γεωργού είναι
πολύ ενθαρρυντικά. Από την εµπειρία διαφάνηκε ότι τόσο η ποσότητα όσο και η
ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων δεν υστερούν από εκείνα που ποτίζονται µε
κοινό νερό. Επίσης, η χρήση του ανακυκλωµένου νερού σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές και τον ΚΟΓΠ δεν δηµιούργησε οποιαδήποτε προβλήµατα στους
χειριστές του νερού αλλά και στο κοινό γενικότερα.
Ως αναφορά την χρήση της παραγόµενης λάσπης από τα συστήµατα επεξεργασίας
λυµάτων µέχρι σήµερα έχει διατεθεί σε γεωργούς διαφόρων επαρχιών και
χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σε καλλιέργειες σιτηρών, ελαιοδέντρων και
κτηνοτροφικών φυτών. Οι αναλύσεις εδάφους έδειξαν ότι σε όλες τις περιοχές
όπου έχει διατεθεί η λάσπη οι συγκεντρώσεις µετάλλων είναι αρκετά χαµηλότερες
από τα επιτρεπτά όρια. Η ποσότητα του κάθε µετάλλου που προστίθεται στο
έδαφος κάθε χρόνο µε την εφαρµογή ενδεδειγµένης ποσότητας λάσπης, είναι
επίσης µέσα στα καθορισµένα αποδεκτά πλαίσια.
Κατά

το

2006

µε

σκοπό

την

αγορά

από

µέρους

των

παραγωγών

πολλαπλασιαστικού υλικού το οποίο είναι αποδεδειγµένα υγιές, χωρίς ποιοτικά
ελαττώµατα

και

έχει

την

ταυτότητα

και

την

καθαρότητα

της

ποικιλίας

λειτούργησαν 130 µονάδες παραγωγής ή / και εµπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού.
Το Τµήµα Γεωργίας κατά το έτος 2006 προώθησε τα Σχέδια Παραγωγής
Πιστοποιηµένων Σπόρων Σιτηρών και Κτηνοτροφικών Φυτών. Συγκεκριµένα
διατέθηκαν

συνολικά

4821

τόνοι

σπόρου

σιτηρών,

1353

τόνοι

σπόρου

χορτοδοτικών κτηνοτροφικών φυτών και 1,4 τόνοι οσπρίων. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι παρατηρήθηκε µια µείωση της τάξης του 30,6 % σε σχέση µε το 2005 στη
διάθεση πιστοποιηµένων σπόρων σιτηρών και µια αύξηση της τάξης του 300 %
στη διάθεση πιστοποιηµένων σπόρων κτηνοτροφικών φυτών.
Στον Τοµέα της Λαχανοκοµίας συνεχίστηκε η συστηµατική παρακολούθηση των
θερµοκηπιακών µονάδων σε παγκύπρια κλίµακα και σύµφωνα µε στοιχεία της
τελευταίας επισκόπησης (2006), η καλλιέργεια λαχανικών σε θερµοκήπια καλύπτει
έκταση 302,2 εκταρίων ενώ µε τον τοµέα αυτό ασχολούνται 685 οικογένειες. Ο
κύριος τύπος θερµοκηπίου που χρησιµοποιείται στην Κύπρο είναι τα ψηλά
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θερµοκήπια

µε

2-3

µέτρα

υδρορροή

(ποταµό)

ενώ

130,5

εκτάρια

είναι

θερµαινόµενα.
Σηµαντική εργασία που επιτελέστηκε κατά το 2006 από το Τµήµα Γεωργίας είναι η
εκπόνηση, σχεδίαση και εποπτεία της εγκατάστασης και λειτουργίας Βελτιωµένων
Συστηµάτων Άρδευσης (ΒΣΑ), η ετοιµασία τεχνοοικονοµικών µελετών σε µικρά
Αρδευτικά Τµήµατα, η εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας και αυτοµατισµού, ο
υπολογισµός των αρδευτικών αναγκών διαφόρων καλλιεργειών και η ετοιµασία
ωραρίων άρδευσης και προγραµµάτων υδρολίπανσης.
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι στο παρόν στάδιο ετοιµάζεται το τελικό Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 το οποίο θα αποτελέσει το θεµέλιο λίθο της
αγροτικής πολιτικής του κράτους και το οποίο θα συµβάλει καθοριστικά στην
επίλυση και αντιµετώπιση ποικίλων και σηµαντικών προβληµάτων του γεωργικού
τοµέα.
4.2.3.

Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης από την άποψη
πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών

Η Κυπριακή οικονοµία και ειδικότερα η αγροτική οικονοµία βρίσκεται σε µια
µεταβατική

φάση

που

οφείλεται

στο

νέο

οικονοµικό

περιβάλλον

που

δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. Τρία
χρόνια µετά την ένταξη, η οικονοµία προσαρµόζεται ακόµη στο νέο κανονιστικό
πλαίσιο ενώ λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής
αγοράς.

Η συνεχής φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου και η επέκταση

των συµφωνιών της Ε.Ε. στα πλαίσια της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας εντείνουν
τις ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται τα κυπριακά γεωργικά προϊόντα από
οµοειδή προϊόντα τόσο από χώρες της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες.
Μια γενική εικόνα για το σύνολο της Κυπριακής οικονοµίας δίνεται από τον δείκτη
του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σύµφωνα µε τον οποίο
η Κύπρος κατατάσσεται στη 14η θέση µεταξύ των 25 κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τους δείκτες που σχετίζονται µε την απασχόληση και την
ανεργία φαίνεται ότι το πρόβληµα αυτό δεν είναι τόσο έντονο στην Κυπριακή
οικονοµία όσο στα περισσότερα από τα άλλα κράτη µέλη. Το ποσοστό συµµετοχής
της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) του τοµέα των υπηρεσιών στο
σύνολο της οικονοµίας κατατάσσει την Κύπρο σε µία από τις πρώτες θέσεις στην
ΕΕ των 25.
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Η συνεισφορά του γεωργικού και δασικού τοµέα και της βιοµηχανίας τροφίµων στο
σύνολο της Κυπριακής οικονοµίας είναι αρκετά σηµαντική αντιπροσωπεύοντας το
6,7% του ΑΕΠ, το 10,3% του εργατικού δυναµικού και το 37% των εξαγωγών.
Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι ο τοµέας στο σύνολο του έχει ένα σηµαντικό ρόλο
να παίξει στην ανάπτυξη και την απασχόληση και άρα και στην επίτευξη των
στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στον πιο κάτω Πίνακα φαίνεται
αναλυτικά η συνεισφορά των επιµέρους τοµέων.
Πίνακας 1: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία και Εργαζόµενοι
Τοµέας

Γεωργικός
(πλην του
δασικού)
(2003)

∆ασικός
(2003)

Βιοµηχανία
Τροφίµων
(2003)

Σύνολο
οικονοµίας

ΑΠΑ (£)

210.707.000

1.367.000

244.117.647

6.814.800.000

% ΑΕΠ
Εργαζόµενοι
% σύνολο της
οικονοµίας

3,1
22.200

0,02
430

3,6
12.500

340.100

6,5

0,13

3,7

Πηγή: Στατιστική υπηρεσία

4.2.4.

Απόδοση του γεωργικού, δασικού και του τοµέα της
βιοµηχανίας τροφίµων

4.2.4.1.

Γεωργικός Τοµέας

Ο γεωργικός τοµέας συνεισφέρει κατά 3,1% στο ΑΕΠ, 6,7% στην απασχόληση και
21,2% στις εξαγωγές. Τα σηµαντικότερα Κυπριακά γεωργικά προϊόντα είναι τα
τυπικά Μεσογειακά όπως πατάτες (πρώιµες κυρίως), λαχανικά, εσπεριδοειδή, ελιές,
αµπελοοινικά προϊόντα.

Τα σηµαντικότερα προϊόντα ζωικής παραγωγής είναι το

κρέας (βοδινό, χοιρινό, πουλερικών και αιγοπρόβειο) και το γάλα (αγελαδινό,
αιγινό και πρόβειο). Πιο συγκεκριµένα, λαµβάνοντας υπόψη την αξία παραγωγής
φαίνεται ότι τα πιο σηµαντικά γεωργικά προϊόντα είναι το κριθάρι, οι πατάτες, τα
σταφύλια, τα εσπεριδοειδή, τα λαχανικά και οι ελιές και από τα κτηνοτροφικά το
γάλα, το χοιρινό κρέας και το κρέας πουλερικών, µε το αιγοπρόβειο κρέας να
ακολουθεί.

Λαµβάνοντας

υπόψη

τη

συµµετοχή

τους

στις

εξαγωγές

τα

σηµαντικότερα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα είναι τα εσπεριδοειδή, οι πατάτες
και τα λαχανικά που αποτελούν το 18,7% του συνόλου των εξαγωγών.
Σιτηρά
Ο τοµέας των σιτηρών που αντιπροσωπεύει το 47,4% της γεωργικής γης
αντιµετωπίζει σοβαρότερο πρόβληµα λόγω του πολυτεµαχισµού και του µικρού
κλήρου.

Ταυτόχρονα η προγραµµατισµένη µείωση των επιδοτήσεων αναµένεται

να µειώσει τον αριθµό των γεωργών που ασχολούνται µε τις καλλιέργειες αυτές
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και πιο συγκεκριµένα αναµένεται να ελευθερωθούν γύρω στα 10.000 εκτάρια.
Κατά συνέπεια διαφαίνεται η ανάγκη παρεµβάσεων προς δύο κατευθύνσεις, την
αναδιάρθρωση προς µεγαλύτερα τεµάχια και την εξεύρεση εναλλακτικών χρήσεων
της γης που θα ελευθερωθεί.
Εσπεριδοειδή
Ο τοµέας των εσπεριδοειδών πέραν των γενικών προβληµάτων αντιµετωπίζει και
το πρόβληµα της υδαρούς κηλίδωσης στις κλεµεντίνες και στα µανταρίνια του
Αρακαπά.

Εντοπίζονται

επίσης

προβλήµατα

εµπορίας

στα

λευκόσαρκα

γκρέιπφρουτ και στις Μαντόρες λόγω µειωµένης ζήτησης στις αγορές της Ε.Ε. και
στις τρίτες χώρες.

Η παραγωγή εσπεριδοειδών σήµερα έχει την ανάγκη να

προσαρµοστεί στο ανταγωνιστικό περιβάλλον έτσι ώστε να αµβλυνθεί το πρόβληµα
της διάθεσης και εµπορίας τους. ∆ιέξοδο στην αγορά των εσπεριδοειδών αποτελεί
η παραγωγή προϊόντων ποιότητας και η αναδιάρθρωση της καλλιέργειας για
παραγωγή προϊόντων µε προστιθέµενη αξία.
Ελαιοκοµικός τοµέας
Ο ελαιοκοµικός τοµέας συνεισφέρει τόσο στη στήριξη του γεωργικού εισοδήµατος,
όσο και στη διατήρηση και αναβάθµιση του αγροτικού τοπίου. Η ελαιοκοµία στη
χώρα χαρακτηρίζεται από έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και µικρό µέγεθος
κλήρου, καθιστώντας τις εµπορικές συναλλαγές µικρότερης σηµασίας.

Μεγάλο

µέρος της διακίνησης των ελαιοκοµικών προϊόντων γίνεται έξω από τα επίσηµα
κανάλια εµπορίας. Τα προβλήµατα και οι αδυναµίες του κλάδου αυτού πέρα από
αυτά που αναφέρθηκαν ήδη και αφορούν το σύνολο του γεωργικού τοµέα είναι και
η γενικά έντονη παρενιαυτοφορία, που επιτείνεται από αντίξοες εδαφοκλιµατικές
συνθήκες

και

το

έντονο

πρόβληµα

της

διαχείρισης

των

λυµάτων

των

ελαιοτριβείων. Συγκεκριµένες ανάγκες του κλάδου αποτελούν ο εκσυγχρονισµός
και η εφαρµογή νέων βελτιωµένων τεχνικών καλλιέργειας, η βελτίωση των
συνθηκών

συγκοµιδής,

µετασυλλεκτικής

µεταχείρισης

και

αποθήκευσης

ελαιοκάρπου, ο εκσυγχρονισµός των ελαιοτριβείων µε σκοπό την παραγωγή
υψηλής

ποιότητας

προϊόντος

από

τη

µία,

αλλά

και

της

µείωσης

των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άλλη, η καλύτερη οργάνωση της εµπορίας
µε έµφαση στη διαφοροποίηση του προϊόντος (Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης,
Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας, ανάδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
του ελαιολάδου, τυποποίηση και συσκευασία) και η ενδυνάµωση του ρόλου των
Οργανώσεων

Παραγωγών

στον

τοµέα.

Νέες

ευκαιρίες

εµπορίας

έχουν

παρουσιαστεί κατά τα τελευταία έτη, λόγω της παγκόσµιας αύξησης της
κατανάλωσης του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, που οφείλεται τόσο στην
εισαγωγή του προϊόντος σε νέες αγορές, όσο και στην ανάδειξη της σηµασίας που
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αυτά έχουν για µια ισορροπηµένη διατροφή και για την πρόληψη σοβαρών
χρόνιων ασθενειών.

Αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν π.χ. µε την προβολή της

ανώτερης ποιότητας των ελαιοκοµικών προϊόντων, ανάδειξη των οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και προώθηση προϊόντων ονοµασίας προέλευσης
και βιολογικής παραγωγής.
Αµπελοοινικός τοµέας
Από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του αµπελοοινικού τοµέα είναι η χαµηλή
ανταγωνιστικότητα που προκύπτει από τον πολύ- και µικρό-τεµαχισµό (δυσχέρεια
στην εκµηχάνιση), τον γηρασµένο πληθυσµό των αµπελουργικών κοινοτήτων, τη
µη προσφορά ικανοποιητικών καλλιεργητικών φροντίδων και τις µη ικανοποιητικές
επενδύσεις στα αµπέλια εξαιτίας κυρίως της µη εξασφάλισης αµειπτικών τιµών.
Σηµαντικό

πρόβληµα

παραγωγής στις

εµπορίας

αποτελούν

οινοβιοµηχανίες σε

και

οι

ικανοποιητικές

δυσκολίες
τιµές

διάθεσης

εξαιτίας

της

και των

προβληµάτων ποιότητας. Στην εξοµάλυνση των προβληµάτων εµπορίας του τοµέα
µπορεί να συντελέσει και η στροφή προς εµφιαλωµένους οίνους ποιότητας και
ιδιαίτερα προς οίνους ονοµασίας προέλευσης οι οποίοι θα παράγονται µε βάση τις
ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες. Σηµαντική συµβολή µπορεί επίσης να έχουν και
τυχόν

επενδύσεις

στον

αγροτουρισµό

σε

συνδυασµό

µε

τα

περιφερειακά

οινοποιεία. Κατά συνέπεια ο τοµέας χρειάζεται αναδιάρθρωση (εκριζώσεις, αλλαγή
ποικιλιών µέσω προγραµµάτων που εφαρµόζει το Συµβούλιο Αµπελουργικών
Προϊόντων) αλλά και στήριξης για βελτίωση τόσο των καλλιεργητικών φροντίδων
όσο και των συνθηκών οινοποίησης. Η συνεισφορά του τοµέα κρίνεται ως πολύ
σηµαντική κυρίως για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους.
Κτηνοτροφία
Οι τοµείς της χοιροτροφίας, αγελαδοτροφίας και πτηνοτροφίας παρά το γεγονός
ότι είναι ήδη αρκετά ανταγωνιστικοί, αντιµετωπίζουν κάποια εξειδικευµένα
προβλήµατα.

Ένα από αυτά είναι η µη επάρκεια σε εγχώρια παραγωγή

ζωοτροφών και κατά συνέπεια η µεγάλη εξάρτηση από τις αγορές του εξωτερικού.
Σε

αυτό

προστίθεται

και

το

προαναφερθέν

πρόβληµα

των

σιτηρών,

η

σηµαντικότερη χρήση των οποίων είναι η παραγωγή ζωοτροφών. Υπάρχει λοιπόν
ανάγκη ενίσχυσης του τοµέα παραγωγής ζωοτροφών για να αυξηθεί κατ΄
επέκταση η ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής κτηνοτροφίας. Ένα άλλο πρόβληµα
που συνδέεται έµµεσα µε την ανταγωνιστικότητα είναι αυτό της διαχείρισης των
αποβλήτων.

Το πρόβληµα είναι πιο έντονο στις µεγάλες µονάδες, κυρίως

χοιροστάσια και βουστάσια, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να χρησιµοποιούν τις
βέλτιστες

διαθέσιµες

τεχνικές

διαχείρισης
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εξειδικευµένες επενδύσεις άρα επιπλέον κόστος που κατά συνέπεια επηρεάζει και
την ανταγωνιστικότητα.
Πτηνοτροφία
Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά τη πτηνοτροφία το θέµα της απόστασης από τις
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορές εκτός από τα γνωστά προβλήµατα που δηµιουργεί
µπορεί να θεωρηθεί και ως προστατευτικό της ντόπιας παραγωγής εξαιτίας και της
έντονης προτίµησης των Κυπρίων καταναλωτών προς φρέσκα πτηνοτροφικά
προϊόντα.

Σηµαντικά προβλήµατα στον Κυπριακό πτηνοτροφικό τοµέα προκαλεί

και η Ευρωµεσογειακή συνεργασία αφού κάποιες γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ
έχουν πολύ ανεπτυγµένες, µεγάλες και εκσυγχρονισµένες µονάδες πτηνοτροφίας
µε υψηλή παραγωγικότητα οπότε µε τις διάφορες εµπορικές διευκολύνσεις που
τους παρέχει η Ε.Ε. και εξαιτίας της γεωγραφικής µας εγγύτητας αναµένεται
εύκολη πρόσβαση µεγάλων ποσοτήτων πτηνοτροφικών προϊόντων στην Κυπριακή
αγορά.
Χοιροτροφία
Στον τοµέα της χοιροτροφίας η γεωγραφική θέση της Κύπρου προσφέρει σχετική
προστασία στην ντόπια παραγωγή αφού οι γειτονικές χώρες δεν παράγουν
σηµαντικές

ποσότητες

χοιρινού,

δυσχεραίνονται

όµως

ταυτόχρονα

και

περιορίζονται οι προοπτικές εξαγωγής παρά την πολύ καλή ποιότητα του
Κυπριακού χοιρινού κρέατος.
Αγελαδοτροφία
Το σηµαντικότερο πρόβληµα του τοµέα της αγελαδοτροφίας είναι το υψηλό κόστος
ζωοτροφών (χόρτου) εξαιτίας του ξηροθερµικού κλίµατος και του υψηλού κόστους
του νερού.
4.2.4.2.
Όσον

αφορά

Βιολογικά προϊόντα
την

καλλιέργεια

βιολογικών

προϊόντων

οι

σχετικές

εκτάσεις

ανέρχονται σε 1684,3 εκτάρια αποτελώντας περίπου το 1,2% του συνόλου της
γεωργικής γης. Στον τοµέα της βιολογικής καλλιέργεια απασχολούνται περίπου
400 άτοµα ένας αριθµός που ωστόσο σηµειώνει σταδιακή αύξηση.

Οι πιο

σηµαντικές βιολογικές καλλιέργειες είναι οι ελιές (39%), οι αροτραίες καλλιέργειες
–σιτηρά, ψυχανθή- (34%) και τα αµπέλια (7%). Άλλες βιολογικές καλλιέργειες
είναι

οι χαρουπιές (3%), φυλλοβόλα (2,5%), αρωµατικά (2%), λαχανικά (1%)

κ.α.

Τα βιολογικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά και έχουν προοπτικές.

Είναι

λοιπόν επιθυµητή η στροφή προς αυτήν την κατεύθυνση και η επέκταση της
καλλιέργειας τους. Για να επιτευχθεί όµως αυτό υπάρχει ανάγκη για κατάλληλες
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επενδύσεις τόσο στο στάδιο της παραγωγής όσο και στο στάδιο της µεταποίησης
και προώθησης τους.
4.2.4.3.

Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Αναφορικά µε τις Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών είναι αδιαµφισβήτητος ο
ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν στην ενδυνάµωση και αναδόµηση του
πρωτογενούς τοµέα.

Μπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στην προσαρµογή της

παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών στις απαιτήσεις της αγοράς, στην
διευκόλυνση της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, στην εφαρµογή κοινών
κανόνων παραγωγής, ιδίως σε θέµατα ποιότητας των προϊόντων, προστασίας του
περιβάλλοντος, χρησιµοποίησης συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης της
παραγωγής και βιολογικής παραγωγής καθώς και στη θέσπιση κοινών κανόνων για
τις πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή, µε ιδιαίτερη έµφαση στη συγκοµιδή και
τη διάθεσή της.

Σήµερα στην Κύπρο υπάρχουν 24 αναγνωρισµένες Οµάδες/

Οργανώσεις Παραγωγών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων όπως εσπεριδοειδή,
φρούτα και λαχανικά, µπανάνες, ακατέργαστος καπνός, ελαιόλαδο και επιτραπέζιες
ελιές, βιολογικό ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά, πατάτες, αγελαδινό γάλα και βόειο
κρέας, χοίρειο κρέας. Σηµειώνεται ότι για σηµαντικούς τοµείς της Κυπριακής
γεωργίας όπως είναι τα οινοποιήσιµα σταφύλια, τα σιτηρά, τα πουλερικά και τα
αιγοπρόβατα δεν υπάρχουν ακόµα Οµάδες Παραγωγών.
4.2.5.

∆ασικός τοµέας

Η συνεισφορά του δασικού τοµέα στο ΑΕΠ παρουσιάζει πτωτική τάση αφού το
2003 ήταν 0,02% έναντι 0,044% που ήταν το 1997. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η
συµβολή του δασικού τοµέα στην Κυπριακή Οικονοµία επικεντρώνεται κυρίως στον
κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο των δασών αφού ο οικονοµικός τους ρόλος
λόγω των κλιµατοεδαφικών συνθηκών είναι περιορισµένος. Τα δάση έχουν επίσης
σηµαντικό ρόλο στη προστασία των εδαφών από τη διάβρωση.
Είναι ενδιαφέρον να τονισθεί ότι ενώ το ολικό ποσοστό των δασών και των άλλων
δασοκαλυµµένων εκτάσεων (54% στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία) είναι ψηλότερο του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό
των δασών (23,7%) είναι πολύ χαµηλότερο του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (35%).
Παρά το µικρό ποσοστό συµµετοχής του δασικού τοµέα στο ΑΕΠ εντούτοις η
συνεισφορά του είναι σηµαντική όχι µόνο όσον αφορά το περιβάλλον αλλά και
γιατί

δίνει

δυνατότητες

εναλλακτικής

απασχόλησης

και

ψυχαγωγίας

στους

κατοίκους των αγροτικών περιοχών.
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Ο ρόλος των δασών στην αγροτική ανάπτυξη είναι πολύ σηµαντικός. Εκτός της
στήριξης που παρέχουν στη λειτουργία των πολύ µικρών πριστηρίων µε την
παραγόµενη ξυλεία, προσφέρουν κι’ ένα ευρύ φάσµα από άλλες κοινωνικές και
περιβαλλοντικές υπηρεσίες από τις οποίες αξιοσηµείωτες είναι: η προσφορά
εργασίας στους κατοίκους των παραδασόβιων χωριών, παρέχουν ευκαιρίες
αναψυχής στους κατοίκους των πόλεων, προσελκύουν τουρίστες από το εξωτερικό
βοηθώντας έτσι τον τουρισµό πάνω στον οποίο στηρίζεται η εθνική οικονοµία,
συνεισφέρουν στη διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς, στην προστασία και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας καθώς και στην προστασία του νερού και του
εδάφους από τη διάβρωση.
4.2.5.1.

Τοµέας Βιοµηχανίας Τροφίµων

Ο τοµέας της βιοµηχανίας τροφίµων συνεισφέρει κατά 3,6% στο ΑΕΠ, 3,7% στην
απασχόληση και 15,9% στις εξαγωγές. Λαµβάνοντας υπόψη την ακαθάριστη αξία
παραγωγής και τη συµβολή τους στις εξαγωγές, τα σηµαντικότερα προϊόντα της
Κυπριακής βιοµηχανίας τροφίµων είναι το κρέας, τα τυριά/ χαλούµι, το κρασί και
οι χυµοί. Από τα προϊόντα της βιοµηχανίας τροφίµων το χαλούµι, το κρασί και οι
χυµοί φρούτων και λαχανικών αποτελούν το 10,2% του συνόλου των εξαγωγών.
Μεταξύ των γεωργικών µεταποιηµένων προϊόντων της Κύπρου περιλαµβάνονται
ορισµένα

βασικά

προϊόντα

που

χαρακτηρίζονται

ως

παραδοσιακά

και

συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία ενισχύουν τις δυνατότητες
αυξηµένης παραγωγής και διάθεσης τόσο στην ντόπια αγορά όσο και στο
εξωτερικό. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά αφορούν κυρίως την ποιότητα της
πρώτης ύλης από την οποία κατασκευάζονται, την γεωγραφική περιοχή όπου
παράγεται η πρώτη ύλη ή το µεταποιηµένο προϊόν, τον τρόπο και τη διαδικασία
παραγωγής των συγκεκριµένων προϊόντων και άλλα στοιχεία που έχουν σχέση µε
την παράδοση και ιστορία του τόπου.

Ως τέτοια προϊόντα µπορούν να

χαρακτηριστούν το χαλούµι, τα λουκάνικα και ο παστουρµάς, η «ποσυρτή», η
«λούντζα», το χοιροµέρι, η «ζιβανία» και η κουµανταρία, τοπικά κρασιά
γεωγραφικής προέλευσης και ένδειξης, ο τραχανάς και άλλα.
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. οι µεταποιητικές µονάδες που ασχολούνται µε
την επεξεργασία και διάθεση γεωργικών προϊόντων ήταν υποχρεωµένες να
εναρµονιστούν

µε

το

Ευρωπαϊκό

κεκτηµένο,

να

αναβαθµιστούν

και

να

εκσυγχρονιστούν ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τον οξύτατο
ανταγωνισµό αλλά και τις προκλήσεις από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και
ιδιαίτερα τις ευκαιρίες που διανοίγονται στη µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά. Παρά το
γεγονός ότι οι µονάδες αυτές έχουν κάνει κάποια βήµατα προς αυτή την
κατεύθυνση,

εντούτοις

η

προσπάθεια

για
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τεχνολογική αναβάθµιση επιβάλλεται να συνεχιστεί µε έµφαση στη βελτίωση της
ποιότητας των κυπριακών προϊόντων, στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής
προστιθέµενης αξίας και στην εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
που συγκεντρώνουν τα παραδοσιακά και άλλα γεωργικά προϊόντα της Κύπρου. Το
κύριο

και

βασικό

πρόβληµα της βιοµηχανίας

τροφίµων είναι η

µειωµένη

ανταγωνιστικότητα που οφείλεται κυρίως στη χαµηλή παραγωγικότητα, στο
συγκριτικά υψηλό κόστος παραγωγής (υψηλές τιµές πρώτων υλών, εργατικών,
ηλεκτρισµού κ.α.), στην έλλειψη εξειδικευµένου και καταρτισµένου προσωπικού,
σε χρόνια προβλήµατα οργάνωσης, διοίκησης και εµπορίας των προϊόντων τα
οποία σχετίζονται µε το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων και τον οικογενειακό τους
χαρακτήρα.

Τα προβλήµατα αυτά, δεν επιτρέπουν στις βιοµηχανίες προϊόντων

γεωργικής προέλευσης να παράξουν προϊόντα βελτιωµένης ποιότητας ή και νέα
προϊόντα.

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για έρευνα και ανάπτυξη, για συνεργασία µε

ερευνητικά ιδρύµατα, για τεχνολογική συνεργασία καθώς και για εκσυγχρονισµό
και αναβάθµιση των υφιστάµενων µονάδων παραγωγής ή και δηµιουργία νέων
µονάδων για την επεξεργασία και µεταποίηση νέων γεωργικών προϊόντων υψηλής
προστιθέµενης αξίας που να είναι σε

θέση να αντέχουν

στον

ελεύθερο

ανταγωνισµό.
Η απόσταση

της Κύπρου

από

τις

υπόλοιπες

Ευρωπαϊκές χώρες (αγορές)

συνεπάγεται σηµαντικό κόστος µεταφοράς περιορίζοντας τις τυχόν θετικές
επιπτώσεις της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ενώ οι ανταγωνιστικές πιέσεις είναι
έντονες. Επιπρόσθετα λοιπόν οι Κύπριοι γεωργοί και επιχειρηµατίες επιβάλλεται να
βελτιώσουν τις συνθήκες και µεθόδους τυποποίησης, αποθήκευσης, συσκευασίας
και διάθεσης των προϊόντων τους
Υπάρχει επίσης ανάγκη για την κατάρτιση και επιµόρφωση του απαραίτητου
προσωπικού που θα στελεχώσει τις επιχειρήσεις, στον τοµέα της παραγωγής, της
διοίκησης και της εµπορίας.

Οι σύγχρονες µέθοδοι στην παραγωγή ιδιαίτερα

προϊόντων γεωργικής προέλευσης, απαιτούν πλήρως καταρτισµένο προσωπικό µε
τις νέες µεθόδους και αντιλήψεις που περιλαµβάνουν την προστασία του
καταναλωτή αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο τουρισµός, αποτελεί ένα δυνατό σηµείο και προοπτική και για τα µεταποιηµένα
προϊόντα γεωργικής προέλευσης, αφού οι 2,4 εκατοµµύρια τουρίστες συµβάλουν
στην κατανάλωση µεγάλου µέρους της εγχώριας παραγωγής προϊόντων όπως το
κρασί, τα τυριά (µε το χαλούµι να πρωταγωνιστεί), τα αλλαντικά (λουκάνικα,
παστουρµά) κ.α. Οι τουρίστες έρχονται σε επαφή µε τα Κυπριακά προϊόντα
(παραδοσιακά και µη) οπότε αν αυτό αξιοποιηθεί σωστά µπορεί να αποτελέσει τη
βάση για περαιτέρω προώθηση τους στις αγορές του εξωτερικού γι’ αυτό και
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υπάρχει ανάγκη για εκσυγχρονισµό των µεθόδων προβολής και εµπορίας
χρησιµοποιώντας σύγχρονες µεθόδους τεχνολογίας.

4.3.

Γενική Στρατηγική για Αντιµετώπιση Πλεονεκτηµάτων και
Αδυναµιών

Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της
δασοκοµίας στην Κύπρο και τις υπάρχουσες αδυναµίες αυτών όπως περιγράφηκαν
παραπάνω

και

έχοντας

ταυτόχρονα

υπόψη

της

Κοινοτικές

Στρατηγικές

Κατευθυντήριες Γραµµές, διαµορφώνεται η προτεινόµενη Στρατηγική Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εφαρµόζει ένα µόνο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης το
οποίο βασίζεται εξολοκλήρου στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η Γενική Στρατηγική του Προγράµµατος είναι πλήρως ταυτισµένη µε την γενική
στρατηγική του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου αφού δεν υπάρχουν περιφερειακές
διαφοροποιήσεις.
Το υπό µελέτη Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαµβάνει τρεις Άξονες
προτεραιότητας, ο καθένας από τους οποίους προωθεί σειρά δράσεων στην
κατεύθυνση

κάλυψης

των

αναπτυξιακών

Προγραµµατισµού. Επιπλέον, ένας τέταρτος

αναγκών

της

περιοχής

οριζόντιος Άξονας αφορά την

βελτίωση των τοπικών αναπτυξιακών ικανοτήτων (Άξονας Leader). Στη συνέχεια
αναλύονται

οι

στόχοι

και

η

στρατηγική

που

υιοθετείται

σε

κάθε

άξονα

προτεραιότητας, καθώς και τα µέτρα που προβλέπονται για την επίτευξη των
στόχων αυτών. Οι Άξονες, τα µέτρα/καθεστώτα µε ένδειξη της νοµικής βάσης
θέσπισης των καθώς και οι επιλέξιµες δράσεις κάθε µέτρου παρουσιάζονται στον
Πίνακα 4.1 (Παράρτηµα ΙΙΙ).
4.3.1.

Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στους τοµείς
γεωργίας, δασοκοµίας και κτηνοτροφίας

Ο Άξονας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στους τοµείς γεωργίας, δασοκοµίας
και κτηνοτροφίας» έχει ως αντικείµενο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
προϊόντων της κυπριακής γεωργικής παραγωγής, έτσι ώστε αυτή να µπορεί να
αντεπεξέρχεται στις πιέσεις που θα προέλθουν από την πιθανή διεύρυνση της
εισαγωγικής διείσδυσης αφ’ ενός, και αφετέρου να διευρύνει τις εξαγωγικές της
επιδόσεις.

Οι

συγκεκριµένες

παρεµβάσεις

αποσκοπούν

στη

βελτίωση

του

εισοδήµατος των παραγωγών και στην προσφορά στην κατανάλωση νέων και
σαφώς βελτιωµένων ποιοτικά προϊόντων.
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Η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στα προϊόντα που η Κύπρος
έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την κυπριακή
γεωργία. Οι ενισχύσεις στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κυρίως
του γεωργικού τοµέα µε ιδιαίτερη εστίαση σε τοµείς και προϊόντα στα οποία
υπάρχει ή µπορεί δυνητικά να υπάρξει συγκριτικό πλεονέκτηµα όπως για
παράδειγµα τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης, τα βιολογικά προϊόντα, τα
αρωµατικά φυτά, τα πρώιµα και τα φυλλώδη λαχανικά.

Με τις πιστώσεις του

άξονα θα επιδιωχθεί η στήριξη των κυπριακών γεωργικών προϊόντων έτσι ώστε να
αντισταθούν στις συνεχείς ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται από οµοειδή
προϊόντα γειτονικών χωρών (εσπεριδοειδή, πατάτες, λαχανικά κλπ). Τα κυπριακά
προϊόντα ήδη αποτελούν την πρώτη επιλογή των Κυπρίων καταναλωτών, ενώ
ταυτόχρονα επιδιώκεται σαφής προώθησή τους στην εσωτερική αγορά καθώς και ο
εξαγωγικός προσανατολισµός τους σε τρίτες χώρες. Αυτό θα γίνει µε την
προώθηση ποιοτικών προϊόντων αλλά και προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία.
Η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην βελτίωση των µεθόδων τυποποίησης,
αποθήκευσης, συσκευασίας και διάθεσης των προϊόντων.
ανθρώπινο

κεφάλαιο

προτεραιότητες

της

αλλά
νέας

και

στο

φυσικό

προγραµµατικής

κεφάλαιο

περιόδου.

Η επένδυση στο
αποτελούν

Οι

δράσεις

άµεσες
που

θα

χρηµατοδοτηθούν θα προωθούν την επιχειρηµατικότητα, την µεταφορά της
γνώσης, την εισαγωγή καινοτόµων δράσεων καθώς και τον εκσυγχρονισµό του
παραγωγικού δυναµικού και τη προώθηση της καινοτοµίας. Κατά τον σχεδιασµό
των µέτρων που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας λαµβάνεται
υπόψη η ανάγκη για αειφορική γεωργία µε ιδιαίτερη έµφαση στην αειφορική
διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Τα Μέτρα που περιλαµβάνονται στον Άξονα 1 είναι:
Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του
ανθρώπινου δυναµικού:
•

Μέτρο 111: ∆ράσεις

επαγγελµατικής

κατάρτισης

και

ενηµέρωσης,

συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης επιστηµονικών γνώσεων
και καινοτόµων πρακτικών, για τα άτοµα που απασχολούνται
στους τοµείς της γεωργία, των τροφίµων και της δασοκοµίας
•

Μέτρο 112: Εγκατάσταση νέων γεωργών

•

Μέτρο 113: Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών

•

Μέτρο 114: Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και
τους δασοκαλλιεργητές

Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού
δυναµικού και στην προαγωγή της καινοτοµίας:
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•

Μέτρο 121: Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων

•

Μέτρο 123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων

•

Μέτρο 125: Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδοµής που σχετίζεται µε την
ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας

Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής
παραγωγής προϊόντων:
•

Μέτρο 131: Παροχή βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρµοσθούν σε
απαιτητικά πρότυπα βασιζόµενα στην κοινοτική νοµοθεσία

•

Μέτρο 132: Στήριξη γεωργών που συµµετέχουν σε συστήµατα για την
ποιότητα τροφίµων

•

Μέτρο 133: Στήριξη οµάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενηµέρωσης
και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για
την ποιότητα τροφίµων

Μέτρα

που

αποσκοπούν

στη

Χρήση

γεωργικών

συµβουλευτικών

υπηρεσιών:
•

Μέτρο 142: ∆ηµιουργία οµάδων παραγωγών

4.3.2.

Άξονας 2: Αναβάθµιση του Περιβάλλοντος και του Τοπίου

Ο Άξονας 2 «Αναβάθµιση του Περιβάλλοντος και του Τοπίου» έχει ως αντικείµενο
την προστασία και την ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών, την διατήρηση
της βιοποικιλότητας, την ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και των δασών,
την ανάπτυξη των γεωργικών και δασοκοµικών συστηµάτων σε περιοχές υψηλής
φυσικής αξίας και παραδοσιακών τοπίων, τη προστασία και ορθολογική χρήση των
υδάτων και τον περιορισµό των επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών.
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου αποτελεί εξίσου
σηµαντική προτεραιότητα για την Κύπρο. Η διατήρηση της γεωργικής γης και του
παραδοσιακού τοπίου, κυρίως στις ορεινές / ηµιορεινές περιοχές του νησιού
αποτελούν µείζονες στρατηγικές προτεραιότητας. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στην
αντιµετώπιση του φαινόµενου της εντατικοποίησης της φυτικής και ζωικής
παραγωγής που παρατηρείται σε κάποιους παραγωγικούς τοµείς τα τελευταία
χρόνια στην Κύπρο.
βιοποικιλότητας

Η διατήρηση, κυρίως, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της

µέσω

στοχευµένων

αγροπεριβαλλοντικών

µέτρων

(όπως

η

βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων, η διατήρηση των παραδοσιακών
αµπελιών και των γηγενών φυλών αγελάδων και προβάτων, η αµειψισπορά, η
ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής και η καλλιέργεια έναντι ζιζανιοκτονίας), η
ποιοτική αναβάθµιση των εδαφών, η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των
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υδατικών πόρων και συστηµάτων, καθώς και η µείωση των επιπτώσεων από την
αλλαγή του κλίµατος αποτελούν θέµατα ύψιστης προτεραιότητας. Η στήριξη των
περιοχών Φύση 2000 (περιλαµβανοµένων των δασικών περιοχών), η παροχή
εξισωτικής αποζηµίωσης καθώς και µια σειρά αγροπεριβαλλοντικών µέτρων θα
βοηθήσουν σηµαντικά στην επίτευξη των ευρύτερων ευρωπαϊκών στόχων του
Γκέτεµποργκ. Επιπλέον, η εθνική στρατηγική στοχεύει στην αειφορική διαχείριση
και την ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών και περιλαµβάνει κατά
σειρά προτεραιότητας την προστασία των δηµόσιων και ιδιωτικών δασών από τις
πυρκαγιές, την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των δασών καθώς και τη δάσωση
για περιβαλλοντικούς σκοπούς.
Τα Μέτρα που περιλαµβάνονται στον Άξονα 2 είναι:
Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης:
•

Μέτρο 211: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά
µειονεκτήµατα

•

Μέτρο 212: Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα

•

Μέτρο 213: Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός
των ορεινών περιοχών

•

Μέτρο 214: Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης:
•

Μέτρο 221: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

•

Μέτρο 222: Πρώτη

εγκατάσταση

γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων

σε

γεωργική γη
•

Μέτρο 223: Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

•

Μέτρο 224: Ενισχύσεις Natura 2000

•

Μέτρο 225: ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

•

Μέτρο 226: Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή
δράσεων πρόληψης

•

Μέτρο 227: Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις

4.3.3.

Άξονας 3: ∆ιαφοροποίηση της Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής

Ο Άξονας 3 «∆ιαφοροποίηση της Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής»

επιδιώκει τη

δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης και προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης,
την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την εξασφάλιση της διαρκούς
ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών, τη διατήρηση και αναβάθµιση της
αγροτικής κληρονοµιάς. Πιο συγκεκριµένα, επιδιώκεται η αναβίωση φθινουσών
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περιοχών των οποίων η τοπική οικονοµία εξαρτάται άµεσα από τον πρωτογενή
τοµέα και την παροχή προοπτικών ανάπτυξης και εξέλιξης.
Η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές αποτελεί επίσης µείζονα
στρατηγική

προτεραιότητα

για

την

επόµενη

προγραµµατική

περίοδο.

Η

αναζωογόνηση της οικονοµικής δραστηριότητας κυρίως στις ορεινές και ηµιορεινές
περιοχές µέσω υλοποίησης έργων υποδοµής και της στήριξης του επιχειρηµατικού
κλίµατος και της επιχειρηµατικότητας µικρού και µεσαίου µεγέθους αποτελούν
επιµέρους στρατηγικές επιλογές.

Η στήριξη συµπληρωµατικών τουριστικών

δραστηριοτήτων από κοινού µε τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για τον τουρισµό
της υπαίθρου που θα καλυφτούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία δηµιουργεί τα
θεµέλια για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη. Απώτερος στόχος είναι η ανατροπή
της ηλικιακής κλίµακας και η κοινωνικό-οικονοµική αναζωογόνηση της Κυπριακής
υπαίθρου προστατεύοντας ταυτόχρονα το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον.

Η

εστίαση κατά προτεραιότητα στις ορεινές περιοχές είναι δεδοµένη αφού εκεί
παρουσιάζονται τα κυριότερα προβλήµατα.

Τέλος, θα δοθεί έµφαση στην

ενδυνάµωση των διοικητικών µηχανισµών και στην προώθηση του ενδογενούς
αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών περιοχών µέσω της συνεργασίας και
εφαρµόζοντας την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω.

Η ενίσχυση των

ικανοτήτων/

αποτελεί

δυνατοτήτων

των

Οµάδων

Τοπικής

∆ράσης

βασική

προτεραιότητα του κράτους.
Τα Μέτρα που περιλαµβάνονται στον Άξονα 3 είναι:
Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας:
•

Μέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές:
•

Μέτρο 321: Ανάπτυξη Κέντρων Κοινοτικών/ Κοινωνικών παροχών

•

Μέτρο 322:

Αναζωογόνηση και ανάπτυξη της υπαίθρου

•

Μέτρο 323:

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς

•

Μέτρο 341: Απόκτηση δεξιοτήτων εµψύχωση και εφαρµογή στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης

4.3.4.

Άξονας 4: Leader

Ο Άξονας 4 «Leader» αποσκοπεί στη δηµιουργία και βελτίωση των τοπικών
αναπτυξιακών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις
αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης LEADER.
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Με

το

στόχο

αυτό

επιδιώκεται

η

προώθηση

όλων

των

οικονοµικών

δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, η
ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και η τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια
οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας.
Η εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη 2007-2013 θα υλοποιηθεί µέσα
από τους τρεις βασικούς άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3

στους οποίους

κατανέµεται το συνολικό ποσό σε ποσοστά περίπου 45%, 45% και 10%
αντίστοιχα. Ο Άξονας 4 που αφορά την βελτίωση των τοπικών αναπτυξιακών
ικανοτήτων είναι οριζόντιος και θα λάβει ποσοστό 2.5% που θα αντλείται κυρίως
µέσα από τους τρεις άλλους άξονες προτεραιότητας.
Τα Μέτρα που περιλαµβάνονται στον Άξονα 4 είναι:
Μέτρα για εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης:
•

Μέτρο 411: Ανταγωνιστικότητα

•

Μέτρο 412: Περιβάλλον/ διαχείριση της γης

•

Μέτρο 413: Ποιότητα ζωής/ διαφοροποίηση

•

Μέτρο 421: ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία

•

Μέτρο 431: Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων
και εµψύχωση

4.3.5.
Μέσα

από

Τεχνική υποστήριξη
την

«τεχνική

υποστήριξη»

καλύπτεται

η

ετοιµασία,

εφαρµογή,

παρακολούθηση, δηµοσιότητα, έλεγχος και η αξιολόγηση των µέτρων και γενικά
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και ορισµένες αναγκαίες δαπάνες
της Αρχής ∆ιαχείρισης του Σχεδίου που στοχεύουν στη διασφάλιση της αποδοτικής
διαχείρισης του.
Το Μέτρο που περιλαµβάνεται στην Τεχνική υποστήριξη είναι:
Μέτρο 511: Τεχνική βοήθεια

•

Στο Μέτρο περιλαµβάνονται, ειδικότερα, δράσεις που αφορούν:
¾

Γενικά στη «δηµοσιότητα – πληροφόρηση» του Προγράµµατος.

¾

Ειδικότερα στη µέγιστη δυνατή «ενηµέρωση» των δικαιούχων για ένταξη
στα µέτρα του Προγράµµατος και του κοινού γενικότερα.

¾

Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση ηλεκτρονικών συστηµάτων
διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης.
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¾

Βελτιώσεις στις απαιτούµενες εργασίες για την αξιολόγηση (δηµιουργία
baseline, ανταλλαγή πληροφόρησης και εµπειριών).

¾

Στην υποβοήθηση εφαρµογής µέτρων και δράσεων του Προγράµµατος
και της αγροτικής ανάπτυξης γενικότερα µε εµπειρογνώµονες, µελέτες
κ.τ.λ.

¾

Συµµετοχή λειτουργών που εµπλέκονται στην εφαρµογή και διαχείριση
του Προγράµµατος σε συνέδρια και εκπαιδεύσεις τα οποία βοηθούν στην
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

¾

Ανταλλαγή επισκέψεων και συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες
διαχείρισης και πληρωµών άλλων κρατών µελών.

¾

∆ιοργάνωση συνεδρίων µε θέµα την Αγροτική Ανάπτυξη.

¾

Τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου.

¾

Οποιεσδήποτε άλλες δράσεις που δεν αφορούν διοικητικές δαπάνες και
έχουν

σαν

στόχο

την

ορθολογικότερη,

αποδοτικότερη,

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του Προγράµµατος άλλα και ευρύτερα της
αγροτικής ανάπτυξης

4.4.

Αιτιολόγηση Προτεραιοτήτων µε βάση τα όσα αναφέρονται
στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές και το ΕΣΣΑΑ

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) καταγράφει την
υφιστάµενη

κατάσταση

και

αποτυπώνει

τα

κυριότερα

προβλήµατα

που

αντιµετωπίζει η γεωργία του τόπου τα οποία αφορούν την χαµηλή παραγωγικότητα
των εκµεταλλεύσεων, το υψηλό κόστος παραγωγής, το µικρό µέγεθος του
αγροτικού κλήρου, τον υψηλό µέσο όρο ηλικίας των γεωργών και την χαµηλή
ικανότητα διαχείρισης, την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, το χαµηλό
ποσοστό

δεντροφύτευσης

και

την

έλλειψη

νερού

καθώς

επίσης

την

υποαπασχόληση του αγροτικού πληθυσµού και την έλλειψη εναλλακτικών µορφών
απασχόλησης πέραν της γεωργίας.
Τα µέτρα του Άξονα 1 µε ποσοστό συµµετοχής περίπου 45% στο Προγραµµατικό
Έγγραφο έχουν ως βασικό στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των
κυπριακών προϊόντων του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα τόσο στην εσωτερική
αγορά όσο και σε τρίτες χώρες και την περαιτέρω ενίσχυση των τοµέων που
πλεονεκτούν συγκριτικά µε τους υπόλοιπους τοµείς παραγωγής καθώς επίσης και
την επίλυση των διαρθρωτικών προβληµάτων της γεωργίας του τόπου.
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Τα µέτρα στον Άξονα 2 µε ποσοστό 45% ενισχύουν την αναβάθµιση του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και δηµιουργούν κίνητρα για ενδυνάµωση και
αξιοποίηση των δασικών πόρων.
Τα δύο µέτρα στον Άξονα 3 µε 10% ποσοστό συµµετοχής στο Προγραµµατικό
Έγγραφο ενισχύουν την οικονοµική διαφοροποίηση και βελτιώνουν τις υποδοµές
διαβίωσης στις περιοχές εφαρµογής του Προγράµµατος.
Επιπλέον τα

µέτρα στον Άξονα 4 µε περίπου 2,5% ποσοστό συµµετοχής

δηµιουργούν µία οριζόντια γέφυρα µεταξύ των µέτρων των άλλων αξόνων µε
σκοπό τη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών και την εκ των κάτω προς τα άνω
προσέγγιση στην αντιµετώπιση των προβληµάτων.

4.5.
Στον

πίνακα

Σύνοψη του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
του

Παραρτήµατος

IΙΙ

αναλύεται

περαιτέρω

η

δοµή

του

προγράµµατος όπως αναλύθηκε παραπάνω.
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5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Η προετοιµασία του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτέλεσε µια µακρά
διαδικασία. Στον προγραµµατισµό της Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ιδιαίτερη
σηµασία δόθηκε στην ενεργό συµµετοχή των διάφορων ενδιαφερόµενων και
επηρεαζόµενων οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ειδικά οι Αγροτικές
Οργανώσεις είχαν κληθεί εκ των προτέρων (από Σεπτέµβριο 2005) να υποβάλουν
τις προτάσεις τους τόσο για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο όσο και για το
Πρόγραµµα 2007-2013.
Το Τµήµα Γεωργίας άρχισε την ετοιµασία του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
τον Φεβρουάριο του 2006 λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των οικονοµικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων οι οποίες είναι πολύ καλά γνωστές στις
κυβερνητικές υπηρεσίες λόγω της συνεχούς στενής συνεργασίας µεταξύ των
κυβερνητικών υπηρεσιών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στις 15 Μαΐου 2006, οι πρώτες προτάσεις για τα µέτρα που θα περιλαµβάνονταν
στο ΠΑΑ στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν ετοιµαστεί. Το πρώτο
προσχέδιο

παρουσιάστηκε

στις

Αγροτικές

Οργανώσεις

και

σε

άλλες

µη

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, κλπ) και στους διάφορους παραγωγικούς
τοµείς στις 29 Σεπτεµβρίου και 6 Οκτωβρίου 2006.
Τον Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2006 παρουσιάστηκε στους εταίρους προσχέδιο των
µέτρων του Νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. Μετά από
διάφορες ερωτήσεις και απαντήσεις, δόθηκε στους εταίρους χρονικό διάστηµα 10
ηµερών να αποστείλουν τυχόν σχόλια πράγµα που έγινε και αυτά λήφθηκαν
υπόψη

για

την

ετοιµασία

του

τελικού

κειµένου

του

πρώτου

προσχεδίου

(Φεβρουάριος 2007), ενώ µετά από σειρά διαβουλεύσεων ο καταρτισµός του
τελικού σχεδίου ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2007.
Στόχος της πιο πάνω διαδικασίας ήταν ο προσδιορισµός εκείνης της προσέγγισης
που θα εξασφάλιζε την κατανοµή των πιστώσεων µε το βέλτιστο αποτέλεσµα για
την αγροτική ανάπτυξη αλλά και το περιβάλλον, καθώς αυτό αποτελεί βασική
συνιστώσα και στόχο του προγράµµατος. Όπως είναι φυσικό, κατά τη διαδικασία
αυτών των προσεγγίσεων εξετάστηκαν από το Υπουργείο διάφορες εναλλακτικές
δυνατότητες, κάθε µια από τις οποίες κατέληγε σε διαφορετικό λίγο ή πολύ
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανάλογα µε τους άξονες ανάπτυξης που
επιλέγονταν ή µε τη σύνθεση και τη βαρύτητα των µέτρων κάθε άξονα.
Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις, µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κύριες
εναλλακτικές, την ΕΛ0, ΕΛ1 και ΕΛ2, όπως εξετάζονται αναλυτικά στη συνέχεια και
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αξιολογούνται στην παρούσα µελέτη από πλευράς περιβαλλοντικής απόδοσης της
κάθε µιας.
Ως ΕΛ0 συµβολίζεται η µηδενική λύση, δηλαδή η λύση που δεν προβλέπει κανένα
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και που ουσιαστικά ισοδυναµεί µε τη µη
ενίσχυση, δηλαδή µε τη φυσική εξέλιξη του πρωτογενή τοµέα στην Κύπρο. Ως ΕΛ1
συµβολίζεται η προτεινόµενη λύση, δηλαδή το προτεινόµενο πρόγραµµα µε τους
άξονες και τα µέτρα που περιλαµβάνει. Τέλος, ως ΕΛ2 συµβολίζεται µια
εναλλακτική δυνατότητα του ΠΑΑ, η οποία περιλαµβάνει αρκετές διαφοροποιήσεις
σε µέτρα του προγράµµατος σε σχέση µε το προτεινόµενο, ενώ δίνει διαφορετική
βαρύτητα σε διάφορες ενισχύσεις, και που αποτελεί το Προσχέδιο του ΠΑΑ όπως
είχε ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2007.
Στον Πίνακα 2 αναφέρονται συνοπτικά οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν.
Πίνακας 2: Εναλλακτικές λύσεις
Εναλλακτική Λύση
ΕΛ0
ΕΛ1
EΛ2

5.1.

Περιγραφή
Κανένα Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
Προτεινόµενο Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης
Εναλλακτικό Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης (Προσχέδιο Φεβρουαρίου 2007)

Παρατηρήσεις
Μηδενική λύση
Προτεινόµενη
λύση
Εναλλακτική
Λύση

Μηδενική Λύση ΕΛ0

Η µηδενική λύση ισοδυναµεί µε τη διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης και την
εγκατάλειψη προώθησης του ΠΑΑ. Η λύση αυτή δεν εξυπηρετεί την Κοινή
Αγροτική Πολιτική ούτε τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους σχετικά µε την
αγροτική εξέλιξη. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η δασοκοµία αφήνονται στη
φυσική τους εξέλιξη, δεν προωθείται ο εκσυγχρονισµός, η αναδιάρθρωση, η
ποιότητα της παραγωγής, η βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, η
αειφορική χρήση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές κτλ.
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα ο πρωτογενής τοµέας είναι αποτέλεσµα
ενισχύσεων από προηγούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, ενώ στην
εναλλακτική λύση αυτή δεν υλοποιούνται οι ανειληµµένες υποχρεώσεις της
προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. Είναι φανερό, ότι η µηδενική λύση δεν
ισοδυναµεί µόνο µε στασιµότητα της αγροτικής κατάστασης, αλλά ίσως ακόµα µε
υποβάθµιση αυτής σε σχέση µε τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία υπήρχε µια
σηµαντική ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας. Όµως η υποβάθµιση της
αγροτικής κατάστασης θα προκαλούσε

υποβάθµιση και του περιβάλλοντος

συνολικά, όπως φάνηκε από τα προβλήµατα που επισηµάνθηκαν στο κεφάλαιο 4
ανά περιβαλλοντική παράµετρο, και που οφείλονται εν µέρει και στη µέχρι σήµερα
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µορφή ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας. Συνεπώς η µηδενική λύση ΕΛ0
αποτελεί µια µη - φιλοπεριβαλλοντική λύση.

5.2.

Κύρια Λύση ΕΛ1 (Προτεινόµενο Πρόγραµµα)

Η λύση αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο. Πρόκειται για
την προτεινόµενη λύση η οποία περιλαµβάνει τέσσερις άξονες, οι οποίοι δοµούνται
από επιµέρους µέτρα, και ένα οριζόντιο άξονα ενός µέτρου που προσβλέπει στην
τεχνική

υποστήριξη

συγκεκριµένη

υλοποίησης του ΠΑΑ. Με τη λύση αυτή δίνεται µια

βαρύτητα

σε

κάθε

µέτρο.

Οι

αναµενόµενες

επιπτώσεις

αναλυτικότερα, πάντα σε επίπεδο ανάλυσης στρατηγικής, παρατίθενται σε επόµενο
κεφάλαιο.
Στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος IV της παρούσας µελέτης, παρουσιάζεται η
κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης και της βαρύτητας ανά άξονα και ανά µέτρο του
Προγράµµατος 2007-2013 της προτεινόµενης λύσης.

5.3.

Εναλλακτική Λύση ΕΛ2 (Εναλλακτικό Πρόγραµµα)

Το Εναλλακτικό Πρόγραµµα ΕΛ2 αποτέλεσε την βάση του προγράµµατος της
λύσης ΕΛ1, και διαφέρει σε αριθµό µέτρων (συγκεκριµένα ένα µέτρο λιγότερο
στους Άξονες 1, 2 και 3) αλλά και στην κατανοµή των πιστώσεων µεταξύ αυτών,
και συνολικά ανά άξονα. Στην ουσία, η λύση αυτή πρόκειται για το πρώτο
προσχέδιο του ΠΑΑ 2007 – 2013 όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τις διάφορες
διαβουλεύσεις των εταίρων µέχρι το Φεβρουάριο του 2007. Έτσι, στο εναλλακτικό
πρόγραµµα µερικά από τα επιµέρους µέτρα λαµβάνουν διαφορετική βαρύτητα, ενώ
προσθαφαιρούνται µερικά µέτρα σε σχέση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα. Το
σύνολο των πιστώσεων (∆ηµόσια ∆απάνη = Κοινοτική + Εθνική Συµµετοχή) στο
Εναλλακτικό Πρόγραµµα είναι το ίδιο µε το Προτεινόµενο Πρόγραµµα. Εδώ
σηµειώνεται

ότι

στο

Προτεινόµενο

Πρόγραµµα

προβλέπεται

επιπρόσθετη

Συµπληρωµατική Εθνική Χρηµατοδότηση (Κρατικές Ενισχύσεις) βάσει του Άρθρου
89 του Καν. 1698/2005 της ΕΚ µεγέθους 55,3 εκατ. Ευρώ το οποίο σχεδόν
µοιράζεται στους Άξονες 1 και 2, κάτι που δεν προβλέφθηκε για το Εναλλακτικό
Πρόγραµµα. Συγκεκριµένα, η Κρατική Ενίσχυση αυτή δίδεται στο καθεστώς 1.5.1
Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις του Μέτρου 1.5 του
Άξονα 1 (ύψος Κρατικής Ενίσχυσης 26.290.328 Ευρώ), και στο Μέτρο 2.3
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις του Άξονα 2 (ύψος Κρατικής Ενίσχυσης
29.000.000 Ευρώ).
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Το σύνολο των πιστώσεων στο Εναλλακτικό Πρόγραµµα κατανέµεται διαφορετικά
σε σχέση µε το Προτεινόµενο Πρόγραµµα, δίνοντας αυξηµένη βαρύτητα σε
ορισµένες δράσεις και αντίστοιχα µειωµένη σε κάποιες άλλες. Με τον τρόπο αυτό
το Εναλλακτικό Πρόγραµµα δίνει διαφορετικές προτεραιότητες και προωθεί
περισσότερο ή λιγότερο τους επιµέρους τοµείς της αγροτικής ανάπτυξης. Σε κάθε
περίπτωση λοιπόν συνιστά ένα άλλο πρόγραµµα, που έχει διαφορετικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον.
Στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος IV παρουσιάζεται η κατανοµή της δηµόσιας
δαπάνης και της βαρύτητας ανά άξονα και ανά µέτρο του Εναλλακτικού
Προγράµµατος 2007-2013.
Από την σύγκριση που γίνεται µεταξύ του Προτεινόµενου Προγράµµατος (ΕΛ1) και
του Εναλλακτικού Προγράµµατος (ΕΛ2) παρατηρούνται τα εξής:
•

Ο Άξονας 1 του Προτεινόµενου Προγράµµατος παρουσιάζει σηµαντική
αύξηση τόσο σε βαρύτητα (4%) στο όλο Πρόγραµµα όσο και σε δηµόσια
δαπάνη (περίπου 13 εκατ. Ευρώ) ενώ συµπεριλαµβάνει και την κρατική
ενίσχυση (26,3 εκατ. Ευρώ) η οποία στο Εναλλακτικό Πρόγραµµα δεν
συµπεριλήφθηκε. Η αύξηση της ∆ηµόσιας ∆απάνης στον Άξονα 1 του
Προτεινόµενου Προγράµµατος απορροφάται κυρίως από το Μέτρο 121 (1.5
Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων)
κάτω από το Καθεστώς ενισχύσεως 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, το οποίο λαµβάνει επιπρόσθετα και όλη την
Κρατική Ενίσχυση (26,3 εκατ. Ευρώ). Αυξηµένη δηµόσια δαπάνη κατά 2
εκατ. Ευρώ προβλέπεται και για το Μέτρο 112 (1.2 Ενίσχυση πρώτης
εγκατάστασης νέων γεωργών) ενώ υπάρχει και επιπρόσθετα το Μέτρο 131
(1.10 Ειδικές Ενισχύσεις για ικανοποίηση των προτύπων της Ε. Επιτροπής)
το οποίο ενισχύεται µε 4 εκατ. Ευρώ. Τέλος, στο Προτεινόµενο Πρόγραµµα
προβλέπεται µείωση της δηµόσιας δαπάνης της τάξης των 8 εκατ. Ευρώ στο
Μέτρο 132 (Καθεστώς 1.8.1 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για τη
βελτίωση της ποιότητας των τροφίµων).

•

Ο Άξονας 2 του Προτεινόµενου Προγράµµατος προβλέπει αυξηµένη
δηµόσια δαπάνη (4,8 εκατ. ευρώ) και αντίστοιχη µικρή αύξηση (1.5%) σε
σχέση µε την βαρύτητα στο όλο Πρόγραµµα έναντι της Εναλλακτικής
Λύσης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται αρχικά στο γεγονός ότι στο
Προτεινόµενο Πρόγραµµα και στο Μέτρο 214 (2.3 Αγροπεριβαλλοντικές
Ενισχύσεις) προβλέπεται η εισαγωγή ενός επιπρόσθετου Καθεστώτος 2.3.8
µε τίτλο «Παροχή Ενισχύσεων για τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων
και της Άγριας Πανίδας», στο οποίο πιστώθηκε επιπρόσθετη δαπάνη 1,8
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εκατ. ευρώ ενώ επίσης, αυξήθηκε η δαπάνη σε σύγκριση µε αυτή που
προβλεπόταν στο Εναλλακτικό Πρόγραµµα για το Μέτρο 226 (Μέτρο 2.5
Προστασία των ∆ασών από τις Πυρκαγιές και αναδάσωση καµένων
περιοχών) κατά 3 εκατ. Ευρώ. Τέλος, άλλη διαφοροποίηση η οποία όµως
είναι ασήµαντη αλλά γίνεται για σκοπούς πληρότητας της σύγκρισης των
δύο Προγραµµάτων, είναι το ότι στο Προτεινόµενο Πρόγραµµα το Μέτρο
213 αποτελεί ανεξάρτητο Μέτρο (2.2
παροχή

εξισωτικών

πληρωµών

σε

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και
περιοχές

ΦΥΣΗ

2000),

ενώ

στο

Εναλλακτικό Πρόγραµµα το Μέτρο 213 συµπεριλαµβάνεται στο Μέτρο 2.1
Παροχή

Εξισωτικών

σηµειώνεται

ότι,

Πληρωµών

στο

σε

µειονεκτικές

Προτεινόµενο

περιοχές.

Πρόγραµµα

το

Επίσης

Μέτρο

2.3

Αγροπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις, προβλέπονται Κρατικές Ενισχύσεις ύψους
29 εκατ. Ευρώ έναντι καµίας στο Εναλλακτικό Πρόγραµµα.
•

Ο Άξονας 3 του Προτεινόµενου Προγράµµατος παρουσιάζει σηµαντική
µείωση σε σχέση µε τη δηµόσια δαπάνη (περίπου 16 εκατ. Ευρώ) που
προβλέπεται στο Εναλλακτικό Πρόγραµµα και σε σχέση µε τη βαρύτητα του
(4,9 %) στο όλο Πρόγραµµα. Συγκεκριµένα, το Μέτρο 313 που υλοποιείται
µέσω

του

Μέτρου

3.1

(Ενθάρρυνση

Τουριστικών

δραστηριοτήτων),

παρουσιάζει µείωση στο Προτεινόµενο Πρόγραµµα της τάξης του 2,7 εκατ.
Ευρώ, ενώ και τα Μέτρα 321, 323 που υλοποιούνται στο Προτεινόµενο
Πρόγραµµα

µέσω

του

Μέτρου

3.2

(∆ιατήρηση,

αποκατάσταση

και

αναβάθµιση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και του φυσικού πλούτου)
παρουσιάζει µείωση στο Προτεινόµενο Πρόγραµµα ύψους 13,6 εκατ. Ευρώ.
Επίσης, στο Προτεινόµενο Πρόγραµµα προστίθεται το Μέτρο 341 (Μέτρο
3.3

Απόκτηση

δεξιοτήτων

για

υλοποίηση

µίας

στρατηγικής

τοπικής

ανάπτυξης) µε πιστωµένη δηµόσια δαπάνη 300,000 Ευρώ.
•

Ο Άξονας 4 παραµένει ο ίδιος και στα δύο Προγράµµατα και σε επίπεδο
πιστώσεων και σε βαρύτητα, µε ακριβώς τις ίδιες δράσεις µέτρα στα οποία
τους αναλογούν οι ίδιες πιστώσεις.

•

Τέλος, ο Άξονας 5 που υλοποιείται µέσω του Μέτρου 511 ( Μέτρο 5.1
Τεχνική Υποστήριξη) παρουσιάζει µείωση στο Προτεινόµενο Πρόγραµµα της
τάξης του 1,8 εκατ. ευρώ στις πιστωµένες δηµόσιες δαπάνες και στην όλη
βαρύτητα στο Προγράµµατος της τάξης του 0,6%.

Παρατηρείται ότι τα µέτρα 112, 121, 214, και 226 παρουσιάζουν σηµαντική
αύξηση της βαρύτητας και της δαπάνης στο Προτεινόµενο Πρόγραµµα (ΕΛ1), ενώ
τα µέτρα 132, 313, 321, 323, 511 παρουσιάζουν σηµαντική µείωση. Επίσης στο
Προτεινόµενο Πρόγραµµα εµφανίζονται 2 νέα µέτρα, το 131 και το 341.
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Από τις διαφοροποιήσεις αυτές είναι έκδηλο ότι το Προτεινόµενο Πρόγραµµα
ενισχύει τα Μέτρα του Άξονα 1 και του Άξονα 2, ενώ δίνει µικρότερη βαρύτητα
στον Άξονα 3 αλλά και στην τεχνική υποστήριξη του Προγράµµατος.
Ειδικότερα, µέσα από την προτεινόµενη λύση και σε σχέση µε τον Άξονα 1
προωθούνται περισσότερο τα µέτρα που αποσκοπούν:
-

Στον εκσυγχρονισµό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων

-

Στην ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών

Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν δράσεις οι οποίες, επιφέρουν άµεσες και έµµεσες
θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και τοπικές και µικρής σηµαντικότητας
αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος, τα ύδατα, την ατµόσφαιρα, τη χλωρίδα – πανίδα
που µπορούν να προκύψουν από τη κατασκευή έργων στη γεωργική και
κτηνοτροφική δραστηριότητα, από την προώθηση των µονάδων µεταποίησης,
αλλά και από την κατασκευή έργων όπως µονάδες βιολογικού καθαρισµού,
υποδοµές πρόσβασης σε νέα γεωργική και δασική γη, οικοδοµικές εργασίες κ.α.
Επίσης, µειώνονται οι ενισχύσεις του Μέτρου 132 (Εκπλήρωση των προτύπων µε
βάση την κοινοτική νοµοθεσία), το οποίο µέτρο αφορά κυρίως δράσεις που
αποσκοπούν στην εφαρµογή κοινοτικών προγραµµάτων ποιότητας (βιολογικής
γεωργίας, προστασίας των γεωργικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης
των

γεωργικών

προϊόντων

και

τροφίµων)

εθνικών

προτύπων

(εφαρµογή

συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή AGRO, εφαρµογή
συστηµάτων διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος). Η
εφαρµογή των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων και συστηµάτων στον
γεωργικό τοµέα περιλαµβάνει και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, των
λιπασµάτων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κατά την άσκηση της
γεωργικής

δραστηριότητας,

γεγονός

που

οδηγεί

στην

ελαχιστοποίηση

των

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στον κτηνοτροφικό τοµέα προβλέπονται
απαιτήσεις διαχείρισης που διασφαλίζουν τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων
και το περιβάλλον. Τέλος, µε την εφαρµογή των προτύπων επιτυγχάνεται αύξηση
της προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή προϊόντα του γεωργικού τοµέα και
βελτίωση του εισοδήµατος του γεωργικού πληθυσµού, µε αποτέλεσµα τη συνέχιση
της απασχόλησής τους στον πρωτογενή τοµέα.
Τέλος, και σε σχέση µε τον Άξονα 1, το νέο µέτρο που υιοθετείται στο
προτεινόµενο πρόγραµµα (131 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική
νοµοθεσία) περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν κυρίως στην ηλεκτρονική σήµανση
αιγοπροβάτων, που επιβάλλεται από τους κανόνες της πολλαπλής συµµόρφωσης
και συµβάλλει στη συµµόρφωση των απαιτήσεων της βιολογικής κτηνοτροφίας. Τα
περιβαλλοντικά οφέλη του µέτρου αυτού προβλέπονται να είναι έµµεσα και
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συνδέονται µε την προστασία του εδάφους και των υδάτων και την άµβλυνση των
κλιµατικών παραγόντων.
Μέσα από την προτεινόµενη λύση ενισχύονται περισσότερο τα µέτρα του Άξονα 2
που αποσκοπούν:
-

Στην Παροχή Ενισχύσεων για τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της
άγριας πανίδας (που αποτελεί νέο Μέτρο σε σχέση µε το Εναλλακτικό
Πρόγραµµα)

-

Στην Προστασία των ∆ασών από τις Πυρκαγιές και στην αναδάσωση καµένων
περιοχών

Οι δράσεις των πιο πάνω µέτρων σχετίζονται µε την προστασία και ανάδειξη των
προστατευόµενων περιοχών (π.χ. περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000),
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση της γεωργικής γης
και των δασών. Επιπλέον, προωθούνται παρεµβάσεις προστασίας των φυσικών
πόρων (έδαφος, νερό, αέρα), καθώς και η αύξηση της δασικής έκτασης.
Τα παραπάνω µέτρα περιλαµβάνουν δράσεις που εκτιµάται ότι θα επιφέρουν
σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στο έδαφος, στα νερά,
στο τοπίο, στη βιοποικιλότητα αλλά και στον πληθυσµό. Συνεπώς µε την αύξηση
των προβλεπόµενων δαπανών στα µέτρα αυτά και γενικότερα στον Άξονα 2
αναµένεται να αυξηθούν και τα περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίηση των
επιλέξιµων

δράσεων

κάτι

που

θεωρείται

σηµαντικό

πλεονέκτηµα

στην

περιβαλλοντική αξιολόγηση του προτεινόµενου προγράµµατος (ΕΛ1).
Ειδικότερα µετά τις πρόσφατες µεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κύπρο
(Ιούλιος 2007), η ενίσχυση του Μέτρου 226 (Μέτρο 2.5 Προστασία των ∆ασών
από

τις

Πυρκαγιές

και

αναδάσωση

καµένων

περιοχών)

κρίνεται

ιδιαίτερα

ευεργετική και επίκαιρη, αφού αναµένονται έµµεσες και µόνιµες θετικές επιπτώσεις
στη µείωση της διάβρωσης του εδάφους.
Τέλος, µέσα από την εναλλακτική λύση του προτεινόµενου προγράµµατος (ΕΛ1)
δίδεται µειωµένη ενίσχυση σε δαπάνες και βαρύτητα στον Άξονα 3 σε σχέση µε το
Εναλλακτικό Πρόγραµµα (ΕΛ2), και κυρίως σε µέτρα που αποσκοπούν:
-

Ενθάρρυνση Τουριστικών δραστηριοτήτων

-

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και
του φυσικού πλούτου,

Ταυτόχρονα, στο προτεινόµενο πρόγραµµα (ΕΛ1) προστίθεται το Μέτρο 3.3
Απόκτηση δεξιοτήτων για υλοποίηση µίας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, το
οποίο δεν συνδέεται µε αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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Τα πιο πάνω µέτρα εκτιµάται ότι γενικά ωθούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής
στην ύπαιθρο και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Πρόκειται για
µέτρα

τα

οποία

συµβάλλουν

στη

βελτίωση

κυρίως

του

ανθρωπογενούς

περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο έµµεσα, αλλά ταυτόχρονα προϋποθέτουν και
κατασκευή έργων υποδοµής τα οποία δύναται να επιφέρουν ασήµαντες αρνητικές
επιπτώσεις κατά το στάδιο κατασκευής κυρίως σε παραµέτρους του φυσικού
περιβάλλοντος.
Ο Άξονας 4, όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν έχει διαφορές µεταξύ των δύο
εναλλακτικών λύσεων.
Η µείωση της προβλεπόµενης δαπάνης του Άξονα 5 στο Προτεινόµενο Πρόγραµµα
δεν επηρεάζει την περιβαλλοντική αξιολόγηση και σύγκριση των δύο λύσεων, και
έτσι µαζί µε τον Άξονα 4 δεν λήφθηκαν υπόψη στην συγκριτική αξιολόγηση.
5.4.

Αξιολόγηση Εναλλακτικών ∆υνατοτήτων

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων, είναι
αρχικά προφανές ότι η µηδενική λύση κρίνεται ως η δυσµενέστερη, τόσο για την
εξέλιξη της αγροτικής ανάπτυξης, όσο και για την προώθηση της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Όσον αφορά στις άλλες δυο εναλλακτικές δυνατότητες, στον Πίνακα 4 επιχειρείται
µια

συγκριτική

αξιολόγηση

των

επιπτώσεών

τους

στο

περιβάλλον.

Πιο

συγκεκριµένα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις από την εφαρµογή των
Αξόνων 1, 2 και 3 των δύο προγραµµάτων σε κάθε επιµέρους περιβαλλοντική
παράµετρο χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα βαθµολόγησης το οποίο αναλύεται στον
Πίνακα 3.
Πίνακας 3: Σύστηµα βαθµολόγησης επιπτώσεων
Βαθµός
Επίπτωσης
3
2
1
0
-1
-2
-3

Ένταση Επίπτωσης στην
Περιβαλλοντική Παράµετρο
Μεγάλη Θετική
Μέτρια Θετική
Μικρή Θετική
Καµία
Μικρή Αρνητική
Μέτρια Αρνητική
Μεγάλη Αρνητική

Οι περιβαλλοντικές παράµετροι που επιλέχθηκαν όπως αποτελέσουν τα κριτήρια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι αυτές που αναφέρονται
στον Νόµο 102(Ι)/2005 που προβλέπει για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο
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περιβάλλον ορισµένων σχεδίων ή/και προγραµµάτων. Πιο κάτω επεξήγεται τι
εξετάζεται για κάθε περιβαλλοντική παράµετρο:
¾

Βιοποικιλότητα: Εξετάζονται οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα της
περιοχής µελέτης από την εφαρµογή των δράσεων του ΠΑΑ

¾

Πληθυσµός

και

Ανθρώπινη

Υγεία:

Εξετάζονται

οι

επιπτώσεις

στον

Ανθρώπινο πληθυσµό, στην Ανθρώπινη Υγεία και σε οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο από την εφαρµογή των δράσεων του ΠΑΑ
¾

Πανίδα, Χλωρίδα: Εξετάζονται οι επιπτώσεις στην Πανίδα και την Χλωρίδα
της περιοχής όπου εφαρµόζονται οι συγκεκριµένες δράσεις του ΠΑΑ

¾

Έδαφος: Εξετάζονται οι επιπτώσεις από την εφαρµογή των δράσεων του
ΠΑΑ στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής

¾

Ύδατα: Εξετάζονται οι επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της
περιοχής από την εφαρµογή των δράσεων του ΠΑΑ

¾

Ατµόσφαιρα: Εξετάζονται οι επιπτώσεις στην Ατµόσφαιρα από την
εφαρµογή των δράσεων του ΠΑΑ

¾

Κλιµατικοί Παράγοντες: Εξετάζονται οι επιπτώσεις στο τοπικό κλίµα της
περιοχής µελέτης από την εφαρµογή των δράσεων του ΠΑΑ

¾

Υλικά περιουσιακά στοιχεία: Εξετάζονται οι επιπτώσεις που δύναται να
επιφέρει η εφαρµογή των δράσεων του ΠΑΑ σε οποιαδήποτε υλικά αγαθά

¾

Πολιτιστική κληρονοµιά: Εξετάζονται οι επιπτώσεις που δύναται να
επιφέρει

η

εφαρµογή

των

δράσεων

του

ΠΑΑ

στην

πολιτιστική

κληρονοµιά, συµπεριλαµβανοµένης της αρχαιολογικής κληρονοµιάς και
της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
¾

Τοπίο: Εξετάζονται οι επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει η εφαρµογή
των

δράσεων

του

ΠΑΑ

στο

φυσικό,

ιστορικό

και

παραδοσιακά

ανθρωπογενές τοπίο
Το σύνολο των παραµέτρων που εξετάζονται αποτελεί µια ισορροπία και µια
αντιπροσωπευτική εικόνα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Το
φυσικό

περιβάλλον

αντιπροσωπεύεται

επαρκώς

µε

τις

παραµέτρους

Βιοποικιλότητα, Πανίδα / Χλωρίδα, Έδαφος, Ύδατα, Ατµόσφαιρα και Κλιµατικοί
Παράγοντες, ενώ το ανθρωπογενές περιβάλλον αντιπροσωπεύεται επαρκώς από τις
παραµέτρους Πληθυσµός και Ανθρώπινη Υγεία, Υλικά περιουσιακά στοιχεία,
Πολιτιστική κληρονοµιά και το Τοπίο.
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Στην Αξιολόγηση που γίνεται στην συνέχεια η κάθε παράµετρος έχει την ίδια
βαρύτητα (Βαρύτητα = 1), η οποία πολλαπλασιάζεται αρχικά µε την ένταση της
επίπτωσης που εκτιµάται ότι θα επιφέρει η υλοποίηση των δράσεων του κάθε
Άξονα ανά περιβαλλοντική παράµετρο όπως υποδείχθηκε στον Πίνακα 3. Η
εκτίµηση της έντασης της επίπτωσης γίνεται κάνοντας την απλή ερώτηση «Τι
αντίκτυπο θα επιφέρει η υλοποίηση των δράσεων του συγκεκριµένου Άξονα στην
συγκεκριµένη παράµετρο, και πόσο σηµαντικός προβλέπεται αυτός να είναι?». Στη
συνέχεια, η ένταση της επίπτωσης πολλαπλασιάζεται µε την βαρύτητα του
ποσοστού συµµετοχής του Άξονα στο όλο Πρόγραµµα έτσι ώστε να σταθµίζεται µε
το σύνολο των πιστώσεων που προβλέπονται για τον συγκεκριµένο Άξονα της
συγκεκριµένης ΕΛ.
Στην συγκριτική αξιολόγηση που γίνεται για τις δύο ΕΛ, λόγω του ότι τα δύο
προγράµµατα είναι παρόµοια µε πολύ λίγες διαφορές, κρίθηκε ορθό όπως
χρησιµοποιηθούν οι ίδιες εντάσεις για κάθε επίπτωση σε κάθε Άξονα ανά
περιβαλλοντική παράµετρο της κάθε ΕΛ, και έτσι η διαφοροποίηση της συνολικής
βαθµολογίας

είναι

αποτέλεσµα

του

διαφορετικού

ύψους

ενίσχυσης

που

προβλέπεται για κάθε Άξονα σε κάθε ΕΛ.
Και στα δύο προγράµµατα, ο Άξονας 1 προτείνει µέτρα που ωθούν στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας. Πρόκειται για µέτρα τα
οποία

συµβάλλουν

στη

βελτίωση

του

φυσικού

και

του

ανθρωπογενούς

περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο έµµεσα. Προβλέπονται µικρής έντασης θετικές
επιπτώσεις στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
Ο Άξονας 2 προτείνει µέτρα που συµβάλλουν άµεσα στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Όπως φαίνεται
από την ανάλυση των επιπτώσεων του Άξονα 2 στον πίνακα που ακολουθεί, η
εφαρµογή του θα επιφέρει ως επί το πλείστον µεσαίας έντασης θετικές επιπτώσεις
κυρίως στο φυσικό περιβάλλον και µικρότερης έντασης θετικές επιπτώσεις στο
ανθρωπογενές περιβάλλον.
Ο Άξονας 3 προτείνει µέτρα που ωθούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην
ύπαιθρο και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Πρόκειται για µέτρα τα
οποία συµβάλλουν στη βελτίωση κυρίως του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και
κατά κύριο λόγο έµµεσα, αλλά ταυτόχρονα προωθούν και έργα υποδοµής τα οποία
αναµένεται να επιφέρουν και άµεσες βραχυπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις στο
φυσικό

περιβάλλον

κατά

την

φάση

της

κατασκευής

ορισµένων

έργων.

Προβλέπεται ότι η εφαρµογή των δράσεων του Άξονα 3 θα επιφέρει µικρής έως και
µεσαίας έντασης θετικές επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά και
µικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.
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Άξονας 3

1
0,4323
2
0,8684
2
0,178

Άξονας 4
Άξονας 5

Άξονας 1
Άξονας 2
Άξονας 3
Άξονας 4
Άξονας 5

0
0
3
1,2585
-1
-0,1381

1
0,3925
2
0,839
2
0,2762
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Βιοποικιλότητα

Πίνακας 4: Συγκριτική Αξιολόγηση των Εναλλακτικών Λύσεων ΕΛ1 και ΕΛ2 και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον
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Όπως παρουσιάζεται και στους Πίνακες του Παραρτήµατος IV, κάθε Άξονας φέρει
µια βαρύτητα ως προς το σύνολο των Αξόνων 1 έως 5, δηλαδή λαµβάνει ένα
συγκεκριµένο ποσοστό των συνολικών δαπανών. Οι βαρύτητες αυτές είναι
διαφορετικές ανάµεσα στις δύο υπό εξέταση λύσεις, καθώς έχουν επηρεαστεί από
τις

βαρύτητες

των

επιµέρους

µέτρων,

οι

οποίες

είναι

διαφορετικές.

Πολλαπλασιάζοντας λοιπόν τη βαθµολογία των επιπτώσεων κάθε Άξονα µε την
αντίστοιχη βαρύτητά του και αθροίζοντας τα ποσά που προκύπτουν, οδηγούµαστε
σε µια συνολική βαθµολογία για κάθε λύση. Προφανώς, η λύση που φέρει την
υψηλότερη βαθµολογία είναι αυτή που επιφέρει και τις πιο θετικές επιπτώσεις (ή
καλύτερα επιδράσεις) στο περιβάλλον. Σηµειώνεται ότι δεν λήφθηκε υπόψη η
Κρατική Ενίσχυση που δίδεται στο Προτεινόµενο Πρόγραµµα, εφόσον πρόκειται
στην ουσία για συµπληρωµατική ενίσχυση, και που όµως αν ληφθεί υπόψη τότε το
προτεινόµενο πρόγραµµα θα είχε ψηλότερη βαθµολογία.
Από τη συγκριτική λοιπόν θεώρηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων προκύπτει ότι
η

λύση

ΕΛ1

του

Προτεινόµενου

Προγράµµατος

αναµένεται

να

αποφέρει

µεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη, κυρίως προς στο φυσικό περιβάλλον. Το
συµπέρασµα αυτό µπορεί να εξαχθεί και από το γεγονός ότι δίνει µεγαλύτερη
βαρύτητα

στην

αειφορική

χρήση

της

γεωργικής

γης,

τη

βελτίωση

του

περιβάλλοντος και της υπαίθρου. Ταυτόχρονα στη λύση ΕΛ1 περιορίζονται οι
πιστώσεις προς τις κατασκευές, τη µεταποίηση, τις επιχειρήσεις κ.α. που
επιβαρύνουν σχετικά τις παραµέτρους του φυσικού περιβάλλοντος. Από την άλλη
µεριά, η εφαρµογή της ΕΛ2 πιθανώς να πρόσφερε µεγαλύτερα οφέλη κυρίως προς
στο ανθρωπογενές περιβάλλον, µέσω δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας,
όµως και παρόλα αυτά, συνδυάζοντας τα οφέλη και προς το ανθρωπογενές αλλά
και προς το φυσικό περιβάλλον, φαίνεται ότι η ΕΛ1 και το Προτεινόµενο
Πρόγραµµα είναι ιδανικότερη λύση σε σχέση µε την ΕΛ2.
Συνεπώς, η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων µε κριτήρια την περιβαλλοντική
απόδοση, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της εφικτής εφαρµογής τους και της
επίτευξης των στόχων τους, αναδεικνύει ως προσέγγιση επιλογής την εναλλακτική
λύση ΕΛ1, δηλαδή το προτεινόµενο σχέδιο ΠΑΑ.
Στη συνέχεια εξετάζονται οι γενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

από την

προτεινόµενη λύση καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις των µέτρων αντιµετώπισης
που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να µειωθούν περισσότερο ή και να εξαλειφθούν
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στο παρόν Κεφάλαιο θα γίνεται αναφορά στην υφιστάµενη κατάσταση του
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής που καλύπτει το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013. Η περιοχή µελέτη όπως έχει ήδη αναφερθεί καλύπτει όλη
την Επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός
έλεγχος από το Κράτος.

6.1.

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας (Κλάδος Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα)
είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων των
ατµοσφαιρικών

ρύπων.

Σήµερα

το

δίκτυο

µέτρησης

της

ποιότητας

της

ατµόσφαιρας και των συγκεντρώσεων διάφορων αέριων ρυπαντών περιλαµβάνει
εννέα ειδικά εξοπλισµένους σταθµούς.
Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι στην Κύπρο εµφανίζουν σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε
αστικές και βιοµηχανικές περιοχές. Μία αναλυτική µελέτη που εκπονήθηκε την
περίοδο 2002 / 2003 έκανε σύγκριση των επιπέδων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
στην

Κύπρο

µε

την

κατάσταση

σε

χώρες

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Τα

αποτελέσµατα της µελέτης αυτής κατέδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις αέριων ρύπων
στην ατµόσφαιρα των Κυπριακών πόλεων είναι σχετικά υψηλές, σε σχέση µε την
µέση κατάσταση σε πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εικόνες 6-1 – 6-3).
Επιπρόσθετα στο Γράφηµα 6-1 που ακολουθεί διαφαίνεται η αυξητική τάση στις
παραγόµενες ποσότητες θερµοκηπιακών αερίων στο νησί (CO2, ΝH4, N2O). Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τα υψηλά επίπεδα ρύπων που επικρατούν στο νησί
τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη λήψης αποτελεσµατικότερων µέτρων.
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Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
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Γράφηµα 6-1: Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου στην Κύπρο για την περίοδο
1990 – 2003
Πηγή: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

Εικόνα 6-1: Σύγκριση των µέσων ετήσιων συγκεντρώσεων NO2 σε
Κυπριακές αστικές περιοχές (κόκκινες γραµµές) και περιοχές άλλων
Ευρωπαϊκών πόλεων (µπλε γραµµές) την περίοδο 2002-2003. Οι έντονες
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κάθετες γραµµές δείχνουν τα όρια στόχους της ΕΕ για το 2005 και 2010
αντίστοιχα.
Πηγή: Στοιχεία µελέτης δηµοσιευµένα στον ιστοτόπο του Τµήµατος
Επιθεώρησης Εργασίας http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/

Εικόνα 6-2: Σύγκριση των µέσων ετήσιων συγκεντρώσεων SO2 σε
Κυπριακές αστικές περιοχές (κόκκινές γραµµές) και περιοχές άλλων
Ευρωπαϊκών πόλεων (µπλε γραµµές) την περίοδο 2002-2003. Οι έντονες
κάθετες γραµµές δείχνουν τα όρια στόχους της ΕΕ για το 2005 και 2010
αντίστοιχα.
Πηγή: Στοιχεία µελέτης δηµοσιευµένα στον ιστοτόπο του Τµήµατος
Επιθεώρησης Εργασίας http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/
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Εικόνα 6-3: Σύγκριση των µέσων ετήσιων συγκεντρώσεων αιωρούµενων
σωµατιδίων ΡΜ10 σε Κυπριακές αστικές περιοχές (κόκκινές γραµµές) και
περιοχές άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων (µπλε γραµµές) την περίοδο 20022003. Οι έντονες κάθετες γραµµές δείχνουν τα όρια στόχους της ΕΕ για το
2005 και 2010 αντίστοιχα
Πηγή: Στοιχεία µελέτης δηµοσιευµένα στον ιστότοπο του Τµήµατος
Επιθεώρησης Εργασίας http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/
Αναλυτικά αναφέρεται ότι σχετικά υψηλές τιµές διοξειδίου του αζώτου (NO2)
µπορούν να παρατηρηθούν στις πόλεις και τα περίχωρα τους ιδιαίτερα κατά τη
χειµερινή περίοδο εξαιτίας τυπικών φυσικών ατµοσφαιρικών φαινοµένων της
περιόδου όπως το φαινόµενο της ατµοσφαιρικής ευστάθειας ή / και των
ατµοσφαιρικών αναστροφών (Εικόνα 6-4).
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Εικόνα 6-4: Μέση Χειµερινή συγκέντρωση NO2
Πηγή: Στοιχεία δηµοσιευµένα στον Ιστότοπο του Τµήµατος Επιθεώρησης
Εργασίας http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/
Στο Γράφηµα 6-2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ηµερήσια διακύµανση των
συγκεντρώσεων του µονοξειδίου του αζώτου σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Οι
υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται κατά τις ώρες µέγιστης κυκλοφορίας.
Το φαινόµενο αυτό µπορεί να γίνει περισσότερο διακριτό στη Λευκωσία και τη
Λεµεσό καθώς είναι οι πόλεις µε τη µεγαλύτερη κίνηση οχηµάτων.

Γράφηµα 6-2: Ηµερήσια κατανοµή ΝΟ
Πηγή: Έκθεση Κατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των
αέριων εκποµπών της Κύπρου 2003-2005, Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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Οι συγκεντρώσεις των οξειδίων του αζώτου παρουσιάζουν γενικά µια µικρή µείωση
τα τελευταία χρόνια (Γράφηµα 6-3), µε εξαίρεση το 2002, γεγονός που σχετίζεται
άµεσα µε την υιοθέτηση αποτελεσµατικότερων τεχνολογιών στις διάχυτες πηγές
ρύπανσης (πετρελαιοκίνητα οχήµατα, κεντρικές θερµάνσεις) καθώς επίσης και µε
την απόδοση των δαπανών πολλών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για την
προστασία του αέρα.
Αξίζει να τονιστεί ότι κατά το 2004 οι συνολικές εκποµπές οξειδίων του αζώτου
ανήλθαν στους 18,36 χιλιάδες τόνους σε σύγκριση µε τις 21,65 χιλιάδες τόνους
που παράχθηκαν κατά το 2000 σηµειώνοντας µια µείωση της τάξης του 15,1%.
Όπως µπορεί να φανεί και από το γράφηµα το µεγαλύτερο ποσοστό των εκποµπών
ΝΟx προέρχεται από τον τοµέα των µεταφορών οι εκποµπές του οποίου κατά το
2004 έφθασαν τους 8,34 χιλιάδες τόνους, τιµή που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,4%
των συνολικών εκποµπών ΝΟx.

Γράφηµα 6-3: Ετήσιες εκποµπές οξειδίων του αζώτου ανά τοµέα
παραγωγής
Πηγή: Έκθεση Κατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των
αέριων εκποµπών της Κύπρου 2003-2005, Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας
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Οι ποσότητες αµµωνίας που παράγονται από τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις
ευθύνονται για το 93% (2004) του συνολικού ποσοστού αµµωνίας που παράγεται
στην Κύπρο. Πέραν από τις ποσότητες που παράγονται κατά τη διαχείριση των
ζωικών απορριµµάτων µικρές ποσότητες παράγονται και από τη χρήση λιπασµάτων
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
Από τα γραφήµατα που ακολουθούν φαίνεται µια σχετική σταθερότητα στις
παραγόµενες ποσότητες για τα έτη 2000 – 2004. Οι συνολικές εκποµπές ΝΗ3 κατά
το 2004 στην Κύπρο ανήλθαν στους 5,51 χιλιάδες τόνους σε σύγκριση µε 5,31
χιλιάδες τόνους το 2000, σηµειώνοντας µικρή αύξηση της τάξης του 3,7%.

Γράφηµα 6-4: Εκποµπές αµµωνίας ανά τοµέα παραγωγής
Πηγή: Έκθεση Κατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των
αέριων εκποµπών της Κύπρου 2003-2005, Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας
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Γράφηµα 6-5: Εκποµπές αµµωνίας από ζωικά απορρίµµατα
Πηγή: Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας
Οι κατηγορίες των περιοχών, όπου τα επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης που
οφείλονται κυρίως στην κυκλοφορία (διοξείδιο του αζώτου και βενζόλιο) φθάνουν
σε µέσες τιµές υψηλότερες από το άνω όριο εκτίµησης αλλά ακόµη και από τις
µελλοντικές οριακές τιµές ποιότητας αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:
• Τµήµατα πόλεων µε υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, όπως η Λεωφόρος Μακαρίου
στη Λευκωσία.
• Περιοχές πόλεων µε χαµηλό ρυθµό φυσικής ανανέωσης του αέρα, (περιοχές
αστικού υποβάθρου και εµπορικών δραστηριοτήτων, όπως η ∆ηµοτική Αγορά της
Λάρνακας).
• Συνδυασµός των παραπάνω, δηλαδή περιοχές µε υψηλή κυκλοφοριακή φόρτιση
και χαµηλό ρυθµό φυσικής ανανέωσης του αέρα.
Σηµαντική θετική εξέλιξη στην άµβλυνση των πιέσεων που δέχονται οι εν λόγω
περιοχές είναι η σταδιακή διείσδυση καθαρών καύσιµων στην Κυπριακή αγορά.
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Γράφηµα 6-6: Ποσοστό καθαρών καυσίµων
Πηγή: ΣΜΠΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
Όπως και στην περίπτωση του διοξειδίου του αζώτου, οι υψηλότερες τιµές
βενζολίου αναµένονται στις αστικές περιοχές, όπου βρίσκονται και οι µείζονες
πηγές ρύπανσης όπως η κυκλοφορία οχηµάτων. Η σηµαντικότερη πηγή διοξειδίου
του θείου είναι το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Κερύνειας στη βόρεια
ακτή, και του Βασιλικού, της Μονής και της ∆εκέλειας στην νότια ακτή. Αθροιστικά
οι τιµές συγκεντρώσεων φτάνουν από 8 έως 12 µg / m³ στις γύρω από αυτά τα
εργοστάσια περιοχές, (στην Εικόνα 6-5 µε κίτρινο χρώµα), ενώ µπορούν να
φτάσουν και τιµές της τάξης των 20 µg/m³ (στην Εικόνα 6-5 µε πορτοκαλί) στην
περίπτωση των µονάδων Μονής και Βασιλικού.

Εικόνα 6-5: Μέσες Θερινές συγκεντρώσεις SO2
Πηγή: Στοιχεία δηµοσιευµένα στον Ιστότοπο του Τµήµατος Επιθεώρησης
Εργασίας http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/
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Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου παρουσιάζουν µια σταδιακή µείωση τα
τελευταία χρόνια (Γράφηµα 6-7). Το γεγονός αυτό όπως και στην περίπτωση των
οξειδίων του αζώτου σχετίζεται άµεσα µε την υιοθέτηση αποτελεσµατικότερων
τεχνολογιών στις διάχυτες πηγές ρύπανσης (πετρελαιοκίνητα οχήµατα, κεντρικές
θερµάνσεις)

καθώς

επίσης

και

µε

την

απόδοση

των

δαπανών

πολλών

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για την προστασία του αέρα.

Γράφηµα 6-7: Ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του θείου ανά τοµέα
παραγωγής
Πηγή: Έκθεση Κατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των
αέριων εκποµπών της Κύπρου 2003-2005, Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας
Επίσης σηµαντικό πρόβληµα στην Κύπρο παρουσιάζει το όζον στην κατώτερη
ατµόσφαιρα, ειδικά στις περιοχές µε ψηλό υψόµετρο. Αντιθέτως, εντός του
αστικού ιστού το όζον στην Κύπρο εµφανίζει γενικά χαµηλές τιµές, εξαιτίας της
καταστροφής του κατά την χηµική αντίδρασή του µε πρωτογενείς ρύπους που
προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία. Παραδόξως το όζον είναι ρύπος που
απαντάται συχνότερα σε αγροτικές περιοχές µε υψηλό υψόµετρο, παρά σε αστικές
περιοχές.
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Εικόνα 6-6: Μέσες Θερινές συγκεντρώσεις Όζοντος
Πηγή: Στοιχεία δηµοσιευµένα στον Ιστότοπο του Τµήµατος Επιθεώρησης
Εργασίας http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/
Η Κύπρος, όπως και πολλές άλλες χώρες της Μεσογείου, επηρεάζεται από σύννεφα
σκόνης που δηµιουργούνται στην έρηµο της Σαχάρας και µετακινούνται εξαιτίας
της ατµοσφαιρικής κυκλοφορίας. Το ξηρό κλίµα της Κύπρου συνεισφέρει στην
επαναιώρηση των σωµατιδίων σκόνης επιτείνοντας το πρόβληµα.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ενδεικτικά ο πίνακας µε τις ετήσιες εκποµπές αέριων
ρύπων ανά τοµέα παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται µια σφαιρική εικόνα της
ρύπανσης του αέρα εντοπίζοντας τους τοµείς µε το µεγαλύτερο ποσοστό
ρύπανσης. Η γεωργία και η κτηνοτροφία συµβάλουν µε ένα µικρό αλλά σηµαντικό
ποσοστό στη συνολική ρύπανση της ατµόσφαιρας ενώ παράλληλα παρουσιάζονται
ως η σηµαντικότερη πηγή ρύπανσης από αµµωνία.
Πίνακας 5: Ετήσιες εκποµπές αέριων ρύπων (σε ktn) ανά τοµέα για το έτος
2004
Τοµέας

SO2

NOx

Παραγωγή Ενέργειας

31,40

6,54

2,08

∆ιύλιση Πετρελαίου

0,32

0,04

0,25

Κατασκευαστική Βιοµηχανία

4,32

0,53

2,62

Μεταφορές

2,41

8,34

5,68

Οικιστικά (Κεντρικές Θερµάνσεις)

2,10

0,44

0,27

Γεωργία

0,55

0,44

0,09

Αποθήκευση και ∆ιανοµή
Πετρελαιοειδών
Παραγωγή Τσιµέντου και Ασβέστη

NH3

1,25
4,27

2,03

0,08

∆ιαχείριση Ζωικών Αποβλήτων

5,13

Εκποµπές από Λιπάσµατα

0,38

Σύνολο

VOC

45,37

18,36

5,51

12,32

Πηγή: Έκθεση Κατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των
αέριων εκποµπών της Κύπρου 2003-2005, Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας
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Σε σχέση µε τις κλιµατικές αλλαγές, έχει εκπονηθεί Στρατηγικό Σχέδιο για τον
περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, λαµβάνοντας υπόψη τεχνικά
αλλά και οικονοµικά κριτήρια.
Το Σχέδιο υπολόγισε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, εκτίµησε την εξέλιξη
των εκποµπών για τη χρονική περίοδο έως το 2020, αξιολόγησε τις προοπτικές
περιορισµού των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και εξέτασε το κόστος
και το όφελος από την εφαρµογή διαφόρων µέτρων.
Η υλοποίηση του Σχεδίου, συνεπάγεται τη συστηµατική εφαρµογή πληθώρας
µέτρων και πολιτικών, που θα επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές. Αν και αρκετά
µέτρα εµφανίζουν οικονοµικά οφέλη, εντούτοις η υλοποίηση του όλου Σχεδίου θα
απαιτήσει τη δέσµευση σηµαντικών κεφαλαίων.
Ο τοµέας της παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αποτελέσει
τη βάση επίτευξης των στόχων του Σχεδίου, µε προγράµµατα και µέτρα που
αποτελούν, ήδη, µέρος της ενεργειακής πολιτικής, όπως:
α) Την κατασκευή νέων συµβατικών µονάδων που θα εγκατασταθούν στο σύστηµα
µε καύσιµο το φυσικό αέριο.
β) Την απόσυρση παλαιών µονάδων ατµοστροβίλων του σταθµού Μονής.
γ) Την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.
δ) Την υλοποίηση σηµαντικών παρεµβάσεων στον οικιακό – τριτογενή τοµέα που
θα στοχεύουν στη διείσδυση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών καθώς και τη
βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων.
Σηµαντικό ρόλο αναµένεται να διαδραµατίσει και ο τοµέας των µεταφορών, κυρίως
µέσω της ενθάρρυνσης της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς, της προώθησης
της χρήσης µικρού κυβισµού οχηµάτων, της συστηµατικής συντήρησης των
οχηµάτων, κλπ.
Οι κυριότερες µειώσεις εκποµπών στο βιοµηχανικό τοµέα, θα προέλθουν από τη
διείσδυση του φυσικού αερίου σε επιλεγµένες βιοµηχανικές µονάδες καθώς, επίσης
και την καύση απορριµµάτων στη βιοµηχανία τσιµέντου.
Η αποτελεσµατική εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου προϋποθέτει και δράσεις
ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης των διαφόρων οµάδων – αποδεκτών, καθώς και
του ευρύτερου κοινού.
Η επιτυχής υλοποίηση του προγράµµατος µείωσης των εκποµπών των αερίων του
θερµοκηπίου προϋποθέτει το συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων και τη
συστηµατική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του. Ταυτόχρονα, θα πρέπει
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να εξεταστούν τρόποι ώστε να διασφαλιστεί η µείωση των εκποµπών των αερίων
του θερµοκηπίου σε όλα τα µέτρα του σχεδίου ανάπτυξης, όπως έχει προβλεφθεί
στον αρχικό σχεδιασµό, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα.
Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από Πρόταση που
υποβλήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
ενέκρινε, στις γενικές του αρχές, το Στρατηγικό Σχέδιο και εξουσιοδότησε τον
Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να συντονίσει τη σταδιακή
υλοποίησή του, σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα και αφού αυτό διαφοροποιηθεί λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις
απόψεις των διαφόρων φορέων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Κύπρος δεν είχε συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα Ι της
Σύµβασης για τις Κλιµατικές Αλλαγές, δεν είχε ενταχθεί στο Παράρτηµα Β του
Πρωτοκόλλου του Κιότο και δεν ήταν µέλος της ΕΕ όταν συµφωνήθηκαν οι
επιµέρους δεσµεύσεις των Κρατών-Μελών της για την πρώτη περίοδο δεσµεύσεων
(2008 – 2012). Έτσι, στα πλαίσια της από κοινού επίτευξης του στόχου του 8%
για την ΕΕ, η Κύπρος δεν έχει οποιεσδήποτε ποσοτικοποιηµένες δεσµεύσεις
σχετικά µε τον περιορισµό των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου οι οποίες
για την περίοδο 1990 – 2003 αυξήθηκαν κατά 52,1%.
Η θετική συνεισφορά των Κυπριακών δασών στην άµβλυνση των κλιµατικών
αλλαγών µέσω της δέσµευσης διοξειδίου του άνθρακα φαίνεται από την συνολική
ποσότητα άνθρακα που περιέχεται στην Ετήσια Προσαύξηση των δασικών δέντρων
και η οποία ανέρχεται περίπου στους 0,037 εκατοµµύρια µετρικούς τόνους. Προς
αυτή την κατεύθυνση είναι υποβοηθητική η στήριξη των δασώσεων που παρέχεται
τόσο από το υφιστάµενο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου δασώθηκαν περίπου
250 ha όσο και από Εθνικούς Πόρους όπου δασώνονται περίπου 200 ha/έτος.

6.2.

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

Η χώρα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την εισαγωγή ενεργειακών πόρων από
το εξωτερικό. Αυτό σε συνδυασµό µε τις έντονες διακυµάνσεις στη ζήτηση (π.χ.
τουρισµός, θερµό καλοκαίρι) αυξάνει την ανασφάλεια σχετικά µε την ικανότητα
κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Την τελευταία δεκαετία η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε περίπου 70 % (1954 ktoe για το
2006), ενώ η τελική κατανάλωση ενέργειας παρουσίασε αύξηση της τάξης του
35%. Το 2005 το κόστος εισαγωγής ενεργειακών πόρων ανήλθε στα 481
εκατοµµύρια λίρες Κύπρου αντιπροσωπεύοντας το 16,2 % του κόστους των
συνολικών εισαγωγών της Κυπριακής δηµοκρατίας.
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Στο Γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή της ενεργειακής ζήτησης
σε διάφορους τοµείς. Οι µεταφορές φαίνεται να κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό
ζήτησης µε τιµή που αντιστοιχεί στο 50,8 % της συνολικής ενεργειακής ζήτησης.
Ένα σηµαντικό µέρος της κατανάλωσης αυτής οφείλεται στην πολιτική αεροπορία
ωστόσο η τιµή αυτή τονίζει την ανάγκη προώθησης µέτρων µείωσης της ζήτησης
όπως είναι η χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς και οικολογικών µέσων µεταφοράς.
Ο δεύτερος σηµαντικότερος καταναλωτής ενέργειας είναι ο τοµέας της βιοµηχανίας
και του εµπορίου. Στον τοµέα αυτό προεξέχουσα θέση καταλαµβάνει η βιοµηχανία
παραγωγής τσιµέντου καθώς επίσης και η βιοµηχανία τροφίµων. Από την άλλη
µεριά η γεωργία κατέχει το µικρότερο ποσοστό ζήτησης το οποίο φτάνει µόλις στο
2,2 %.

Ενεργειακή Ζήτηση

Γεωργία
2.2%
Μεταφορές
50.8%

Νοικοκυρία
19.5%

Εµπόριο,
Βιοµηχανία
27.5%

Γράφηµα 6-8: Ενεργειακή ζήτηση
Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας
Η ασφαλής και αδιάλειπτη ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, η ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας και η συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών περιορισµών στη
θέσπιση πολιτικών, κατευθυντήριων γραµµών και προτεραιοτήτων στον τοµέα της
ενέργειας, αποτελούν τους τρεις κύριους πυλώνες της εθνικής ενεργειακής
στρατηγικής.
Στο παρόν στάδιο η συνεισφορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο
ενεργειακό δυναµικό της χώρας είναι µικρή και φτάνει µόλις το 4,5 % της
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η κάλυψη των αναγκών του νησιού γίνεται
µε τη χρήση συµβατικών καυσίµων και κυρίως πετρελαιοειδών (89,9 %). Ωστόσο
ένας από τους κύριους στόχους της εθνικής ενεργειακής πολιτικής (Σχέδιο ∆ράσης
για ΑΠΕ 2002-2010) είναι η όσο το δυνατό µεγαλύτερη εκµετάλλευση των
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Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στο Σχέδιο ∆ράσης για Ενίσχυση των

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο περιλαµβάνονται στόχοι όπως ο
διπλασιασµός της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου από
4,5 % που ήταν το 1995 σε 9 % µέχρι το 2010, η αύξηση της συνεισφοράς των
ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισµού από µηδενική σε 6 % µέχρι το 2010, η εξάλειψη
των εµποδίων στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και η ενίσχυση όλων των µορφών ΑΠΕ που
ήδη προσφέρονται στην Κύπρο (αιολικής, ηλιακής, βιοµάζας και φωτοβολταϊκών).
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα οδηγήσει ετησίως στην αποφυγή της αγοράς
85.000

τόνων

πετρελαίου

αξίας

11

εκατοµµυρίων

λιρών

για

σκοπούς

ηλεκτροπαραγωγής και 280.000 τόνων αξίας 35 εκατοµµυρίων λιρών για την
κάλυψη των συνολικών ενεργειακών αναγκών του νησιού.
Πρωτογενείς ενεργειακές πηγές

Πετρελαιοειδή
89.90%

Κάρβουνο & ΑΠΕ
pet-coke
4.70%
5.40%

Γράφηµα 6-9: Πρωτογενείς ενεργειακές πηγές
Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας
Ο µακροπρόθεσµός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αύξηση του ποσοστού
συµµετοχής των ΑΠΕ φτάνοντας το 20 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι του 2020.
Η Κυπριακή δηµοκρατία διαµέσου του νόµου Ν.33(Ι)/2003 «περί προώθησης και
ενθάρρυνσης της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης
ενέργειας» προωθεί την εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και τη χρήση ΑΠΕ. Στα
πλαίσια του εν λόγω νόµου έχει δηµιουργηθεί ειδικό ταµείο ενίσχυσης των ΑΠΕ και
εξοικονόµησης ενέργειας τα έσοδα του οποίου προέρχονται από την επιβολή
ενεργειακού τέλους της τάξης του 0,13 σεντς ανά κιλοβατώρα στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα έχει καταρτιστεί σχέδιο χορηγιών σε όσους
λαµβάνουν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας αλλά και σε όσους κάνουν χρήση ΑΠΕ
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µε αποτέλεσµα να παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος προς αυτή την
κατεύθυνση µε σηµαντική αύξηση των αιτήσεων για λήψη των σχετικών χορηγιών.
Πίνακας 6: Αύξηση αριθµού αιτήσεων στα προγράµµατα χορηγιών
Κατηγορία

Αριθµός Αιτήσεων που Υποβλήθηκαν
2004

Εξοικονόµηση
Ενέργειας
Θερµοµόνωση
Κεντρικά Ενεργητικά
Συστήµατα
Οικιακά Ηλιακά
Συστήµατα

2005

Αύξηση

Έως Ιούνιο

%

2006

47

58

23 %

14

119

684

474 %

970

69

87

26 %

17

440

1967

285 %

617

Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας
Ώθηση δίνεται επίσης στη χρήση της βιοµάζας για σκοπούς θέρµανσης και ψύξης
αλλά και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του σχεδίου χορηγιών για τις
ΑΠΕ. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει χορηγίες σε επενδύσεις που πραγµατοποιούνται
στους τοµείς της παραγωγής βιοκαυσίµων για µεταφορές, της εκµετάλλευσης της
βιοµάζας µε συµπαραγωγή ηλεκτρισµού - θερµότητας ή και ψύξης, αλλά και
τηλεθέρµανσης ή και τηλεψύξης. Εθνικός στόχος είναι η αντικατάσταση µέρους
των συµβατικών καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές µε βιοκαύσιµα.
Παράλληλα

προσδοκώντας

στην

επίτευξη

του

στόχου

της

βιοµάζας

στην

ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ που αντιστοιχεί στο 1,2 % κατά το 2010 έχει
καταρτιστεί Σχέδιο Ενθάρρυνσης της Ηλεκτροπαραγωγής από Βιοµάζα και Βιοαέριο
Εκλυόµενο από Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, µέσω του οποίου
δίνονται λειτουργικές ενισχύσεις.
Επιπρόσθετα το Κράτος έχει προβεί στην κατάρτιση Πενταετούς Σχεδίου ∆ράσης
για την περίοδο 2006 -2010 (Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού).
Έχει προβεί στη µεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/91 σχετικά µε την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην εθνική νοµοθεσία (Ο περί ρύθµισης της
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµος του 2006 Ν.142(Ι)/2006), καθώς
επίσης και στην µεταφορά στης οδηγίας σχετικά µε την ενεργειακή σήµανση
(Energy Labels) και την παροχή πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας για
τις οικιακές συσκευές καθώς και την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που φέρουν
σήµανση CE.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο δασικό τοµέα υπήρξε το 2004 παραγωγή ανανεώσιµης
ενέργειας ύψους 1,04 ktoe.

Στην Κύπρο η ανανεώσιµη ενέργεια από το δασικό

τοµέα προέρχεται µόνο από καυσόξυλα (προερχόµενα από κρατικά και ιδιωτικά
δάση)

καθώς

επίσης

και

άλλα

υπολείµµατα
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βιοµηχανίες.

Επίσης, παρά το ότι η συνεισφορά της γεωργίας στην παραγωγή

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας προς το παρόν δεν κρίνεται σηµαντική εντούτοις
υπάρχουν άλλα προγράµµατα για παραγωγή ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Στο
παρόν

στάδιο

τα

διαθέσιµα

στοιχεία

δείχνουν

ότι

η

χρήση

ΑΠΕ

για

ηλεκτροπαραγωγή περιορίζεται σε ελάχιστες, µη διασυνδεδεµένες µε το δίκτυο,
µικρές εγκαταστάσεις. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι η Κύπρος είναι από τις
πρωτοπόρες χώρες στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για σκοπούς θέρµανσης
νερού (ηλιακοί θερµοσίφωνες). Το 90% των σπιτιών, το 80% των διαµερισµάτων
και το 50% των ξενοδοχειακών µονάδων έχει εγκατεστηµένους ηλιακούς
συλλέκτες.

Γράφηµα 6-10: Εγκατεστηµένοι ηλιακοί συλλέκτες σε κάθε χώρα Πηγή:
Υπηρεσία Ενέργειας
6.3.

Βιοµηχανική Ρύπανση

Το µέγεθος των βιοµηχανιών στην Κύπρο, σύµφωνα µε τον ρυθµό παραγωγής
τους και το ρυθµό ροής των υγρών αποβλήτων, είναι µικρό έως µέτριο. Η
βιοµηχανία τροφίµων (συµπεριλαµβανοµένων των γαλακτοκοµικών, επεξεργασίας
ιχθύων, αναψυκτικών κλπ) αντιστοιχεί στο 57% περίπου της βιοµηχανικής
δραστηριότητας στην Κύπρο, ενώ παράλληλα υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός
χηµικών βιοµηχανιών (χρώµατα, βαφές, καλλυντικά) που αντιστοιχεί στο 14%
περίπου του συνολικού αριθµού. Ένας άλλος σηµαντικός κλάδος είναι τα σφαγεία
(13%). Υπάρχουν επίσης 19 βιοµηχανίες στον τοµέα της επιµετάλλωσης ή
επεξεργασίας των µετάλλων και δύο βυρσοδεψεία που αντιστοιχούν στο 9% των
βιοµηχανιών.
Η κύρια βιοµηχανική δραστηριότητα εντοπίζεται στην περιοχή της Λευκωσίας (41%
του συνολικού αριθµού εργοστασίων), της Λάρνακας (20% του συνολικού
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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αριθµού

εργοστασίων)

και

της

Λεµεσού

(11%

του

συνολικού

αριθµού

εργοστασίων). Ένας µεγάλος αριθµός βιοµηχανιών έχει εγκατασταθεί εντός
καθορισµένων βιοµηχανικών περιοχών. Παρόλα αυτά πολλές µικρές κυρίως
βιοµηχανίες βρίσκονται εκτός οριοθετηµένων βιοµηχανικών περιοχών. Οι περιοχές
αυτές αποτελούν δυνητικές πηγές σηµειακής και διάχυτης ρύπανσης για το υδατικό
και ατµοσφαιρικό περιβάλλον. Η διάθεση υγρών αποβλήτων από τις βιοµηχανίες
αυτές δηµιουργεί σηµειακές πηγές ρύπανσης για τα γειτονικά υδατικά σώµατα.
Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η αύξηση των ποσοτήτων επικινδύνων αποβλήτων που
παράγονται στο νησί. Παρόλο που το Γράφηµα 6-11 που ακολουθεί παρουσιάζει
µια αποσπασµατικότητα είναι εύκολο να εντοπιστεί η σηµαντική αύξηση των
παραγόµενων επικινδύνων αποβλήτων για το έτος 2001 σε σύγκριση µε τα έτη
1995 – 1997.

Γράφηµα 6-11: Παραγόµενες ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων
Πηγή: ΣΜΠΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
Θετική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση
των δαπανών του βιοµηχανικού τοµέα προς την κατεύθυνση προστασίας του
περιβάλλοντος. Ώθηση προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν επίσης και οι
διάφορες χορηγίες που παραχωρεί η Κυπριακή Κυβέρνηση στις βιοµηχανίες µε
στόχο τη µείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Στα Γραφήµατα που ακολουθούν
παρουσιάζονται οι ετήσιες δαπάνες του βιοµηχανικού τοµέα µε στόχο την
αντιµετώπιση της αέριας ρύπανσης.
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Γράφηµα 6-12: ∆απάνες του βιοµηχανικού τοµέα για την προστασία του
αέρα
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

∆απάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατά περιβαλλοντικό πεδίο

Θόρυβος Άλλα
Απόβλητα 0.34% 7.12%
17.29%

Λύµατα
17.64%

Αέρας
57.61%

Γράφηµα 6-13: ∆απάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατά
περιβαλλοντικό πεδίο
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
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Γράφηµα 6-14: Παροχή χορηγιών για τον έλεγχο της βιοµηχανικής
ρύπανσης
Πηγή: Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού
Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της Κύπρου που υπάγονται στην Οδηγία 96/61/ΕΚ
σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) (Ν.
56(Ι)/2003) είναι 103 οι περισσότερες εκ των οποίων αποτελούν κτηνοτροφικές
µονάδες (74) ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν εγκαταστάσεις παραγωγής κεραµικών
ειδών (9), χώρους ταφής απορριµµάτων (5), εγκαταστάσεις παραγωγής τσιµέντου
(2),

εγκαταστάσεις

επεξεργασίας

ζωικών

υπολειµµάτων

ορυκτελαίων

και

επικίνδυνων αποβλήτων (6), ενώ καταγράφονται τρεις εγκαταστάσεις καύσης, δύο
σφαγεία, µία µονάδα παραγωγής ακατέργαστων µετάλλων και µία µονάδα
παραγωγής ασβέστη.
6.4.

Υδατικοί πόροι

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται 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
(δηµιουργία ταµιευτήρων νερού Πίνακας Παραρτήµατος V και Χάρτης 2) και η
προώθηση µέτρων εξοικονόµησης, η περιορισµένη διαθεσιµότητα νερού παραµένει
γεγονός. Τα αυξηµένα φαινόµενα σοβαρής ανοµβρίας – πιθανό αποτέλεσµα των
κλιµατολογικών αλλαγών - καθώς και η µεγάλη αύξηση των υδατικών αναγκών
επιδεινώνουν την κατάσταση. Τα µειωµένα αποθέµατα επιφανειακών υδάτων
οδήγησαν στην υπεράντληση των υδροφορέων, µε αποτέλεσµα τα περισσότερα
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συστήµατα υπόγειων υδάτων να χαρακτηρίζονται σήµερα ότι βρίσκονται «σε
κίνδυνο».

Το µεγαλύτερο πρόβληµα υπεράντλησης µεταξύ των υπόγειων

υδροφορέων

της

ελεύθερης

Κύπρου,

παρατηρείται

στους

υδροφορείς

Κοκκινοχωριών, Κιτίου, Γερµασόγειας, Ακρωτηρίου και Πέγειας µε αποτέλεσµα τη
διείσδυση του θαλάσσιου νερού στους υδροφορείς και τον επηρεασµό της
ποιότητας των υδάτων.

Στις περιοχές αυτές εφαρµόζεται ειδική νοµοθεσία που

µεταξύ άλλων προνοεί την παροχή άδειας για άντληση του υπόγειου νερού και
κατά συνέπεια ελέγχεται η υπόγεια στάθµη του.

Χάρτης 2: Οι θέσεις των κυριότερων υδατοφρακτών
Πηγή: Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων
Τα τελευταία χρόνια στο υδατικό ισοζύγιο της χώρας προστέθηκαν σηµαντικές
ποσότητες

αφαλατωµένου

θαλασσινού

νερού

και

νερού

από

την

επαναχρησιµοποίηση εξαγνισµένων λυµάτων. Παράλληλα προωθήθηκε η χρήση
Βελτιωµένων Συστηµάτων Άρδευσης φτάνοντας το 95% στις αρδευόµενες
καλλιέργειες και εξοικονοµώντας 55 εκ. κυβικών µέτρων νερού ετησίως.
Οι µέσες συνολικές ετήσιες ανάγκες σε νερό για όλη την ελεύθερη Κύπρο
ανέρχονται σε 267 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερό, από τα οποία, 30% αφορούν
τις ανάγκες για ύδρευση (για νοικοκυριά και τουριστικούς σκοπούς), 63%
αφορούν τις ανάγκες για αρδευτικούς σκοπούς (για γεωργική παραγωγή και
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κτηνοτροφία), 2% για χώρους πρασίνου, 2% για βιοµηχανικούς σκοπούς και 3%
για σκοπούς τεχνητού εµπλουτισµού των υπόγειων υδροφορέων. Από το 30% του
νερού που καταναλώνεται για ύδρευση ένα ποσοστό του 15% περίπου χάνεται από
το σύστηµα. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται συγκρίνοντας τις διαθέσιµες ποσότητες
µε τις αντίστοιχες ποσότητες που πληρώθηκαν από τους καταναλωτές. Για τη
µείωση

του

φαινόµενου

αυτού

απαιτείται

η

λήψη

περαιτέρω

µέτρων

παρακολούθησης, διαχείρισης και επιδιόρθωσης των συστηµάτων ύδρευσης.

Γράφηµα 6-15: Αποτελεσµατικότητα χρήσης πόσιµου νερού
Πηγή: ΣΜΠΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
Τα τελευταία χρόνια µειώθηκε σηµαντικά η έκταση των αρδευόµενων µόνιµων
καλλιεργειών

(Γράφηµα

6-16)

και

αυξήθηκαν

οι

ετήσιες

καλλιέργειες

µε

αποτέλεσµα τη καλύτερη διαχείριση και την ευελιξία χρήσης των υδατικών πόρων
µε τελικό στόχο την αειφορία. Ο παράγοντας νερό λήφθηκε σοβαρά υπόψη κατά
την ετοιµασία των προγραµµάτων προώθησης των αρδευόµενων καλλιεργειών.
Όµως, λόγω της εξάντλησης των υδατίνων πόρων του τόπου που προκαλείται από
την ανοµβρία, η ετήσια ποσότητα κατανάλωσης νερού δεν είναι σταθερή αλλά
κυµαίνεται από έτος σε έτος, ανάλογα µε τη διαθέσιµη ποσότητα. Οι µεγαλύτερες
διακυµάνσεις / περιορισµοί αφορούν το νερό για γεωργικές δραστηριότητες
(άρδευση).
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Γράφηµα 6-16: Εξέλιξη Ποσοστού Αρδεύσιµης Γεωργικής Γης
Πηγή: ΣΜΠΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
Οι κυριότεροι παράγοντες υποβάθµισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών
είναι:
• Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων σε
επιφανειακούς και υπόγειους αποδέκτες.
Οι µονάδες επεξεργασίας λυµάτων που λειτουργούν ή βρίσκονται σε φάση
κατασκευής

καλύπτουν

της

απαιτήσεις

της

Οδηγίας

91/271/ΕΟΚ

για

την

επεξεργασία των αστικών λυµάτων και τις ανάγκες των µεγαλύτερων οικιστικών
συνόλων. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υφίσταται έλλειµµα σε υποδοµές του
δικτύου αποχέτευσης σε περιοχές µε πληθυσµό άνω των 15.000. Το έλλειµµα αυτό
αναµένεται να καλυφθεί στο πλαίσιο των Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
της περιόδου 2007-2013. Σε ότι αφορά τις «ευαίσθητες» στα αστικά λύµατα
περιοχές στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΚ, έχουν καθοριστεί δύο
περιοχές: α) η παράκτια περιοχή του νότιο- ανατολικού τµήµατος της Κύπρου και
β) η περιοχή βορείως της Λεµεσού.
• Η έκπλυση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασµάτων από τις εντατικές
γεωργικές καλλιέργειες που δηµιουργούν φαινόµενα ευτροφισµού.
Η

επίδραση

της

εντατικής

γεωργίας

στο

περιβάλλον

αποτελεί

το

πεδίο

ενδιαφέροντος της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη
νιτρορύπανση

γεωργικής

προέλευσης.

Στη
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«ευπρόσβλητες» περιοχές για τα υπόγεια νερά και µία για τα επιφανειακά, οι
οποίες βρίσκονται κυρίως στην κεντρική και ανατολική πλευρά του νησιού. Οι
περιοχές αυτές είναι: α) Πόλης Χρυσοχούς, β) Καριώτης (επιφανειακά), γ)
Κοκκινοχώρια, δ) Κίτι, ε) Πέγεια και στ) Ακρωτήρι. Η βασική αιτία φόρτισης των
περιοχών αυτών όπως έχει αναφερθεί είναι η υπερβολική χρήση αζωτούχων
λιπασµάτων στις γεωργικές καλλιέργειες.
Η Κύπρος µε Υπουργικό ∆ιάταγµα καθόρισε το Σχέδιο ∆ράσης για τη νιτρορύπανση
το οποίο άρχισε να εφαρµόζεται στις έξι ευαίσθητες ζώνες. Συγκεκριµένα το
πρόβληµα εντοπίζεται σε καλλιέργειες όπως οι πατάτες και τα λαχανικά και σε
µικρότερο βαθµό στα εσπεριδοειδή. Η χρήση της κοπριάς και της λάσπης πρέπει
να γίνεται µε ελεγχόµενο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα
χειροτέρευσης της ποιότητας των νερών.
Όσον αφορά τα θέµατα συγκέντρωσης φωσφόρου και φυτοφαρµάκων αυτά
βρίσκονται

σε

οποιαδήποτε

χαµηλά

επίπεδα

προβλήµατα.

και

Οι

αγροπεριβαλλοντικά

προβλήµατα

καλλιεργούνται

τα

οινοποιήσιµα

καλλιεργούνται

τα

εσπεριδοειδή

δεν

αναµένονται

βασικές
είναι

οι

αµπέλια
και

ζώνες

που

ορεινές

–

και
οι

να

οι

δηµιουργηθούν
αντιµετωπίζουν

ηµιορεινές

όπου

παραθαλάσσιες

όπου

πατάτες.

Η

εφαρµογή

αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων στη τρέχουσα προγραµµατική περίοδο αλλά
και η συνέχιση τους στη νέα αναµένεται να µειώσει τη χρήση λιπασµάτων και
φυτοπροστατευτικών ουσιών.
Στο Χάρτη 3 που ακολουθεί σηµειώνονται οι ευαίσθητες περιοχές, οι ευπρόσβλητες
ζώνες καθώς και οι σταθµοί δειγµατοληψίας στο πλαίσιο εφαρµογής της οδηγίας
76/160/ΕΟΚ για τα νερά κολύµβησης.
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Χάρτης 3: Σταθµοί δειγµατοληψιών για ύδατα κολύµβησης
Πηγή: ‘Bathing Waters Quality in Cyprus Annual Report for the 2006
Bathing Season Under Art. 13 of the Bathing Water Quality Directive
(76/160/EEC), 2006, Ministry of agriculture, natural resources and
environment & Ministry of health
Η επίτευξη καλής κατάστασης στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των
επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδατικών σωµάτων µέχρι το 2015
αποτελεί δέσµευση των Κρατών Μελών της Κοινότητας στο πλαίσιο εφαρµογής της
Οδηγίας –πλαίσιο 2000/60/EC για τα νερά (Water Framework Directive-WFD).
Στην Κύπρο βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις που σχετίζονται µε την εφαρµογή της
οδηγίας

αυτής.

Κοµβικό

σηµείο

στο

πλαίσιο

αυτό

είναι

η

εκπόνηση

και

ολοκλήρωση µέχρι το 2009 σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο
περιοχών λεκάνης απορροής ποταµού.
Οι µέχρι στιγµής µελέτες έχουν δείξει ότι ένας σηµαντικός αριθµός υδατικών
συστηµάτων έχει χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο µη επίτευξης των στόχων
της

Οδηγίας

και

ένας

από

τους

λόγους

είναι

οι

πιέσεις

από

αγροτικές

δραστηριότητες. Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 µπορεί να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. Ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στις έξι ευαίσθητες ζώνες για τη νιτρορύπανση.
Η Οδηγία Αρ. 96/61/ΕΕ, σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της
Ρύπανσης

(Ν.56(Ι)/2003),

γνωστή

ως

Οδηγία

IPPC

(Integrated

Pollution

Prevention and Control) αποτελεί ένα από τα κυριότερα νοµοθετήµατα στον τοµέα
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του περιβάλλοντος και έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 1999, µε τη
δέσµευση να εφαρµοσθεί σε όλες τις υφιστάµενες και επηρεαζόµενες µονάδες
µέχρι τον Οκτώβριο του 2007.
Η Κυπριακή νοµοθεσία εναρµονίσθηκε µε την Οδηγία, µέσω του Νόµου Αρ.
56(Ι)/2003. Προβλέπεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα χορήγησης αδειών (Άδεια
Απόρριψης Αποβλήτων, Άδεια Εκποµπής Αέριων Αποβλήτων, Άδεια ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων), βασισµένο στην εφαρµογή των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών οι
οποίες συνιστούν το πλέον εξελιγµένο και αποτελεσµατικό στάδιο των διεργασιών
και µεθόδων παραγωγής για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το
Νόµο αυτό, οι εγκαταστάσεις, εντατικής εκτροφής πουλερικών οι οποίες διαθέτουν
πάνω από 40.000 θέσεις για πουλερικά και οι χοιροτροφικές µονάδες µε
δυναµικότητα θέσεων πάνω από 2.000 χοίρους παραγωγής άνω των 30 κιλών ή
750 για χοιροµητέρες (αµιγή χοιροστάσια), θεωρούνται ως ιδιαίτερα ρυπογόνες και
χρειάζεται

να

εφαρµόσουν

τις

διατάξεις

του

ολοκληρωµένου

ελέγχου

και

πρόληψης της ρύπανσης.
Στην Κύπρο, το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο λόγω του µεγάλου αριθµού
κτηνοτροφικών

µονάδων

εντατικής

εκτροφής,

πτηνοτροφείων

χοιροστασίων και της συγκέντρωσής τους σε ορισµένες περιοχές.

αλλά

και

Σήµερα

λειτουργούν 34 πτηνοτροφικές και 40 χοιροτροφικές µονάδες που εµπίπτουν στις
ειδικές διατάξεις του Νόµου για τον Ολοκληρωµένο Έλεγχο και Πρόληψη της
Ρύπανσης. Από αυτές µόνο 2 χοιροστάσια και 24 πτηνοτροφία έχουν αδειοδοτηθεί
και λειτουργούν µε βάση τις πρόνοιες της νοµοθεσίας.

6.5.

Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον

Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα της Μεσογείου. Τα πιο σηµαντικά
χαρακτηριστικά της εν λόγω περιοχής είναι τα ακόλουθα:
Υψηλές θερµοκρασίες: Η ελάχιστη ετήσια θερµοκρασία είναι 12οC και αυτή
φτάνει µέχρι και τους 25οC την καλοκαιρινή περίοδο. Οι υψηλές θερµοκρασίες
οφείλονται τόσο στο γεωγραφικό της µήκος όσο και στο µικρό µέσο βάθος της
θάλασσας µε αποτέλεσµα να επικρατούν υψηλοί µεταβολικοί ρυθµοί στους
οργανισµούς του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Υψηλή αλατότητα: Η Μεσόγειος είναι η πιο αλµυρή από τις θάλασσες της
Ευρώπης καθώς η εξάτµιση είναι µεγαλύτερη από την ποσότητα του γλυκού νερού
που προστίθεται σε αυτήν από την βροχή και τις εκροές των εσωτερικών υδάτων.
Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ετήσιο έλλειµµα γλυκού νερού περίπου 2.500
Km3 (EEA, 1999).
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Μικρής έκτασης παλιρροιακά φαινόµενα: Η τυπική διακύµανση της στάθµης
λόγω παλιρροιακών φαινόµενων είναι µικρότερη από 50 cm, µειώνοντας µε αυτόν
τον τρόπο την δυνατότητα γρήγορης αραίωσης και διασποράς αποβλήτων.
Ολιγοτροφικός χαρακτήρας: Η Μεσόγειος εµφανίζεται γενικά φτωχή σε
θρεπτικά

συστατικά

δευτερευόντως

του

(κύρια

ενώσεις

πυριτίου),

του

γεγονός

αζώτου
που

και

έχει

ως

του

φωσφόρου

αποτέλεσµα

και

χαµηλή

πρωτογενή παραγωγή και φυτοπλαγκτονική βιοµάζα. Ο ολιγοτροφικός χαρακτήρας
της Μεσογείου γενικά, αυξάνει από τη ∆ύση προς την Ανατολή. Αντίθετα από
άλλες θάλασσες παγκοσµίως θεωρείται ότι ο περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης
της πρωτογενούς παραγωγής είναι η ανεπάρκεια της θάλασσας σε φώσφορο και
όχι σε άζωτο.
Μεγάλη βιοποικιλότητα: Η χλωρίδα και η πανίδα είναι από τις πλέον πλούσιες σε
αριθµό ειδών ειδικά στην παράκτια ζώνη. Τα είδη της Μεσογείου εµφανίζουν
υψηλό βαθµό διαφοροποίησης και ενδηµισµού. Συστήνουν µε αυτό τον τρόπο
βιοκοινωνίες που απαντούν µόνο στο περιβάλλον αυτό.
Υψηλός

αριθµός

ξενικών

ειδών:

Ένας

µεγάλος

αριθµός

ειδών

έχει

µεταναστεύσει στην Μεσόγειο δια µέσου της διώρυγας του Σουέζ (Λεσεπσιανά
είδη) ή έχουν µεταφερθεί από άλλες περιοχές του πλανήτη µε την βοήθεια
ποντοπόρων πλοίων (Μελέτη «Priority issues in the Mediterranean environment»,
ΕΕΑ 4/2006). Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην θαλάσσια περιοχή µεταξύ
της Κύπρου και της Ελλάδας και αποτελεί σηµαντική πίεση για τους άγριους
πληθυσµούς λόγω ανάπτυξης ανταγωνιστικών σχέσεων.
Γενικότερα η κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής διατηρεί
υψηλά

ποιοτικά

χαρακτηριστικά

σύµφωνα

µε

τα

στοιχεία

του

δικτύου

παρακολούθησης των νερών κολύµβησης στο πλαίσιο των απαιτήσεων της
Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. Τοπικού επιπέδου προβλήµατα παρουσιάζονται στη παράκτια
περιοχή της Λεµεσού λόγω της παρουσίας του λιµανιού αλλά και της έντονης
αστικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης.
Η θάλασσα και οι παράκτιες περιοχές ως τελικός υδάτινος αποδέκτης είναι
ευάλωτες στην ρύπανση από αστικά, βιοµηχανικά και γεωργικά λύµατα. Σύµφωνα
µε στοιχεία της Greenpeace, η ρύπανση από χερσαίες πηγές υπολογίζεται πως
ευθύνεται για το 44% περίπου των αποβλήτων που καταλήγουν στη θάλασσα, ενώ
από

τις

θαλάσσιες

µεταφορές

προέρχεται

το

12%

των

αποβλήτων.

Οι

προστατευόµενες παραθαλάσσιες περιοχής του νησιού ανέρχονται στα 6,5 km2 και
καταλαµβάνουν περίπου το ~8,3% της παραλιακής ζώνης της Κύπρου.
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6.6.

Ρύπανση από τις θαλάσσιες µεταφορές

Όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα, η βασική περιβαλλοντική απειλή σχετίζεται
τόσο µε πλοία που διασχίζουν την Κύπρο όσο και µε αυτά που κινούνται στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από τα τελευταία, 200-300 είναι
τάνκερς που µεταφέρουν πετρέλαιο και παράγωγα προϊόντα πετρελαίου στην
Ευρώπη από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Βορείου Αφρικής. Σύµφωνα µε το
Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) το 2002, υπολογίζεται
πως τα τελευταία 15 χρόνια διέρρευσαν στη Μεσόγειο περίπου 55.000 τόνοι
πετρελαίου

εξαιτίας

ατυχηµάτων.

Οι

απορρίψεις

χηµικών

και

κατάλοιπων

πετρελαίου από τα πλοία από το ξέπλυµα αντλιών και δεξαµενών, γνωστή και ως
"λειτουργική ρύπανση", αποτελεί ακόµα ένα σηµαντικό παράγοντα της θαλάσσιας
ρύπανσης. Σύµφωνα µε την UNEP, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καταλήγουν µε
αυτόν τον τρόπο περίπου 250.000 τόνοι πετρελαίου στη θάλασσα της Μεσογείου.
Σηµαντική είναι και η επίπτωση της ποντοπόρου ναυσιπλοΐας όσον αφορά στην
εισαγωγή ξένων ειδών στην Μεσόγειο θάλασσα. Οι οργανισµοί µεταφέρονται είτε
προσκολληµένοι στα ύφαλα των πλοίων είτε µαζί µε το έρµα των πετρελαιοφόρων.
Σε πολλές περιπτώσεις τα είδη αυτά εξαπλώνονται στην Μεσόγειο αντικαθιστώντας
τα ενδηµικά είδη της Μεσογείου και διαταράσσοντας την ισορροπία στους
Μεσογειακούς οικοτόπους.
6.7.

Αλιεία και αλιευτικά αποθέµατα

Σήµερα στη θαλάσσια περιοχή περιµετρικά της Κύπρου δραστηριοποιούνται 876
Κυπριακά αλιευτικά σκάφη, ενώ έντονη είναι και η παρουσία αλιευτικών σκαφών
τρίτων χωρών που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα. Τα πρώτα στην πλειοψηφία τους
αποτελούν σκάφη της µικρής παράκτιας αλιείας (µήκος<12µ) µε πλήρωµα
συνήθως ένα ή δύο άτοµα, που χρησιµοποιούν κυρίως δίχτυα και παραγάδια και
αλιεύουν κοντά στην ακτή. Το ποσοστό που κατέχουν οι τράτες από το σύνολο του
αλιευτικού στόλου φαίνεται στο Γράφηµα που ακολουθεί. Η απασχόληση στην
θαλάσσια συλλεκτική αλιεία φτάνει µόλις το 0,1 % του ενεργού απασχολούµενου
δυναµικού.

Το

2004

η

αλιευτική

παραγωγή

από

κυπριακά

σκάφη

που

δραστηριοποιούνται στη περιοχή έφτασε 1.883,72 τόνους. Από τα διαθέσιµα
στοιχεία προκύπτει ότι τα Μεσογειακά αλιευτικά πεδία και τα κυριότερα αλιευτικά
αποθέµατα βρίσκονται σε κατάσταση υπερεκµετάλλευσης. Αυτό ισχύει τόσο για
τους πληθυσµούς των µικρών πελαγικών ψαριών (µε πιθανή εξαίρεση την
σαρδέλα) όσο και για τα κυριότερα εµπορικά είδη των βενθικών αλιευµάτων, αλλά
και για τα αποθέµατα των µεγάλων πελαγικών µεταναστευτικών ειδών σύµφωνα
µε έρευνες για τα είδη αυτά σε όλη την Μεσόγειο θάλασσα.
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Γράφηµα 6-17: Ποσοστό αλιευτικού στόλου που χρησιµοποιεί τράτες
(υπολογίζεται ως πηλίκο της ιπποδύναµης τράτων προς τη συνολική
ιπποδύναµη του αλιευτικού στόλου)
Πηγή: ΣΜΠΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
Η ανεξέλεγκτη αλιεία σε πρώτο επίπεδο έχει επίπτωση στην αφθονία και την
σύσταση των πληθυσµών των εµπορικών ειδών. ∆ευτερογενώς οι συνέπειες της
αλιείας επεκτείνονται επίσης σε οργανισµούς µε τροφική εξάρτηση από τα είδη
αυτά. Αυτό µπορεί να επηρεάσει ένα σύνολο οργανισµών κατά µήκος της τροφικής
αλυσίδας, προκαλώντας αποσταθεροποίηση του οικοσυστήµατος. Επίσης αρνητικές
επιπτώσεις παρουσιάζονται σε είδη που δεν αποτελούν στόχο αλιείας αλλά
συλλαµβάνονται ακούσια από τα αλιευτικά εργαλεία.
Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των προβληµάτων που σχετίζονται µε την αλιεία τα
κράτη µέλη στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) δεσµεύονται σε
δράσεις µείωσης της αλιευτικής προσπάθειας στο επίπεδο διατήρησης της αφθονίας
των αλιευτικών αποθεµάτων και επίτευξης της αειφορικής εκµετάλλευσης των
αλιευτικών πόρων. Τα µέτρα που λαµβάνονται από την Κύπρο στο πλαίσιο των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για την Αλιεία στη νέα προγραµµατική περίοδο
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, οικονοµικά κίνητρα για την απόσυρση αλιευτικών
σκαφών και την τεχνική βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων.

6.8.
Την

Υδατοκαλλιέργεια

τελευταία

δεκαετία

σηµαντικός

αριθµός

ερευνητικών

εργασιών

χρηµατοδοτούµενων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των χωρών της
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

141

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

Μεσογείου έχει επικεντρωθεί στην µελέτη των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας
στο θαλάσσιο περιβάλλον εξετάζοντας πλήθος παραµέτρων από διάφορες οπτικές
γωνίες. Τα κύρια συµπεράσµατα των ερευνών αυτών µπορούν να συνοψιστούν
παρακάτω:
1. Τα παραπροϊόντα της διαδικασίας εκτροφής (∆ιαφυγούσα τροφή, περιττώµατα
των ψαριών) δεν µεταβάλουν σηµαντικά τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά της
στήλης του νερού, ενώ οι παρατηρούµενη περιορισµένη χρονικά και χωρικά
αύξηση στις συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων (κυρίως αµµωνιακά και
φωσφορικά ιόντα) δεν είναι µεγαλύτερη από αυτήν που προκαλείται από άλλες
πηγές των ουσιών αυτών και δεν επηρεάζει σηµαντικά την συγκέντρωση της
χλωροφύλλης α (Chl a) και του συνολικού διαλυµένου άνθρακα στο νερό
(TOC) που θα µπορούσαν να προκαλέσουν ευτροφισµό.
2. Οι σωµατιδιακές εκποµπές των παραπροϊόντων φαίνεται να έχουν επίδραση
στις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του ιζήµατος κάτω από τους κλωβούς. Η
επίδραση αυτή περιορίζεται σε µερικές δεκάδες µέτρα γύρω από τους κλωβούς
και χρονικά τους θερµούς µήνες όπου τα καλλιεργούµενα ψάρια εµφανίζουν
εντονότερο µεταβολισµό.
3. ∆εν παρουσιάζεται σηµαντική διαφοροποίηση της σύνθεσης του φυτοπλαγκτού
σε περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας.
4. Σε

πολλές

περιπτώσεις

παρατηρήθηκε

σηµαντική

µείωση

της

βενθικής

βιοποικιλότητας στις περιοχές κάτω από τους ιχθυοκλωβούς. Τα πορίσµατα
µελετών σε ευρύτερες περιοχές έδειξαν ότι η αλλοίωση στην σύνθεση και τα
χαρακτηριστικά των µακροβενθικών οργανισµών είναι περιορισµένες αν και µια
αύξηση της συνολικής βιοµάζας των µεγάλων βενθικών οργανισµών σε
αποστάσεις 1-10 Km θα µπορούσε να συσχετιστεί µε την παρουσία µονάδων
υδατοκαλλιέργειας.
5. Αύξηση της αφθονίας, και της συνολικής βιοµάζας πληθυσµών άγριων ψαριών
αλλά και µεγαλύτερη ποικιλία ειδών αυτής της κατηγορίας οργανισµών
παρατηρήθηκε σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε ζώνες ανάπτυξης
υδατοκαλλιεργειών.
6. Ανησυχίες έχουν εκφραστεί από πολλούς ερευνητές για τις επιπτώσεις στην
γενετική σύσταση των άγριων πληθυσµών από τα δραπετεύοντα ψάρια των
ιχθυοκαλλιεργειών. Στην Κύπρο λειτουργούν 7 µονάδες πάχυνσης ευρύαλων
µεσογειακών ειδών. Ακόµη στην περιοχή λειτουργούν 4 ιχθυογεννητικοί
σταθµοί που παράγουν γόνο για τις µονάδες πάχυνσης και 8 µονάδες
υδατοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων στις οποίες περιλαµβάνονται 6 µικρά
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ιχθυοτροφεία πέστροφας και 2 µονάδες παραγωγής διακοσµητικών ψαριών
(ornamentals).
6.9.

Εδαφικοί πόροι

Το έδαφος είναι ένας σηµαντικός φυσικός πόρος καθώς αποτελεί πηγή παραγωγής
τροφίµων και άλλης βιοµάζας, αποτελεί µέσο αποθήκευσης, διήθησης και
µετατροπής ανόργανων και οργανικών συστατικών, νερού, ενέργειας καθώς και
διαφόρων χηµικών ουσιών. Επίσης αποτελεί το οικολογικό ενδιαίτηµα για
πολυποίκιλους οργανισµούς που διαβιούν στο εσωτερικό ή την επιφάνεια και
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για την ανθρωπότητα. Το έδαφος αποτελεί το
υπόστρωµα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα είναι στοιχείο του
τοπίου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Οι βασικοί κίνδυνοι για τους εδαφικούς πόρους είναι:
Η ανεπάρκεια σχεδίων και υποδοµών διάθεσης των στερεών αστικών
απορριµµάτων: Στην Κύπρο λειτουργούν 5 χώροι διάθεσης απορριµµάτων, ένας
σε κάθε επαρχία, όπου γίνεται η τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων. Σε
αυτούς

περιλαµβάνεται

ο

ΧΥΤΑ

Πάφου,

ενώ

οι

υπόλοιποι

χώροι

δεν

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ΧΥΤΑ. Συγκεκριµένα οι χώροι ταφής στην
επαρχία Λευκωσίας και Λεµεσού λειτουργούν µε ελεγχόµενη απόθεση, ενώ οι
άλλοι τρεις χώροι λειτουργούν υπό συνθήκες ηµιελεγχόµενης απόθεσης. Επίσης,
στην Κύπρο υφίσταται σηµαντικός αριθµός χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης
οικιακών και άλλων στερεών αποβλήτων, οι οποίοι είναι µικρής έκτασης αλλά
προκαλούν

περιβαλλοντικά

προβλήµατα.

Για

την

λύση

του

προβλήµατος

προωθείται η κατασκευή ΧΥΤΑ στην περιοχή Λυµπιών για τις ανάγκες των
επαρχιών Λάρνακας και Αµµοχώστου και ΧΥΤΑ για τις ανάγκες της Λευκωσίας και
της Λεµεσού αντίστοιχα.
Η διάβρωση των εδαφών - Απερήµωση: Το φαινόµενο της διάβρωσης των
εδαφών αποτελεί παράγοντα µείωσης των εδαφικών πόρων. Η κατάσταση αυτή
προκαλείται από τις κλιµατικές συνθήκες (ξηρασία, λειψυδρία, άτακτες και έντονες
βροχοπτώσεις)
υπερβόσκηση,

και

από

τις

υποβάθµιση

της

ανθρώπινες
δοµής

του

δραστηριότητες
εδάφους).

Το

(αποδάσωση,

φαινόµενο

είναι

εντονότερο σε περιοχές µε χαµηλή φυτοκάλυψη όπου οι ρίζες των φυτών δεν
µπορούν να συγκρατήσουν ικανοποιητικά το έδαφος. Οι εκτάσεις που θίγονται δεν
είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξουν τη βλάστηση. Αξίζει να τονιστεί ότι το
ποσοστό της γεωργικής γης που καλλιεργείται σε σύγκριση µε τη γεωργική γη που
θα µπορούσε να καλλιεργηθεί αντιστοιχεί µόνο στο 8,57 % (2003) ενώ το
ποσοστό των αροτραίων εκτάσεων παρουσιάζει σηµαντική µείωση (Γράφηµα 6-
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18). Το φαινόµενο της απερήµωσης προκαλεί απώλεια της παραγωγικότητας των
εδαφών µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της γης σε άνυδρες, υπο-άνυδρες και
ξηρές υπο-άνυδρες περιοχές. Η υποβάθµιση αυτή έχει αντίκτυπο στην οικολογία
των επηρεαζόµενων περιοχών καθώς επίσης και στην ποιότητα ζωής και τα
εισοδήµατα των κατοίκων. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Άτλαντα της Απερήµωσης
(UNEP, 1992 και EΚ 1994) µεταξύ των περιοχών που απειλούνται από την
απερήµωση συµπεριλαµβάνονται εκτεταµένες περιοχές της Κύπρου. Η Κύπρος
αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που συνεπάγεται για το νησί η εξάπλωση του
φαινοµένου της απερήµωσης έχει ήδη επικυρώσει τη σχετική σύµβαση των
Ηνωµένων

Εθνών

για

την

καταπολέµηση

της

απερήµωσης

(Νόµος

Αρ.

23(ΙΙΙ)/1999).
Στα πλαίσια των απαιτήσεων που απορρέουν από την εν λόγω Σύµβαση η Κύπρος
καλείται να θεσπίσει Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την καταπολέµηση της
Απερήµωσης και την άµβλυνση των συνεπειών της ξηρασίας. Για το σκοπό αυτό
έχουν ήδη ξεκινήσει από µέρους της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος να γίνονται οι
απαιτούµενες ενέργειες. Συγκεκριµένα έχει προκηρυχθεί διαγωνισµός για την
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ετοιµασία του Εθνικού Προγράµµατος
∆ράσης για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης και αναµένεται εντός µικρού
χρονικού διαστήµατος να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του προγράµµατος.

Γράφηµα 6-18: Αλλαγή στην αρόσιµη γη σε σύγκριση µε το ποσοστό του
1980
Πηγή: ΣΜΠΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
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Η διάβρωση των ακτών: Η φυσική ανεπάρκεια υδατικών πόρων και η
εκµετάλλευση των επιφανειακών υδάτων για σκοπούς άρδευσης των καλλιεργειών
έχουν ως αποτέλεσµα την µείωση της ροής των ποταµών και αντίστοιχα του
φυσικού εφοδιασµού των παράκτιων περιοχών µε άµµο και άλλα φερτά υλικά.
Αποτέλεσµα αυτής της µείωσης είναι η διατάραξη της ισορροπίας µεταξύ της
δηµιουργίας ακτών και της διάβρωσής τους από την θάλασσα. Με τον τρόπο αυτό
όλο και περισσότερη παράκτια έκταση υφίσταται χωρική µείωση (Living With
Coastal Erosion In Europe - Sediment And Space For Sustainability, EC 2004). H
ακτογραµµή της Κύπρου έχει επηρεαστεί κατά 37,8% από τη διάβρωση. Το
φαινόµενο αυτό σε συνδυασµό µε την άνοδο της στάθµης της θάλασσας εξαιτίας
των κλιµατικών αλλαγών, αποτελεί µακροπρόθεσµα σηµαντική απειλή για τη
νησιωτική περιοχή.

∆ιάβρωση δασικών εδαφών: ∆ιάφορες δασοκοµικές δραστηριότητες καθώς
επίσης και δραστηριότητες υλοτοµίας µπορούν να έχουν δυσµενείς επιδράσεις στα
δασικά εδάφη όπως:
•

Εδαφολογική διαταραχή στην επιφάνεια του εδάφους η οποία προκαλείται
από τις υλοτοµίες. Αυτό µπορεί να ποικίλει από ελαφριά διαταραχή της
επιφάνειας του εδάφους µέχρι και πλήρη απώλεια των ανώτερων
εδαφολογικών στρωµάτων ανάλογα µε τη µέθοδο υλοτοµίας και εξαγωγής
της ξυλείας.

•

Απώλεια εδαφολογικής σταθερότητας εξαιτίας της αποσύνθεσης των ριζών
µετά από υλοτοµία. Η εδαφολογική σταθερότητα αποκαθίσταται µε την
εγκατάσταση της νέας βλάστησης.

•

Απώλεια οργανικής ουσίας και θρεπτικών συστατικών ως το κύριο
αποτέλεσµα της αύξησης της επιφανειακής απορροής.

•

Αλλαγή των εδαφολογικών φυσικών ιδιοτήτων. Οι υλοτοµίες µπορούν να
αλλάξουν τη δοµή των εδαφών, να προκαλέσουν συµπίεση µε επακόλουθη
µείωση της υδατοπερατότητας και του αερισµού, αύξηση της επιφανειακής
απορροής και πρόκληση διάβρωσης.

Όλα τα πιο πάνω µπορούν να µειώσουν την παραγωγική δυνατότητα των εδαφών,
η οποία είναι απόλυτα συσχετισµένη µε µία σχετικά λεπτή και επιφανειακή στρώση
χώµατος.

Η

µείωση

της

παραγωγικής

δυνατότητας

των

εδαφών

έχει

ως

αποτέλεσµα τη µείωση των αυξητικών δυνατοτήτων των δέντρων.
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Παρά τις προαναφερθείσες αιτίες διάβρωσης των εδαφών κατά τις τελευταίες
δεκαετίες δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα και ζηµιές. Αναµένεται ότι µε
τα

διάφορα

µέτρα

του

Προγράµµατος

Αγροτικής

Ανάπτυξης

(κατασκευή

αναβαθµίδων, χρήση Βελτιωµένων Συστηµάτων Άρδευσης, καλλιέργεια έναντι
ζιζανιοκτονίας,

κατασκευή

και

συντήρηση

αναβαθµίδων

και

ξηρολιθιών,

αναδάσωση γεωργικής και µη γεωργικής γης, κλπ) θα αµβλυνθεί περαιτέρω το
πρόβληµα της διάβρωσης των εδαφών.

Η υποχρεωτική εφαρµογή των Καλών

Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Πρακτικών που προϋποθέτει ενέργειες που
προστατεύουν από την διάβρωση σε σειρά αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του
Άξονα 2 που καλύπτουν τις βασικότερες καλλιέργειες αναµένεται να συµβάλει στην
βέλτιστη αντιµετώπιση του φαινόµενου της διάβρωσης. Η εντατικοποίηση της
παραγωγής από την άλλη, οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας, των
ήδη φτωχών σε οργανική ουσία, εδαφών.
6.10.

Γεωµορφολογία

Η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες στον κόσµο όπου η γεωλογία υπήρξε
πρωταρχικός παράγοντας στη διαµόρφωση του φυσικού της περιβάλλοντος. Η
γεωλογία ήταν επίσης καθοριστικός παράγοντας στην ιστορική, πολιτιστική και
κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη του νησιού τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά
τους νεότερους χρόνους. Η γένεση του νησιού είναι το αποτέλεσµα µιας σειράς
µοναδικών και πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών, που κατέστησε την Κύπρο
γεωλογικό πρότυπο για τους γεωεπιστήµονες όλου του κόσµου και συνέβαλε στην
κατανόηση της εξέλιξης των ωκεανών και του πλανήτη Γη γενικότερα. Η δασώδης
κορυφή του Τροόδους είναι το βαθύτερο στρώµα ενός κοµµατιού ωκεάνιου φλοιού
και του ανώτερου µανδύα της γης, είναι δηλαδή ένα οφιολιθικό σύµπλεγµα που
σχηµατίστηκε πριν 90 εκατοµµύρια χρόνια 8000 µέτρα κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας.
Το οφιολιθικό σύµπλεγµα του Τροόδους που αποτελεί το βασικότερο τοπογραφικό
στοιχείο του νησιού έχει έκταση 3000 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, ενώ η πιο ψηλή
κορυφή του, ο Όλυµπος, έχει υψόµετρο 1951 µέτρων. ∆ηµιουργήθηκε την Ανω
Κρητιδική Περίοδο στο βυθό της Τηθύος θάλασσας, που την εποχή εκείνη κάλυπτε
το γεωγραφικό χώρο από τα Πυρηναία µέσω των Άλπεων, της Πίνδου, του Ζάγρου
µέχρι

και

τα

Ιµαλάια.

Μετά

τη

δηµιουργία

του

το

Τρόοδος

αναδύθηκε

σχηµατίζοντας το σηµερινό νησί, µέσα από πολύπλοκες τεκτονικές διεργασίες που
καθορίζονταν από τη σύγκλιση των λιθοσφαιρικών πλακών της Ευρασιατικής στο
βορρά και της Αφρικανικής στο νότο.
Γενικότερα η Κύπρος µπορεί να διαχωρισθεί µε βάση τη γεωµορφολογία της σε
τρεις περιοχές:
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•

στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου που περιλαµβάνει επίσης τη χερσόνησο
της Καρπασίας.

•

την οροσειρά του Τροόδους και τη φυσική προέκταση της και

•

στις αλλουβιακές πεδιάδες (κυρίως της Μόρφου και Αµµοχώστου).
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Χάρτης 4: Γεωλογία της Κύπρου
Πηγή: Η Γεωλογία της Κύπρου, 2002, Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπισης
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Οροσειρά του Πενταδάκτυλου
Η οροσειρά του Πενταδάκτυλου αναφέρεται και ως βόρεια οροσειρά ή οροσειρά
της Κερύνειας. Είναι µια στενή και επιµήκης οροσειρά, που εκτείνεται από το
ακρωτήριο Αποστόλου Ανδρέα στα ανατολικά µέχρι το ακρωτήριο Κορµακίτη στα
δυτικά. Το πλάτος της σπάνια υπερβαίνει τα 5 χιλιόµετρα. Θεωρείται, µαζί µε τα
Κρητικά όρη, το νοτιότερο κοµµάτι της αλπικής ορογενετικής ζώνης που εκτείνεται
από τα Πυρηναία όρη στα δυτικά µέχρι τα Ιµαλάϊα όρη στα ανατολικά.
Το ανάγλυφο της οροσειράς είναι πολύ χαρακτηριστικό και παρουσιάζει µια σειρά
βουνοκορφών µε υψόµετρο από 740 µέχρι 1024 µέτρα. Το µεγαλύτερο υψόµετρο
είναι στο κεντρικό τµήµα της οροσειράς µε ψηλότερη κορυφή το Κυπαρισσόβουνο
(1024 µέτρα). Ανατολικά και δυτικά το υψόµετρο µειώνεται σταδιακά.
Οι απότοµες βουνοκορφές αποτελούνται από σκληρούς ανακρυσταλλωµένους
ασβεστόλιθους, που δηµιουργούν µια εντυπωσιακή τοπογραφία µε απόκρηµνες
κορυφές, βαθιές κοιλάδες, κάθετες πλαγιές, φαράγγια και διάσελα καθώς επίσης
επιφανειακά και υπόγεια καρστικά φαινόµενα, όπως σπήλαια, καταβόθρες και
υπόγειες σήραγγες µε πιο γνωστά τα σπήλαια του Κόρνου, του Προφήτη Ηλία και
της Άσπρης Μούττης.
Βόρεια της οροσειράς η στενή παράκτια ζώνη παρουσιάζει µια εντυπωσιακή
αµφιθεατρική
αποτέλεσµα

τοπογραφία,
των

που

περιοδικών

οφείλεται

ανυψωτικών

στις

διάφορες

κινήσεων

της

αναβαθµίδες
Κύπρου

κατά

ως
το

Πλειόκαινο - Πλειστόκαινο.
Στη χερσόνησο της Καρπασίας συναντώνται χαρακτηριστικοί λόφοι, γνωστοί ως
«κουέστες». Οι λόφοι αυτοί, µε τη µια πλευρά απότοµη (µέτωπο) και την άλλη
ήπια (ράχη), είναι µορφές που σχηµατίζονται σε σχετικά πρόσφατα αναδυθείσες
περιοχές και το σχήµα τους είναι το αποτέλεσµα διαφορικής διάβρωσης.
Το µικρό πλάτος της οροσειράς του Πενταδάκτυλου και η καρστικοποίηση των
ασβεστόλιθων δεν επιτρέπουν τη δηµιουργία εκτεταµένου υδρογραφικού δικτύου.
Αντίθετα, αυτό περιορίζεται σε µικρές και βαθιές κοιλάδες πολύ µικρού µήκους. Οι
ποταµοί σ' αυτή τη γεωµορφολογική περιοχή ρέουν µόνο µετά από βροχόπτωση
και η διάρκεια της ροής τους είναι πολύ σύντοµη.
Οροσειρά του Τροόδους
Η οροσειρά του Τροόδους µε τις παρυφές της κατέχει το κεντρικό µε νοτιοκεντρικό
µέρος της Κύπρου και καλύπτει σε έκταση τα 2/3 του νησιού. Γεωλογικά
αποτελείται από το οµώνυµο οφιολιθικό σύµπλεγµα. Η ψηλότερη κορυφή του και
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ταυτόχρονα το ψηλότερο σηµείο της Κύπρου είναι ο Όλυµπος µε υψόµετρο 1951
µέτρα.
Η οροσειρά του Τροόδους είναι το κυρίαρχο µορφολογικό στοιχείο και το
γεωλογικό υπόβαθρο της Κύπρου. Η γένεση και η ανάδυση της Κύπρου από το
βυθό της θάλασσας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη γένεση και ανύψωση του
Τροόδους. Η οροσειρά αυτή παρουσιάζει ένα ποικιλόµορφο ανάγλυφο, ως
αποτέλεσµα της διαφορετικής αντίστασης στη διάβρωση και αποσάθρωση των
πετρωµάτων που τη δοµούν. Το κεντρικό µέρος της οροσειράς, που παρουσιάζει
και

το

µεγαλύτερο

υψόµετρο,

αποτελείται

από

πλουτώνια

πετρώµατα και

χαρακτηρίζεται από οµαλές πλαγιές και αποστρογγυλεµένες κορυφές. Γύρω από τα
πλουτώνια

πετρώµατα

απαντώνται

τα

φλεβικά

πετρώµατα,

τα

οποία

χαρακτηρίζονται από απότοµες πλαγιές, βαθιές κοιλάδες και χαράδρες. Σε αντίθεση
η περιφέρεια της οροσειράς που γεωλογικά αποτελείται από λάβες, παρουσιάζει
ένα

σχετικά

ήπιο

ανάγλυφο

µε

λόφους

και

σχετικά

αποστρογγυλεµµένες

επιφάνειες.
Οι παρυφές της οροσειράς και κυρίως οι νότιες, παρουσιάζουν χαρακτηριστικές
«κουέστες» και υψώµατα µε απότοµες κατωφέρειες. Η µορφολογία αυτή είναι
χαρακτηριστική των ιζηµατογενών σχηµατισµών που εµφανίζονται στην επιφάνεια
και που βασικά αποτελούνται από εναλλασσόµενα στρώµατα κρητίδων και
µαργών. Στις βόρειες παρυφές η µορφολογία είναι διαφορετική και χαρακτηρίζεται
από δελταϊκές και αλλουβιακές αποθέσεις προϊόντων έντονης διάβρωσης των
οφιολιθικών πετρωµάτων. Στις νοτιοδυτικές παρυφές της οροσειράς, λόγω της
έντονης παρουσίας αργιλικών σχηµατισµών, επικρατεί ένα ήπιο µορφολογικό
ανάγλυφο µε αποστρογγυλεµµένες επιφάνειες. Κατά τόπους, λόγω της παρουσίας
αλλόχθονων όγκων ανακρυσταλλωµένων ασβεστόλιθων και άλλων πετρωµάτων
κυρίως πυριγενών παρουσιάζεται µια χαρακτηριστική τοπογραφία µε τους όγκους
αυτούς να ορθώνονται και να δεσπόζουν στο τοπίο.
Το ανάγλυφο και η τοπογραφία του Τροόδους επηρέασαν άµεσα το φυσικό
περιβάλλον της Κύπρου και είναι οι κύριοι ρυθµιστές των κλιµατολογικών
συνθηκών και ειδικότερα της βροχόπτωσης και συνεπώς και των υδατικών της
πόρων, επιφανειακών και υπογείων καθώς και της χλωρίδας και πανίδας του
νησιού.
Η οροσειρά του Τροόδους παρουσιάζει ένα εκτεταµένο υδρογραφικό δίκτυο που
είναι αποτέλεσµα των γεωλογικών συνθηκών, της γεωλογίας και της κατανοµής
της βροχόπτωσης. Το θολωτό σχήµα της οροσειράς βοηθά, ώστε το υδρογραφικό
δίκτυο να είναι ακτινωτό µε τους ποταµούς να κατευθύνονται από το κέντρο της
οροσειράς προς την περιφέρεια. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι δενδριτικής µορφής.
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Στις περιοχές όπου εµφανίζονται πυριγενή πετρώµατα, οι κοιλάδες είναι σχετικά
στενές σε σχήµα V και µε µεγάλες κλίσεις των πρανών. Αντίθετα στις περιοχές των
ιζηµατογενών πετρωµάτων οι κοιλάδες είναι µικρού µήκους, µε µικρές κλίσεις και
γενικά ακολουθούν τον τεκτονισµό και την κλίση των πετρωµάτων. Ο κύριος
κορµός του δικτύου στα ιζηµατογενή πετρώµατα είναι σχετικά ευθύς, µε απότοµες
και απόκρηµνες πλευρές και µικρά φαράγγια κατά τόπους. Όταν οι ποταµοί
αρχίζουν να ρέουν σε περιοχές όπου οι φυσικές κλίσεις είναι µικρές και οι
επιφάνειες επίπεδες, ο βασικός κορµός τους πλαταίνει και δηµιουργεί το πεδίο
πληµµύρων. Το ίδιο συµβαίνει και στις εκβολές τους.
Οι αλλουβιακές πεδιάδες
Μεταξύ των οροσειρών του Πενταδάκτυλου και του Τροόδους εκτείνεται η πεδιάδα
της Μεσαορίας, η οποία γεωµορφολογικά δεν θεωρείται ξεχωριστή ενότητα, αλλά
είναι ουσιαστικά προέκταση των παρυφών των δύο οροσειρών. Η ζώνη επαφής
των γεωµορφολογικών ζωνών του Πενταδάκτυλου και του Τροόδους ακολουθεί τις
κοίτες των ποταµών Πεδιαίου και Οβγού.
Χαρακτηριστικές γεωµορφές της πεδιάδας της Μεσαορίας αποτελούν οι κορωνίδες.
Πρόκειται για λόφους µε σχήµα τραπεζοειδές (λόφος του Άρωνα) και κωνικό
(λόφος Καφίζι). Το χαρακτηριστικό τους σχήµα οφείλεται στο γεγονός ότι η πάνω
επιφάνεια τους καλύπτεται από σκληρό πέτρωµα, συνήθως ασβεστιτικό ψαµµίτη
και

οι

πλαγιές

τους

αποτελούνται

από

µαλακά

µαργαϊκά

πετρώµατα.

Ο

σχηµατισµός των γεωµορφών αυτών οφείλεται στη διαφορετική διάβρωση των
εναλλασσοµένων στρωµάτων των µαργαϊκών πετρωµάτων και των ασβεστιτικών
ψαµµιτών

και

στις

ανοδικές

κινήσεις

της

Κύπρου

κατά

το

Πλειόκαινο

-

Πλειστόκαινο.
Οι αλλουβιακές πεδιάδες αποτελούνται από ποτάµιες αποθέσεις άµµων, κροκαλών
και ιλύος. Τέτοιες πεδιάδες είναι της Αµµοχώστου, της Μόρφου, της Λάρνακας και
του Ακρωτηρίου. Οι πεδιάδες αυτές κατά το Πλειστόκαινο αποτελούσαν δέλτα και
ποταµόκολπους, ευρίσκονταν δηλαδή κάτω από τη στάθµη τής θάλασσας και πολύ
πιο µέσα στην ξηρά από ότι είναι σήµερα. Τα υλικά που µετέφεραν οι ποταµοί
εναποτέθηκαν µέσα στους ποταµόκολπους, τους απέφραξαν και τους γέµισαν,
δηµιουργώντας τις πεδιάδες που υπάρχουν στην εποχή µας.
6.11.

Απόβλητα

Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως στην Κύπρο λειτουργούν 5 χώροι διάθεσης
απορριµµάτων. Από αυτούς µόνο ο ΧΥΤΑ Πάφου πληροί τις προδιαγραφές, ενώ οι
χώροι ταφής στην επαρχία Λευκωσίας και Λεµεσού λειτουργούν µε ελεγχόµενη
απόθεση και οι άλλοι τρεις υπό συνθήκες ηµιελεγχόµενης απόθεσης. Επίσης στην
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Κύπρο υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης οικιακών
και άλλων στερεών αποβλήτων. Για την λύση του προβλήµατος πέραν από την
προώθηση της κατασκευής ΧΥΤΑ για τις ανάγκες Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας
και Αµµοχώστου έχει εκπονηθεί και ένα στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείρισης των
αποβλήτων. Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι
στερεών αποβλήτων καθώς επίσης και οι αντίστοιχες παραγόµενες ποσότητες για
την Κύπρο, ενώ στο Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα παραγόµενα υγρά και στερεά
επικίνδυνα απόβλητα.
Πίνακας 7: Στερεά απόβλητα στην Κύπρο
Τύπος αποβλήτων
Οικιακά
Υλικά συσκευασίας:
Μέταλλα
Πλαστικό
Γυαλί
Χαρτί - Χαρτόνι
Ξύλο
Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους:
Αυτοκίνητα σαλούν
Λεωφορεία
Φορτηγά
Μοτοσικλέτες
Παλαιά ελαστικά (αναφέρονται σε παλαιά
ελαστικά προερχόµενα µόνο από αυτοκίνητα
και φορτηγά)
ΑΚΚΕ:
Κτιριακές κατασκευές
κατεδαφίσεις
εκσκαφές
υλικά οδοποιίας
ΑΗΗΣ
Απορριπτόµενες ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές
ΜΠΕΑ:
Χρώµατα, διαλύτες, κόλλες
Προϊόντα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
Φυτοφάρµακα / παρασιτοκτόνα
Καθαριστικά / απορρυπαντικά
Μπαταρίες
Άλλα Υλικά
Απόβλητα γραφείων
Χ.Ο.
Γεωργικά
Υγειονοµικής περίθαλψης

Στερεά απόβλητα
(τόνοι)/έτος
368.800 (1993)
530.200 (εκτίµηση για 2007)
622.200 (εκτίµηση για 2015)
7.000 (2000)
35.500 (2000)
21.500(2000)
40.100 (2000)
7.900 (2000)
Αριθµός οχηµάτων
11.600 (1999)
150 (1999)
4.450 (1999)
10.600 (1999)
5.250 (1995)
4.800 (1998)1
4.950 (2000)1
5.200 (εκτίµηση για 2003)1
5.450 (εκτίµηση για 2006)1
500.000 (1996)
Βρίσκεται υπό εκπόνηση
σχετική µελέτη.
∆εν υφίστανται στοιχεία.
Βρίσκεται υπό εκπόνηση
σχετική µελέτη.
250 (2002)
1.550 (2001)
550 (2001)
140 (2001)
70 (2001)
280 (2001)
110 (2001)
240 (2001)
160 (2001)
5.900 (1996)
6.300 (2000)
1.000.000 (1995)
4.250 (1995)
3.950 (1999)
3.430 (2001)

Πηγή: Στρατηγική ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, 2004
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Πίνακας 8: Επικίνδυνα απόβλητα στην Κύπρο
Τύπος Αποβλήτου
Εύφλεκτα
Φυτοφάρµακα
Κλινικά Απόβλητα
Υγρά απόβλητα Βυρσοδεψείων
που περιέχουν
βαρέα µέταλλα
Απόβλητα Μεταλλουργείων,
Eπιµεταλλωτηρίων /
Aνοδίωσης Al, Χυτηρίων
Σιδήρου και Μολύβδου,
Επεξεργασίας Χαλκού
Στάχτες, κατάλοιπα καύσης
Υγρά απόβλητα Βαφείων
Υγρά απόβλητα Εργαστηρίων
και Βιοµηχανιών
επιβαρηµένα µε βαρέα µέταλλα
Λάσπες Hλεκτροπαραγωγικών
Σταθµών
Υγρά απόβλητα Εργαστηρίων
και Βιοµηχανιών
επιβαρηµένα µε οργανικά
Οργανικού ∆ιαλύτες
(Εργαστήρια)
Λάσπες ∆ιαλυτών
Λάδια Κοπής
Λάσπη Λαδιών
Ληγµένα Φάρµακα
Οικιακά Απόβλητα (πλην των
εύφλεκτων και
Φυτοφαρµάκων)
Απόβλητα Γραφείων
Απόβλητα Αµιάντου

Υγρά Απόβλητα m3 /
έτος
500
80
11500

Στερεά Απόβλητα τόνοι
/ έτος
400
400
450
-

22500

45

37500
3000

160
150

6000

-

15

-

5
-

200
80
5
770

-

160
∆εν υφίστανται
στοιχεία, βρίσκεται υπό
εκπόνηση σχετικής
µελέτης.

Πηγή: Στρατηγική ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, 2004
Από τους παραπάνω Πίνακες διαφαίνεται ότι τα παραγόµενα απόβλητα που
σχετίζονται µε τη γεωργία είναι:
•

Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) και συγκεκριµένα
φυτοφαρµάκων / παρασιτοκτόνων, µε παραγωγή 70 τόνων ανά έτος
(στοιχείο του 2001).

•

Γενικά γεωργικά απόβλητα συνολικής ποσότητας 1.000.000 τόνων ανά
έτος (στοιχείο του 2005).

•

Επικίνδυνα υγρά αποβλήτων από φυτοφάρµακα µε παραγωγή 80 m3 /
χρόνο (στοιχείο του 2001).

•

Στερεά επικίνδυνα απόβλητα φυτοφαρµάκων µε παραγωγή 400 τόνων /
χρόνο.
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Λόγω της συνεχόµενης αύξησης του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων, όπως
αυτό µπορεί να διαφανεί και από το Γράφηµα 6-19 που ακολουθεί, κρίνεται
επιτακτική η ανάγκη προώθησης µέτρων µείωσης των παραγόµενων αποβλήτων
καθώς επίσης και µέτρων µείωσης των ποσοτήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. Το
µικρό ποσοστό υλικών που οδηγούνται προς ανακύκλωση (Γράφηµα 6-21)
υποδηλώνει τα µεγάλα περιθώρια δραστηριοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση.
Το γεγονός ότι παρατηρείται µια σχετική σταθερότητα στη σύνθεση των αστικών
αποβλήτων (Γράφηµα 6-20) µπορεί να συµβάλει στον ορθολογικό σχεδιασµό ενός
συστήµατος διαχείρισης το οποίο λόγω των σταθερών εισροών µπορεί να καταστεί
ιδιαίτερα αποτελεσµατικό.

Παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων
600
1000 τόνοι

500
400
300
200
100
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Έτος

Γράφηµα 6-19: Παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων
Πηγή: Στατιιστική Υπηρεσία
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?O
penDocument
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Σύνθεση αστικών αποβλήτων
45.0
40.0

Ποσοστό

35.0
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20.0

Χαρτί
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ϋφαντουργικές
ίνες
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10.0

05

04

Έτος
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20
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20
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19

19
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19

97

Μέταλλα

96

0.0
95

Γυαλί

93

5.0

Οργανικό υλικό
Άλλα

Γράφηµα 6-20: Σύνθεση αστικών λυµάτων
Πηγή: Στατιιστική Υπηρεσία
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?O
penDocument

∆ιάθεση οικιακών αποβλήτων
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Γράφηµα 6-21: ∆ιάθεση οικιακών αποβλήτων
Πηγή: Στατιιστική Υπηρεσία
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?O
penDocument
Σχετικά µε την αυξητική τάση των παραγόµενων αποβλήτων που αναφέρθηκε πιο
πάνω µπορούν να τονιστούν τα εξής:
•

Οι ποσότητες των δηµοτικών αποβλήτων (οικιακά και υλικά συσκευασίας)
αυξάνονται κατά 7 % κατά την τουριστική περίοδο (Μάιος – Σεπτέµβριος).
Η αύξηση αυτή αναµένεται να ενταθεί περαιτέρω τα επόµενα έτη µε την
αναµενόµενη αύξηση των τουριστών στο νησί. Επιπλέον λόγω της
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αύξησης του βιοτικού επιπέδου των µόνιµων κατοίκων του νησιού
αναµένεται περαιτέρω αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων αυτών.
Επίσης η σύσταση τους θα διαφοροποιηθεί λόγω της µεταβολής των
καταναλωτικών συνηθειών και πρακτικών καθώς και των υλικών που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή και συσκευασία των αγαθών.
•

Τα

απόβλητα

κατασκευών,

κατεδαφίσεων,

εκσκαφών

και

υλικών

οδοποιίας έχουν παρουσιάσει αύξηση τα τελευταία χρόνια, λόγω της
αυξηµένης οικοδοµικής δραστηριότητας. Η τάση αυτή αναµένεται να
συνεχιστεί και τα επόµενα έτη εξαιτίας της συνεχιζόµενης οικοδοµικής
δραστηριότητας και των µεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή
προγραµµατίζονται να γίνουν. Εξαίρεση αποτελούν τα απόβλητα από
κατεδαφίσεις,

τα

οποία

διαχρονικά

παρουσιάζουν

µείωση

της

παραγόµενης ποσότητας.
•

Τα παλαιά ελαστικά διαφόρων τύπων οχηµάτων αναµένεται επίσης ότι θα
παρουσιάσουν µια αύξηση της τάξης του 7%.

•

Τέλος

τα

τελευταία

ορυκτελαίων

µε

έτη

παρατηρείται

συνεπαγόµενη

αύξηση

αύξηση

στην
των

κατανάλωση
παραγόµενων

χρησιµοποιηµένων Ορυκτελαίων. Η τάση αυτή οφείλεται στην αύξηση του
αριθµού των αυτοκινήτων, του κυβισµού και της ιπποδύναµής τους, του
πληθυσµού και των τουριστών και, τέλος, στην αύξηση της ηλικίας των
µηχανών των οχηµάτων που χρησιµοποιούνται.
Στους Πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισης
των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων στο νησί. Παρατηρείται ότι

δεν

υφίστανται στοιχεία σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων γεωργικού και
κτηνοτροφικού τύπου, ενώ η πρακτική διαχείρισης των ΜΠΕΑ (ανάµεσα στα οποία
συγκαταλέγονται τα φυτοφάρµακα / παρασιτοκτόνα) και των επικίνδυνων στερεών
και υγρών αποβλήτων από την γεωργία είναι η απλή πρόσµιξη τους µε τα οικιακά
απόβλητα και η τελική τους διατίθενται σε ΧΥΤΑ ή ΧΑ∆Α.
Η όλη εικόνα που σχηµατίζεται από την µελέτη των παρακάτω Πινάκων δείχνει τα
σηµαντικά κενά και τις αδυναµίες που υπάρχουν στον τοµέα της διαχείρισης των
αποβλήτων. Προς την κατεύθυνση αντιµετώπισης του προβλήµατος αυτού και της
µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στρέφεται η Στρατηγική ∆ιαχείρισης
των

Αποβλήτων.

Οι

στόχοι

που

θέτει

η

Στρατηγική

αυτή

κατά

σειρά

προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:
•

Μείωση της ποσότητας, του όγκου και του ρυπαντικού φορτίου των
αποβλήτων.
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•

Επαναχρησιµοποίηση υλικών.

•

Ανακύκλωση/ Ανάκτηση υλικών.

•

Ανάκτηση ενέργειας από τα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα.

•

Κατάλληλη υγειονοµική ταφή των καταλοίπων και των αποβλήτων που
έχουν υποστεί επεξεργασία.

Αξίζει

να

τονιστεί

ότι

το

προτεινόµενο

Πρόγραµµα

Αγροτικής

Ανάπτυξης

αναµένεται να συµβάλει θετικά τόσο στη µείωση όσο και στην επεξεργασία των
παραγόµενων γεωργικών αποβλήτων. Ανάµεσα στα µέτρα που προωθούνται
περιλαµβάνονται και µέτρα µείωσης της κατανάλωσης φυτοφαρµάκων καθώς
επίσης και επιχορηγήσεις στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που προβαίνουν στη
κατασκευή συστηµάτων βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων τους.
Πίνακας 9: Υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην
Κύπρο
Τύπος αποβλήτου
Οικιακά

Υλικά συσκευασίας

Βιοµηχανικά

Πρακτικές διαχείρισης
Συλλογή 2-3 φορές εβδοµαδιαίως. Οδηγούνται
προς τελική διάθεση σε 7 χώρους ηµιελεγχόµενης
απόθεσης και σε χώρους ανεξέλεγκτης απόθεσης.
Κανένας χώρος δεν τηρεί επακριβώς τις
προδιαγραφές υγειονοµικής ταφής. Υφίστανται
προγράµµατα µερικής ανακύκλωσης χαρτιού,
µεταλλικών κουτιών, πλαστικού και γυαλιού.
Υφίστανται προγράµµατα µερικής συλλογής,
επεξεργασίας, παραγωγής δευτερογενών
προϊόντων, ανακύκλωσης ή / και εξαγωγής. Οι
εναποµένουσες ποσότητες οδηγούνται προς τελική
διάθεση στους υφιστάµενους χώρους ταφής.
Τα στερεά απόβλητα είτε υφίστανται επεξεργασία
(π.χ. ανάκτηση υλικών) εντός των µονάδων είτε
οδηγούνται προς τελική διάθεση. Οι ιλύες από την
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων εντός των
βιοµηχανικών µονάδων είτε υφίστανται
επεξεργασία εντός των µονάδων είτε οδηγούνται
προς τελική διάθεση. Τα υγρά απόβλητα που
υφίστανται επεξεργασία σε Κεντρικές Μονάδες στη
συνέχεια επαναχρησιµοποιούνται όπου αυτό είναι
δυνατό ή διατίθενται µε ασφάλεια στο περιβάλλον.
Οι ιλύες που δηµιουργούνται από τις Κεντρικές
Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
οδηγούνται προς τελική διάθεση για γεωργικούς
σκοπούς. Στην Κεντρική Μονάδα της Βαθιάς Γωνιάς
η ιλύς από την πρωτοβάθµια επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων υφίσταται αναερόβια χώνευση
(ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία υγρών
βιοµηχανικών αποβλήτων που περιέχουν υψηλό
οργανικό φορτίο, π.χ. απόβλητα από
γαλακτοκοµεία, απόβλητα που περιέχουν λίπη και
έλαια) ή ενταφιάζεται σε κατάλληλα επενδυµένη
υδατοστεγή δεξαµενή πλησίον του χώρου
επεξεργασίας (ιλύς που παράγεται κατά την
επεξεργασία υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων που
περιέχουν βαρέα µέταλλα). Η ιλύς από τη
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Οχήµατα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους
Παλαιά ελαστικά

Απόβλητα κτιριακών
κατασκευών, κατεδαφίσεων,
εκσκαφών και υλικά
οδοποιίας (ΑΚΚΕ)
Απορριπτόµενες Ηλεκτρικές
και Ηλεκτρονικές Συσκευές
(ΑΗΗΣ)
Γεωργικά/ Κτηνοτροφικά
Απόβλητα από υγειονοµική
περίθαλψη (οικιακού τύπου)

δευτεροβάθµια επεξεργασία (ιλύς που παράγεται
κατά τη βιολογική επεξεργασία) οδηγείται προς
αερόβια χώνευση – σταθεροποίηση και στη
συνέχεια η σταθεροποιηµένη ιλύς υφίσταται
αφύγρανση, αποθήκευση και τελική διάθεση ως
εδαφοβελτιωτικό.
Υφίστανται προγράµµατα µερικής συλλογής και
εξαγωγής τους. Οι εναποµένουσες ποσότητες
καταλήγουν σε χώρους προσωρινής παραµονής ή
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα.
∆εν υφίσταται οργανωµένο σύστηµα συλλογής. Οι
διανοµείς/ πωλητές νέων ελαστικών συλλέγουν τα
παλαιά ελαστικά και τα µεταφέρουν σε χώρους
τελικής διάθεσης (σχεδόν το σύνολο των παλαιών
ελαστικών οδηγούνται στους χώρους αυτούς).
Μικρές ποσότητες χρησιµοποιούνται για
επιχωµατώσεις ή άλλες χωµατουργικές εργασίες,
ενώ η µεγαλύτερη ποσότητα απορρίπτεται στο
περιβάλλον ανεξέλεγκτα. ∆εν υφίσταται σχέδιο για
την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αυτών.
Απορρίπτονται συνήθως µαζί µε τα οικιακά
απόβλητα και καταλήγουν σε χώρους διάθεσης. Οι
εταιρείες του Συνδέσµου ανακύκλωσης σιδήρου,
προβαίνουν σε εργασίες ανάκτησης του σιδήρου
που περιέχεται σε οικιακές συσκευές.
∆εν υφίστανται στοιχεία.
Τα οικιακού τύπου απόβλητα από δηµόσιες και
ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία απορρίπτονται µαζί
µε τα δηµοτικά απόβλητα.

Πηγή: Στρατηγική ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, 2004
Πίνακας 10:Υφιστάµενες πρακτικές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
στην Κύπρο
Τύπος αποβλήτου
PCBs

Χρησιµοποιηµένα Ορυκτέλαια (ΧΟ)

Επικίνδυνα απόβλητα από υγειονοµική
περίθαλψη

Πρακτικές διαχείρισης
Γίνεται µερική συλλογή και αποθήκευση
λαδιών από ηλεκτρικούς
µετασχηµατιστές και συµπυκνωτές που
περιέχουν πολυχλωριωµένα διφαινύλια
(PCBs) και εξάγονται στο εξωτερικό
(ΜΠΕΑ)
Εκτιµάται ότι γύρω στο 50% της
δηµιουργούµενης ποσότητας
συλλέγεται ενώ το υπόλοιπο
απορρίπτεται ανεξέλεγκτα ή καίγεται σε
µη ελεγχόµενους χώρους. Τα Χ.Ο. που
συλλέγονται υφίστανται αρχικά µερική
επεξεργασία από ιδιωτική εταιρεία και
στη συνέχεια οδηγούνται στα
τσιµεντοποιία για καύση, µε βάση ειδικά
πρότυπα και ειδική άδεια.
Τα µολυσµατικά απόβλητα από τις
δηµόσιες υγειονοµικές µονάδες και από
ορισµένες κλινικές και ιατρεία
τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες και
στη συνέχεια µεταφέρονται για
αποστείρωση σε ιδιωτική µονάδα. Τα
υπολείµµατα της αποστείρωσης
διατίθενται σε χώρους τελικής διάθεσης.
Τα υπόλοιπα επικίνδυνα απόβλητα
υγειονοµικής περίθαλψης από δηµόσιες
και ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία
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Επικίνδυνα απόβλητα από σφαγεία και
ιλύς λαδιών

Απόβλητα από εργαστήρια
Απορριπτόµενες ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές

Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΜΠΕΑ)
Απόβλητα Αµιάντου

εκτιµάται ότι είτε απορρίπτονται µαζί µε
τα δηµοτικά απόβλητα είτε διατίθενται
ανεξέλεγκτα.
Γίνεται θερµική επεξεργασία των
αποβλήτων από υπολείµµατα σφαγείων
(αφού επεξεργαστούν και καταλήξουν
κρεατάλευρα) και της ιλύος λαδιών από
τα διυλιστήρια σε κλιβάνους
τσιµεντοποιείων.
Γίνεται κατάλληλη συλλογή και εξαγωγή
εργαστηριακών χηµικών διαλυτών
(περίπου 10 m3/έτος) κ.α.
∆εν υφίσταται οργανωµένο σύστηµα
συλλογής. Οι απορριπτόµενες µπαταρίες
αυτοκινήτων συλλέγονται σε µεγάλο
ποσοστό από εταιρείες ανακύκλωσης
συσσωρευτών από τα συνεργεία και
τους χώρους πώλησής τους,
επεξεργάζονται µερικώς και εξάγονται
στο εξωτερικό. Το περιεχόµενο οξύ των
συσσωρευτών απορρίπτεται
ανεξέλεγκτα.
Απορρίπτονται µαζί µε τα µικτά οικιακά
απόβλητα και οδηγούνται προς τελική
διάθεση. ∆ε λαµβάνει χώρα ξεχωριστή
συλλογή και διαχείρισή τους.
∆εν υφίσταται οργανωµένο σύστηµα
συλλογής. Γίνεται µερική συλλογή και
αποθήκευσή τους και τα υπόλοιπα
εκτιµάται ότι απορρίπτονται
ανεξέλεγκτα.

Πηγή: Στρατηγική ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, 2004
Σηµαντικά είναι τα µέχρι στιγµής δείγµατα προόδου που έχουν επιτευχθεί στον
τοµέα διαχείρισης των αποβλήτων από µέρους της Κυβέρνησης τα τελευταία
χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
•

Σχεδιασµός Στρατηγικής για τη διαχείρισης των αποβλήτων (2004)

•

Λειτουργία του ΧΥΤΑ στην Πάφο

•

Συνέχιση της επέκτασης του δικτύου αποχέτευση σε όλους τους µεγάλους
δήµους και στις κοινότητες µε περισσότερους από 2000 κατοίκους

•

Σχεδιασµός ενός διαχειριστικού προγράµµατος για τα επικίνδυνα απόβλητα
στα πλαίσια του οποίου αναµένεται το 2008 να ξεκινήσει η κατασκευή µιας
κεντρικής µονάδας διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων

•

Έναρξη προγράµµατος συλλογής, µεταφοράς, διαχωρισµού, ανάκτησης και
ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας

6.12.

Χρήση γης

Σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε το 2000 σχετικά µε τη χρήση γης στο νησί η
συνολική έκταση της γεωργικής γης κατά το 2000 ανερχόταν στα 443.043 Ha και
αντιστοιχούσε στο 47,89 % (1) της συνολικής γης του νησιού καταλαµβάνοντας
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το µεγαλύτερο µερίδιο γης (Corine land cover 2000). Τα δάση και οι δασοκοµικές
εκτάσεις κάλυπταν 407.858 Ha που ισοδυναµούσαν στο 44,12 % (2) του νησιού
ενώ οι άλλες κατηγορίες χρήσης γης καταλάµβαναν πολύ µικρότερες εκτάσεις.
Συγκεκριµένα οι τεχνητές επιφάνειες καταλάµβανα 70.233 Ha (7,63 % (3)), οι
υγροβιότοποι 1955 Ηa (0,21 % (4)) και τέλος τα υδατικά σώµατα 1401 Ha (0,15
% (5)).

Χρήσης γης

0.15%
0.21%
7.63%

1
2
47.89%
44.12%

3
4
5

Γράφηµα 6-22: Χρήση γης
Πηγή: Corine land cover 2000
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Χάρτης 5: Χρήσης γης (Corine 2000)
Πηγή: Corine land cover 2000
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Σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε το 2006 από το Τµήµα ∆ασών («Κριτήρια και
∆είκτες για Αειφόρο ∆ιαχείριση των Κυπριακών δασών») Τα Κυπριακά δάση
καταλαµβάνουν µια συνολική έκταση 172.595 εκταρίων εκ των οποίων τα 106.781
εκτάρια αφορούν κρατικά δάση ενώ τα 65.814 εκτάρια είναι ιδιωτικά δάση. Τα
κρατικά δάση καταλαµβάνουν κατά κύριο λόγω τις οροσειρές του Τροόδους και
του Πενταδακτύλου (Χάρτης 6). Τα κύρια δασοπονικά είδη σε αυτά τα δάση είναι η
Τραχεία Πεύκη, η Μαύρη Πεύκη, ο Κέδρος, η Λατζιά, ο Αόρατος, ο Ευκάλυπτος ο
Πλάτανος και ο Σκλήθρος (Πίνακας 11).
Πίνακας 11: Κύρια δασοπονικά είδη κρατικών δασών
Κύρια δασοπονικά είδη
Συστάδες Τραχείας Πεύκης
Συστάδες Μαύρης Πεύκης
Μικτές συστάδες Τραχείας – Μαύρης Πεύκης
Συστάδες Κέδρου
Μικτές συστάδες Κέδρου – Τραχείας Πεύκης
Μικτές συστάδες Τραχείας – Λατζιάς
Συστάδες Αοράτου
Συστάδες Ευκαλύπτου
Παραποτάµια
Βλάστηση
(Πλάτανος
–
Σκλήθρος)

Έκταση σε εκτάρια
88.790
2.640
2.330
130
120
5.870
5.350
137
430

Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
Τα ιδιωτικά δάση δηµιουργήθηκαν

κυρίως εξαιτίας της εγκατάλειψης

των

γεωργικών εκτάσεων που γειτονεύουν µε τα κρατικά δάση και τη φυσική επέκταση
της δασικής βλάστησης. Τα κύρια δασοπονικά είδη σε αυτά τα δάση είναι η Τραχεία
Πεύκη, το Κυπαρίσσι, η Χαρουπιά, η Άγρια Ελιά, ο Αόρατος, ο Ευκάλυπτος, ο
Πλάτανος, ο Σκλήθρος και η Βαλανιδιά (Πίνακας 12).
Πίνακας 12: Κύρια δασοπονικά είδη ιδιωτικών δασών
Κύρια δασοπονικά είδη
Συστάδες Τραχείας Πεύκης
Συστάδες Κυπαρισσιού
Μικτές συστάδες Χαρουπιάς – Άγριας Ελιάς
Συστάδες Αοράτου
Συστάδες Ευκαλύπτου
Παραποτάµια
Βλάστηση
(Πλάτανος
–
Σκλήθρος)
Συστάδες Βαλανιδιάς

Έκταση σε εκτάρια
48.954
7.270
5.720
2.940
260
610
60

Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται µια σύγκριση των δασικών εκτάσεων για τα έτη
1999 και 2002. Από την σύγκριση αυτή διαφαίνεται η αύξηση της δασοκαλυµµένης
έκτασης η οποία οφείλεται κυρίως:
•

Στη µείωση της βόσκησης εξαιτίας της εγκαταλείψεις της υπαίθρου
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•

Στη µείωση των αναγκών σε καυσόξυλα

•

Τη µείωση των δασικών πυρκαγιών κυρίως στις εκτάσεις εκτός των
κρατικών δασών (Πίνακας 14)

•

Στη φυσική δάσωση των εγκαταλελειµµένων γεωργικών εκτάσεων
Πίνακας 13: Σύγκριση δασικών εκτάσεων 1999 και 2002
Κρατικά δάση
(εκτάρια)
1999
2002
105.801
106.781

Ιδιωτικά και χαλίτικα
(εκ.)
1999
2002
65.814
65.814

Σύνολο (εκτάρια)
1999
171.615

2002
172.595

Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών

Χάρτης 6: Κρατικά και ιδιωτικά δάση
Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
Ο σηµαντικότερος παράγοντας καταστροφής των δασών είναι η πρόκληση
πυρκαγιών. Πολλές φορές οι εκτάσεις αυτές διατρέχουν το κίνδυνο ανεξέλεγκτης
και παράνοµης αλλαγής στη χρήση τους γι’ αυτό σε κάθε περίπτωση απαιτείται η
άµεση και καθοριστική δράση των κρατικών φορέων για την µείωση των
επιπτώσεων των πυρκαγιών και για αναδάσωση των καµένων εκτάσεων. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2003 µέσα από τον
άξονα 2 «Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και του τοπίου» προωθεί δράσεις
προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές και δράσεις αναδάσωσης των καµένων
περιοχών (Μέτρο 226).
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Πίνακας 14: Καµένες εκτάσεις 1993-2002

Έτος

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Σύνολο

Αριθµός
επεισοδίων

Σύνολο
καµένης
έκτασης
(εκτάρια)

16
35
24
20
19
19
20
23
23
28
227

1344,4
1021,0
308,7
284,5
396,7
4056,3
4,4
563,9
793,9
22,3
8796,1

Καµένη έκταση µε βάση το
καθεστώς ιδιοκτησίας (εκτάρια)
Κρατική
Γη

Ιδιωτική
Γη

Χαλίτικη
Γη

69,2
178,1
69,6
116,1
166,7
566,4
3,4
333,8
380,4
20,2
1903,9

1268,9
816,8
169,1
168,4
145,0
3489,9
1,0
210,1
276,6
2,1
6547,9

6,3
26,1
70,0
0
85,0
0
0
20,0
136,9
0
344,3

Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δασικές πυρκαγιές ανά κατηγορία
καµένης έκτασης για την επταετία 2000 – 2006 έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται
στην Ανασκόπηση ∆ασικών Πυρκαγιών του Τµήµατος ∆ασών. Σηµαντική θετική
επισήµανση είναι το γεγονός ότι σε ποσοστό 80 % των περιστατικών πυρκαγιάς η
καµένη έκταση δεν υπερβαίνει το 1 Ha ενώ σε ποσοστό 91 % των περιστατικών η
καµένη έκταση δεν ξεπερνά τα 5 Ha. Αυτό δείχνει την αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης και άµεσης κατάσβεσης των πυρκαγιών.
Ωστόσο παρουσιάζονται περιθώρια βελτίωσης και λήψης επιπρόσθετων µέτρων τα
οποία όπως έχει τονιστεί προωθούνται και µέσα από το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013.
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Γράφηµα 6-23: ∆ασικές πυρκαγιές κατά κατηγορία καµένης έκτασης
2000-2006
Πηγή: Ανασκόπηση δασικών πυρκαγιών για την επταετία 2000 – 2006,
Τµήµα ∆ασών
Στο Γράφηµα 6-24 παρουσιάζονται οι διάφορες αιτίες πρόκλησης των δασικών
πυρκαγιών. Σηµαντική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι οι γεωργικές
δραστηριότητες ευθύνονται για το 21 % των περιστατικών πρόκλησης πυρκαγιών
που καταγράφηκαν την επταετία 2000 – 2006. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει τις
γεωργικές δραστηριότητες πρώτες στη λίστα των αιτιών µε δεύτερη αιτία τους
εκδροµείς ή ταξιδιώτες (17 %).

Γράφηµα 6-24: Αιτίες δασικών πυρκαγιών για την περίοδο 2000 – 2006
Πηγή: Ανασκόπηση δασικών πυρκαγιών για την επταετία 2000 – 2006,
Τµήµα ∆ασών
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6.13.

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα και πανίδα

Η γεωγραφική αποµόνωση της περιοχής λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα
οδήγησε σε διαφοροποίηση πολλά είδη µε αποτέλεσµα την εµφάνιση πολλών
ενδηµικών ειδών χλωρίδας και πανίδας.
Έτσι στη Κύπρο απαντώνται πολυάριθµοι οικότοποι που φιλοξενούν σπάνια και
προστατευόµενα είδη και στηρίζουν οικοσυστήµατα µε ιδιαίτερη οικολογική
σηµασία. Από το 1999 άρχισε η διαδικασία επιλογής και καθορισµού των περιοχών
προστασίας του ∆ικτύου «ΦΥΣΗ 2000». Σε αυτές περιλαµβάνονται 39 περιοχές
προς ένταξη στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών. Η έκταση σε
εκτάρια των περιοχών Natura (SCI, SPA, SCI-SPA) ανέρχεται στα 167,562,00 Ha.
Στις πιο σηµαντικές περιοχές του Κυπριακού καταλόγου προστατευόµενων
περιοχών Natura 2000 ανήκουν η περιοχή των Αλυκών Λάρνακας, το Βουνί
Παναγιάς στη ανατολική Πάφο, το Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους στο κέντρο του
Τροόδους όρους, η περιοχή Κάβο Γκρέκο που περιλαµβάνει το Εθνικό ∆ασικό
Πάρκο του Κάβο Γκρέκο και η κοιλάδα ∆ιαρίζου στα δυτικά – βορειοδυτικά του
όρους Τροόδους. Αναλυτικά στοιχεία για τις παραπάνω περιοχές αναφέρονται στο
Πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 15: Προστατευόµενες περιοχές του ∆ικτύου Natura στην Κύπρο
Έκταση

Κωδικός

Ονοµασία

Τύπος

CY2000001

ΜΑΜΜΑΡΙ – ∆ΕΝΕΙΑ

SCI

219

CY2000002

ΑΛΥΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ

SCI

434

CY2000003

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΤΣΕΡΟΥ

SCI

982

CY2000004

∆ΑΣΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ

SCI

7797

CY2000005

ΜΑ∆ΑΡΙ-ΠΑΠΟΥΤΣΑ

SCI

6195

CY2000006

∆ΑΣΟΣ ΠΑΦΟΥ

SCI & SPA

63556

CY2000007

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΥ

CY2000008

ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΩΝ ΚΕ∆ΡΩΝ – ΚΑΜΠΟΣ

CY2000009

ΦΟΥΝΤΟΥΚΑ∆ΑΣΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

CY2000010

ΚΟΙΛΑ∆Α ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΡΟΥΛΛΕΝΑΣ

CY2000011

ΚΟΙΛΑ∆Α ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΝΑΣ

CY2000012

ΚΟΙΛΑ∆Α ΚΑΡΚΟΤΗ

CY3000005

ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ

SCI

2003

CY3000006

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΙΑ

SCI

189
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CY4000001

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΙΣ-ΓΙΑΛΙΑ

SCI

2773

CY4000002

ΧΑ ΠΟΤΑΜΙ

SCI

3296

CY4000003

ΚΟΙΛΑ∆Α ∆ΙΑΡΙΖΟΥ

SCI

1724

CY4000004

ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

SCI & SPA

1489

CY4000005

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΩΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

SCI

914

CY4000006

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΛΙΑ

SCI

201

CY4000007

ΞΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

SCI & SPA

8815

CY4000008

ΜΑΥΡΟΚΟΛΥΜΠΟΣ

SCI

1344

CY4000009

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΛΛΙ

SCI

186

CY4000010

ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΣ ΑΚΑΜΑ

SCI & SPA

25541

CY4000011

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΤΗΣ

SCI & SPA

514

CY4000012

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΟΚΑΣ-ΚΑΡΚΑΒΑΣ

CY4000013

ΦΑΡΟΣ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ

CY4000014

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΡΥΜΟΥ

CY4000015

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ

CY5000001

∆ΑΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

SCI

5209

CY5000004

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ

SCI & SPA

9033

CY5000005

ΑΚΡΟΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟ-ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΡΩΜΙΟΥ

SCI

2761

CY5000006

ΚΟΙΛΑ∆Α ΛΙΜΝΑΤΗ

SCI

470

CY5000007

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΓΑΤΑΣ

SCI

428

CY6000002

ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

SCI & SPA

1712

CY6000003

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΜΠΙΩΝ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

SCI

518

CY6000004

∆ΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

SCI

2375

CY6000005

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

SCI

255

CY6000006

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΙΖΟΕΛΙΑΣ

SCI

107

Πηγή: Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2007
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Κοινοτικής Νοµοθεσία, Οδηγία 92/43/EEC για τη
∆ιατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγρια Πανίδας αλλά και την εθνική
νοµοθεσία Νόµος 153(Ι)/2003 περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της
Άγριας Ζωής η Κύπρος καλείται να εγκαθιδρύσει τα αναγκαία µέτρα προστασίας για
τις περιοχές Περιβαλλοντικής Σηµασίας.
Μέχρι σήµερα υπήρχαν κάποιας µορφής διαχειριστικά σχέδια κυρίως για δασικές
περιοχές όπως το δάσος Λεµεσού, τα δασικά πάρκα Αθαλάσσας και Κάβο Γκρέκο,
το Εθνικό Πάρκο Τροόδους κλπ. Ωστόσο τα σχέδια αυτά δεν συνάδουν ούτε µε τις
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε µε τις προδιαγραφές που θέτει η
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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Κυπριακή νοµοθεσία. Στα πλαίσια του χρηµατοδοτικού µέσου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης LIFE – ΦΥΣΗ έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα «Προστασία και ∆ιαχείριση
Περιοχών του ∆ικτύου ΦΥΣΗ 2000 στην Κύπρο». Το πρόγραµµα αυτό είχε
προϋπολογισµό 2.551.277 Ευρώ από τα οποία τα 1.530.766.Ευρώ αποτέλεσαν
χρηµατοδότηση από µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το εν λόγω πρόγραµµα προέβλεπε µεταξύ άλλων την ετοιµασία διαχειριστικών
σχεδίων για τέσσερις περιοχές που έχουν ήδη προταθεί προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση ως υποψήφιες προς ένταξη στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Σήµερα, εκπονούνται
και Μελέτες καταρτισµού Σχεδίων ∆ιαχείρισης για άλλες 8 περιοχές στα πλαίσια της
Μεταβατικής διευκόλυνσης.
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Χάρτης 7: Περιοχές Natura 2000
Πηγή: Υπηρεσία Περιβάλλοντος
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Οι σηµαντικότερες απειλές για την βιοποικιλότητα είναι:
•

Η ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των νερών από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες.

•

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

•

Οι

διάφορες

δασοκοµικές

δραστηριότητες

όπως,

συγκοµιδή

ξυλείας,

µηχανική προετοιµασία του εδάφους, κατασκευή δρόµων και αντιπυρικών
λωρίδων και άλλες
•

Τα κατασκευαστικά έργα αναπτύξεως, όπως υδατοφράκτες και άλλα

•

Η εντατική γεωργία

•

Η εντατική αλιεία

•

Η εισαγωγή ξενικών ειδών στα οικοσυστήµατα.

•

Η αλλαγή χρήσης γης και η αστική ανάπτυξη

•

Οι φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, θεοµηνίες και άλλες

Σήµερα στο νησί απαντώνται περισσότερα από 1960 είδη φυτών (είδη, υποείδη,
ποικιλίες και υβρίδια) εκ των οποίων τα 140 (7%) είναι ενδηµικά.
Οι

συνολικές

δαπάνες

που

διατέθηκαν

για

τη

διαχείριση

όλων

των

προστατευόµενων περιοχών παρουσιάζονται στο Γράφηµα που ακολουθεί. Από το
εν λόγω Γράφηµα µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αύξηση των δαπανών κατά το
έτος 2003.
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Γράφηµα 6-25: Συνολικές δαπάνες για διαχείριση προστατευόµενων
περιοχών
Πηγή: ΣΜΠΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
Ο ρόλος των δασών στο δίκτυο «Φύση 2000» και γενικότερα στην προστασία και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας είναι πολύ σηµαντικός καθώς περιοχές του δικτύου
που καλύπτουν περίπου το 97% των χερσαίων οικοσυστηµάτων χαρακτηρίζονται
ως δασικές. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο ρόλος των κρατικών δασικών
περιοχών είναι ακόµη πιο σηµαντικός αφού καλύπτουν περίπου το 85% των
χερσαίων οικοσυστηµάτων.
Στα Κυπριακά δάση κυριαρχούν τα κωνοφόρα είδη αν και µερικά φυλλοβόλα είδη
µπορούν να βρεθούν διεσπαρµένα ή σε µικρές συστάδες σε διάφορες περιοχές.
Συγκεκριµένα απαντώνται έξι κωνοφόρα είδη και ένας ίσος αριθµός πλατύφυλλων,
ιθαγενών ειδών δέντρων (µε κυκλική επιφάνεια (basal area) > 5% της συνολικής
επιφάνειας του χώρου). Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ιθαγενή
είδη δέντρων έτσι όπως αυτά καταγράφηκαν µε βάση τα κριτήρια που τίθενται από
το MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe).
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Πίνακας 16: Ιθαγενή είδη δέντρων
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Κωνοφόρα
Pinus brutia
Pinus
nigra
sub.
Pallasiana
Cedrus brevifolia
Juniperus foetidissima
Juniperus excelsa
Cupressus sempervirens

Spp.

Πλατύφυλλα
Platanus orientalis
Alnus orientalis
Salix alba
Ceratonia siliqua
Olea europaea
Quercus
infectoria
veneris

sub-spp.

Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
Τα µέχρι στιγµής δεδοµένα σχετικά µε τα απειλούµενα είδη που διαβιούν στα δάση
καταδεικνύουν ότι 59 είδη των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από τα δάση κατά τη
διάρκεια κάποιας περιόδου του κύκλου ζωής τους απειλούνται. Συγκεκριµένα
πρόκειται για 5 είδη θηλαστικών, 16 είδη πουλιών, 5 είδη ερπετών, 3 είδη
αµφιβίων, 1 είδος ψαριού, 4 είδη ασπόνδυλων και 25 είδη φυτών.
Το γεγονός ότι απειλούνται µόνο 59 είδη από τα 4161 είδη που απαντώνται στα
κυπριακά δάση πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η διαχείριση των δασών
αυτών δεν είναι εντατική και η απόληψη ξυλείας δεν αποτελεί πια προτεραιότητα.
Η πολιτική και πρακτική αυτή συµβάλλει θετικά στην προστασία και τη συντήρηση
των ειδών.
Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές αποτελεί τον πιο σηµαντικό από τους
στρατηγικούς στόχους του δασικού τοµέα αφού ολόκληρη η Κύπρος έχει
καταταχθεί ως περιοχή υψηλού κινδύνου. Έχει εκπονηθεί Σχέδιο Προστασίας στο
οποίο µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται: η κατασκευή και βελτίωση αντιπυρικών
λωρίδων και δρόµων, η λειτουργία πυροφυλακίων για σκοπούς ανίχνευσης, η
πραγµατοποίηση περιπολιών για σκοπούς ανίχνευσης και άµεσης καταστολής, η
διατήρηση συστήµατος τηλεπικοινωνιών, κτλ. Παρά τη λήψη αυτών των µέτρων
κάθε χρόνο υπάρχουν 275 πυρκαγιές (µέσος όρος τελευταίων 5 χρόνων) οι οποίες
καίνε µια έκταση 2486 εκταρίων / έτος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Κύπρο υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές ποικιλίες
αµπελιών όπως είναι το Μαραθεύτικο (ή Βαµβακάδα), η Λευκάδα, η Προµάρα, το
Σπούρτικο, η Μοροκανέλλα, το Γιαννούδι, το Φλούρικο η Κανέλλα και το Όµοιο
καθώς και κάποιες παραδοσιακές φυλές ζώων χαµηλής παραγωγικότητας που
απειλούνται µε εξαφάνιση, η προστασία και διατήρηση των οποίων θεωρείται
σηµαντική επειδή µεταξύ άλλων εµφανίζουν σήµερα και πολύ αναβαθµισµένο
οινολογικό ενδιαφέρον. Οι ποικιλίες αυτές υπάρχουν σήµερα σε πολύ µικρές
εκτάσεις. Όσον αφορά τις λευκές ποικιλίες (Προµάρα, Κανέλλα, Μοροκανέλλα και
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Σπούρτικο) έχουν αποµείνει µόνο 7 δεκάρια και κάποια διάσπαρτα. Ως προς τις
ερυθρές ποικιλίες (Μαραθεύτικο, Λευκάδα, Γιαννούδι Φλούρικο και Όµοιο) έχουν
αποµείνει περίπου 2.200 δεκάρια, τα 1200 εκ των οποίων καλύπτονται από
Μαραθεύτικο.
Όσον αφορά τις παραδοσιακές φυλές ζώων σηµαντική είναι η φυλή των ντόπιων
αγελάδων και των κυπριακών παχύουρων προβάτων. Υπολογίζεται ότι στην Κύπρο
εκτρέφονται 200 αγελάδες και 30 ταύροι της ντόπιας φυλής καθώς και περίπου
550 ντόπια παχύουρα πρόβατα.
Σύµφωνα µε τον δείκτη High Nature Value farmland areas οι περιοχές στις οποίες
η γεωργία συνδέεται µε υψηλή βιοποικιλότητα αποτελούν περίπου το 12% της
συνολικής έκτασης της Κύπρου (110.000 από τα 925.100 εκτάρια, Πηγή: Corine
Landcover Database). Σε αυτές περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις της περιοχής
της Κάτω Πάφου, της παραλιακής πεδινής και λοφώδους περιοχής της Πάφου, των
Κρασοχωριών,

της

κοιλάδας

Χρυσοχούς,

των

ποτάµιων

και

παραποτάµιων

περιοχών καθώς και εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές του ∆ικτύου Φύση 2000
και είναι σηµαντικές για κάποια είδη χλωρίδας και πανίδας. Συγκεκριµένα στοιχεία
για τις περιοχές αυτές δεν υπάρχουν και συνεπώς δεν µπορεί να περιγραφεί η
υφιστάµενη κατάσταση και να καθοριστούν στόχοι. Προγραµµατίζεται όµως µε τη
νέα απογραφή γεωργίας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία έτσι που να
δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας βάσης δεδοµένων και κατά συνέπεια ελέγχου
των γεωργικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε υψηλή βιοποικιλότητα.

Χάρτης 8: Φυσική βλάστηση στην Κύπρο
Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
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∆ιεθνείς Συµφωνίες, Νοµοθεσίες και Προγράµµατα ∆ράσης που στοχεύουν στην
διασφάλιση και διατήρηση της βιοποικιλότητας και αφορούν την Κύπρο έχουν ήδη
παρουσιασθεί στο Κεφάλαιο 3.
6.14.

Τοπίο

Το φυσικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ο νησιωτικός της χαρακτήρας. Στο
νησί εµφανίζεται ποικιλία παράκτιων οικοτόπων όπως βραχώδεις ακτές λιγότερο ή
περισσότερο απότοµης κλίσης, αµµώδεις παραλίες µε µεγάλη ή µικρή οριζόντια ή
κάθετη

έκταση,

ανοιχτοί

και

κλειστοί

κόλποι,

οξύληκτα

ή

στρογγυλεµένα

ακρωτήρια κτλ, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερο και σηµαντικής αισθητικής αξίας τοπίο.
Το χέρσο κοµµάτι εµφανίζει ποικιλοµορφία ανάλογη µε τα γεωµορφολογικά
χαρακτηριστικά, την έκταση, το ύψος και την κλίση των ορεινών και πεδινών
περιοχών. Σε αυτά περιλαµβάνονται ψηλά βουνά (Τρόοδος), κάµποι (πεδιάδα της
Μεσαορίας), ποτάµια και τεχνητές λίµνες.
Αποτέλεσµα

της

µακρόχρονης

συνύπαρξης

του

ανθρώπου

µε

το

φυσικό

περιβάλλον είναι η αµφίδροµη διαµόρφωση των δύο. Τα παραδείγµατα αυτής της
συνδιαµόρφωσης είναι πολλά: Οι ξερολιθιές που χαρακτηρίζουν το τοπίο και την
προσπάθεια του ανθρώπου να δηµιουργήσει καλλιεργήσιµη γη, οι ελαιώνες και
αµπελώνες και αντίστοιχα η επιρροή της θάλασσας στην ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας
και της αλιείας όπως επίσης και οι διατροφικές συνήθειες των κατοίκων και τα
ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα του νησιού.
Σήµερα ο φυσικός πλούτος, το ιδιαίτερο τοπίο και το σηµαντικό πολιτισµικό
απόθεµα του νησιού αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο και
την σηµαντικότερη πηγή εσόδων για τους κατοίκους του.
6.15.

Ανθρωπογενές περιβάλλον

6.15.1.

∆ηµογραφικά στοιχεία

Ο πληθυσµός της Κύπρου ανέρχεται στις 703.526 κατοίκους, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της απογραφής το 2001. Όσον αφορά το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού,
αυτός ανήλθε στο 12,58 % (1992 – 2001). Στην αύξηση του πληθυσµού θα
πρέπει να υπολογιστεί και η αύξηση της καθαρής µετανάστευσης. Τα ποσοστά των
αλλοδαπών εµφανίζονται ιδιαίτερα αυξηµένα και ανέρχονται στο 9,4%. Εποµένως
διαφαίνεται ότι η Κύπρος αντιµετωπίζει εντονότατα φαινόµενα εισροής και
διέλευσης οικονοµικών µεταναστών, γεγονός που δηµιουργεί ανάγκες οµαλής
ενσωµάτωσής τους στην τοπική οικονοµία και κοινωνία προς αποφυγή του
κοινωνικού αποκλεισµού.
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Αναφορικά µε την αναλογία των ηλικιωµένων ως προς το συνολικό πληθυσµού,
στην Κύπρο, όπως και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται το
φαινόµενο της δηµογραφικής γήρανσης που µεταβάλλει σταδιακά τη δοµή της
ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσµού. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται
συνοπτικά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του νησιού.
Πίνακας 17: ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά της Κύπρου
∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά
Πληθυσµός – Απογραφή
615.013
1992
Πληθυσµός Απογραφή 2001
703.529
Κάτοικοι ανά km2
76
% Μεταβολή πληθυσµού
12,58
1992-2001
% αλλοδαποί
9,4
% ηλικιωµένοι (>65 ετών)
11,7

Πηγή: Eurostat, 2006
Σύµφωνα µε την απογραφή του πληθυσµού για το 2001 τα άτοµα κάτω των 15
χρόνων συνιστούν το 21,43 % του συνολικού πληθυσµού, ενώ ο πληθυσµός
µεταξύ 15 και 64 χρόνων φτάνει το 66,88 %. Το ποσοστό των ατόµων άνω των
64 ετών ανέρχεται στο 11,69 % µια τιµή που παρουσιάζει συνεχή αύξηση λόγω
της µεγάλης αύξησης στην προσδοκώµενη διάρκεια ζωής.

Κατανοµή πληθυσµού ανά ηλικία

> 64 χρονών
11.69%

<15 χρονών
21.43%

15-64 χρονών
66.88%

Γράφηµα 6-26: Κατανοµή πληθυσµού ανά ηλικία για το 2001
Πηγή: Απογραφή Πληθυσµού 2001, Τόµος ΙΙ Στοιχεία κατά Επαρχία, ∆ήµο
/ Κοινότητα, Στατιστική Υπηρεσία
Όπως σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα έτσι και στην Κύπρο παρατηρείται µια συνεχόµενη
ροή πληθυσµού από τις αγροτικές περιοχές στις πόλεις. Το 2001 το ποσοστό του
συνολικού πληθυσµού της Κύπρου που διαµένει στις πόλεις έφτασε το 68,8% του
συνόλου. Η Λευκωσία, η µεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, καλύπτει 42,3 % του
συνολικού αστικού πληθυσµού µε 200.686 κατοίκους.
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Γράφηµα 6-27: Πληθυσµός κατά επαρχία και αστική / αγροτική περιοχή
για το 2001
Πηγή: Απογραφή Πληθυσµού 2001, Τόµος ΙΙ Στοιχεία κατά Επαρχία, ∆ήµο
/ Κοινότητα, Στατιστική Υπηρεσία

Κατανοµή αστικού πληθυσµού

Πάφος
9.76%
Λευκωσία
42.30%
Λεµεσός
33.08%
Λάρνακα
14.86%

Γράφηµα 6-28: Κατανοµή αστικού πληθυσµού, 2001
Πηγή: Απογραφή Πληθυσµού 2001, Τόµος ΙΙ Στοιχεία κατά Επαρχία, ∆ήµο
/ Κοινότητα, Στατιστική Υπηρεσία
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Κατανοµή Πληθυσµού ανά Επαρχία

Πάφος
9.62%

Λάρνακα
16.72%

Αµµόχωστος
5.48%

Λευκωσία
39.68%

Λεµεσός
28.50%

Γράφηµα 6-29: Κατανοµή Πληθυσµού ανά Επαρχία, 2001
Πηγή: Απογραφή Πληθυσµού 2001, Τόµος ΙΙ Στοιχεία κατά Επαρχία, ∆ήµο
/ Κοινότητα, Στατιστική Υπηρεσία
Αξίζει να σηµειωθεί η διαφορά στο µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων των
αγροτικών περιοχών σε σχέση µε τους κατοίκους των πόλεων. Στα γραφήµατα που
ακολουθούν

παρουσιάζεται

αναλυτικά

η

διαφοροποίηση

αυτή.

Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι το ποσοστό των ατόµων µε γυµνασιακή ή και χαµηλότερη
µόρφωση ανέρχεται στο 58 % στις αγροτικές περιοχές σε σύγκριση µε το 35,25 %
που

παρατηρείται

στις

πόλεις.

Οι

περιορισµένες

ευκαιρίες

µόρφωσης

που

παρουσιάζονται στα χωριά σε συνδυασµό µε τις περιορισµένες δυνατότητες
απασχόλησης ευθύνονται κατά κύριο λόγω για την εικόνα που παρατηρείται.

Μόρφωτικό επίπεδο αστικών περιοχών

Τριτοβάθµια
27.19%

Μέχρι Γυµνάσιο
35.25%

Μέχρι Λύκειο
37.56%

Γράφηµα 6-30: Μορφωτικό επίπεδο αστικών περιοχών, 2001
Πηγή: Απογραφή Πληθυσµού 2001, Τόµος ΙΙ Στοιχεία κατά Επαρχία, ∆ήµο
/ Κοινότητα, Στατιστική Υπηρεσία
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Μορφωτικό επίπεδο αγροτικών περιοχών

Τριτοβάθµια
11.42%

Μέχρι Λύκειο
30.58%

Μέχρι Γυµνάσιο
58.00%

Γράφηµα 6-31: Μορφωτικό επίπεδο αγροτικών περιοχών, 2001
Πηγή: Απογραφή Πληθυσµού 2001, Τόµος ΙΙ Στοιχεία κατά Επαρχία, ∆ήµο
/ Κοινότητα, Στατιστική Υπηρεσία
Συµπερασµατικά στην Κύπρο:
• Παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις του πληθυσµού, µε βασική αιτία την εισροή
οικονοµικών µεταναστών.
• Παρατηρείται µετακίνηση πληθυσµού από τις περιοχές της υπαίθρου στα αστικά
κέντρα.
• Σηµαντική αύξηση καταγράφεται στην δηµογραφική γήρανση.
6.15.2.

Πολιτιστική κληρονοµιά

Η ανθρώπινη παρουσία στο νησί σύµφωνα µε ανασκαφικά ευρήµατα (Χοιροκοιτία)
χρονολογείται από την παλαιολιθική και νεολιθική εποχή, ενώ αναπτύχθηκαν και
ήκµασαν σηµαντικοί πολιτισµοί στα ιστορικά χρόνια αφήνοντας πίσω τους
σηµαντικά ιστορικά µνηµεία. Η ιστορία και ο πολιτισµός του νησιού µπορεί να
χαρακτηριστεί τόσο πλούσια όσο και ιδιαίτερη. Η Κύπρος στο σύνολό της
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.
Σηµαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονοµική πτυχή της ζωής στο νησί έχουν
διαδραµατίσει τα δάση της Κύπρου. Αποτέλεσαν και αποτελούν πηγή έµπνευσης
για πολλούς καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ζωγράφους, µουσικούς και άλλους. Στα
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δάση της Κύπρου συναντά κανείς πληθώρα αρχαιολογικών και πολιτιστικών
χώρων. Μερικά παραδείγµατα αποτελούν αρχαίοι οικισµοί, οχυρώσεις και κάστρα,
εκκλησίες, θέατρα, αρχαία, µεταλλεία, καµίνια, γνωστές από την αρχαιότητα
βυζαντινές γέφυρες, φυσικά µνηµεία και ιδιαίτερα όµορφα τοπία κ.α. Κατάλογος
των

αρχαιολογικών

και

πολιτιστικών

χώρων

που

απαντώνται

στα

δάση

παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Πίνακας 18: Αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί χώροι στα δάση και άλλες
δασοκαλυµµένες περιοχές
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Αρχαίο µνηµείο
Ο χώρος και τα κατάλοιπα της Αρχαίας Ταµασσού
Ο χώρος και τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης των
Σόλων
Τµήµα του χώρου και των καταλοίπων του
Ανακτόρου και των Ιερών της αρχαίας Αίπειας
στην τοποθεσία Βουνί
Τµήµα του µεταλλείου της πρώιµης εποχής του
χαλκού στην τοποθεσία Αλέτρι
Ο χώρος και τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας
σκουριάς χαλκού στην τοποθεσία Καλούπασιης
Ο χώρος και τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας
σκουριάς χαλκού στην τοποθεσία Καµπανολάονα
Παλαιά Βρύση
Ο χώρος και τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας
σκουριάς χαλκού στην τοποθεσία Κοκινόγια
Ο χώρος και τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας
σκουριάς χαλκού στην τοποθεσία Βουδόµαντρα
Τα κατάλοιπα του Φρουρίου του Τάγµατος των
Ναϊτών
Τµήµατα του χώρου και των καταλοίπων του
νεολιθικού συνοικισµού στην τοποθεσία Βουνί
Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας
σκουριάς στην τοποθεσία Σκουριά
Τµήµατα του χώρου και των καταλοίπων της
αρχαίας πόλης του Κουρίου
Το Ιερόν του Απόλλωνα Υλάτη
Τµήµα
του
αρχαίου
νεκροταφείου
στην
τοποθεσία Άγιος Ερµογένης
Μέρος του χώρου γύρω από το Στάδιο στην
Επισκοπή
Τµήµα των τειχών και των καταλοίπων γνωστά
ως «Παλαιά Χώρα» στη Χιονίστρα
Γεφύρι της Ελιάς
Ο χώρος µε τα κατάλοιπα αρχαίου µεταλλείου και
σωρού
αρχαίας
σκουριάς
στις
τοποθεσίες
«Πλατείες» και «Κουρίες»
Ο χώρος µε τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας
σκουριάς χαλκού στο δάσος Λεµεσού
Το παλαιό γεφύρι στην τοποθεσία Ελιόµυλος
Γεφύρι του Πισκόπου
Γεφύρι του Σκάφρου
Γεφύρι του Τσιελεφού
Γεφύρι του Ρουδιά
Τµήµατα του χώρου και των καταλοίπων της
αρχαίας
πόλεως
των
Ρωµαϊκών
Παλαιοχριστιανικών χρόνων στην τοποθεσία
Άγιος Γεώργιος

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

Επαρχία
Λευκωσία

Πόλη / Χωριό
Πολιτικό

Λευκωσία

Καραβοστάσι

Λευκωσία

Λουτρός

Λευκωσία

Γαλήνη

Λευκωσία

Μιτσερό

Λευκωσία

Μηλικούρι

Λευκωσία

Πολιτικό

Λευκωσία

Σιά

Λευκωσία

Μιτσερό

Λάρνακα

Χοιροκοιτία

Λάρνακα

Χοιροκοιτία

Λάρνακα

Καλαβασός

Λεµεσός

Επισκοπή

Λεµεσός

Επισκοπή

Λεµεσός

Επισκοπή

Λεµεσός

Επισκοπή

Λεµεσός

Πάνω Πλάτρες

Λεµεσός

Φοινί

Λεµεσός

Ασγάτα

Λεµεσός

Γεράσα

Λεµεσός
Λεµεσός
Πάφος
Πάφος
Πάφος

Ποταµιού
Φοινί
Σίµου
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Ιωάννης

Πάφος

Πέγεια
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Κατάλοιπα χαλκολιθικού Ελληνιστικού Ρωµαϊκού
και Μεσαιωνικού οικισµού και Οχυρώσεις που
βρίσκονται στη νησίδα γνωστή ως Γερόνησος
Ο χώρος και τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας
σκουριάς χαλκού στην τοποθεσία Μαυροβούνια
Ο χώρος και τα κατάλοιπα σωρού αρχαίας
σκουριάς χαλκού στην τοποθεσία Καβάκια
Η ερειπωµένη εκκλησία του Αγίου Μάµαντος
Ο χώρος και τα κατάλοιπα του ερειπωµένου
Μεσαιωνικού Πύργου, γνωστός σαν «Πύργος της
Ρήγαινας» και της παρακείµενης εκκλησίας
Εκκλησία Παναγίας Χρυσοπατερίτισσας
Το Φρούριο του Αγίου Ιλαρίωνα
Το Φρούριο Βουφαβέντο

27
28
29
30
31
32
33
34

Πάφος

Πέγεια

Πάφος

Πόλη
Χρυσοχούς

Πάφος

Πάνω Παναγιά

Πάφος

Πάνω Γιαλιά

Πάφος

Νέο Χωριό

Πάφος
Κερύνεια
Κερύνεια

Πωµός
Κάρµι
Κουτσοβέντης

Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
Αναφορικά µε τις υποδοµές σύγχρονου πολιτισµού, υπάρχει σε ολόκληρο το νησί
σηµαντικός αριθµός από θεµατικά µουσεία που εστιάζουν στην ιδιαίτερη παράδοση
του νησιού. Επιπλέον, σε µικρότερο αριθµό υπάρχουν υποδοµές που υποστηρίζουν
µεγάλα γεγονότα σύγχρονου πολιτισµού (χορός, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική
κλπ).

6.15.3.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου που εδρεύει στη Λευκωσία, ιδρύθηκε το 1989 και
δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και
1997 αντιστοίχως. Αναλυτικά στο Πανεπιστήµιο Κύπρου λειτουργούν έξη σχολές:
1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών µε 4 τµήµατα
2.

H Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών µε 5 τµήµατα

3. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών Αγωγής µε 4 τµήµατα
4. Η Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης µε 4 τµήµατα
5. Η Πολυτεχνική Σχολή µε 4 τµήµατα
6. Η Φιλοσοφική Σχολή µε 3 τµήµατα και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2003-2004 στο Πανεπιστήµιο φοιτούσαν 4.000
φοιτητές περίπου, 3300 προπτυχιακοί και 700 µεταπτυχιακοί. Επιπλέον µια σειρά
ιδιωτικών σχολών αναγνωρισµένων από το Κυπριακό Κράτος ως Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα λειτουργεί στην Κύπρο παρέχοντας προγράµµατα σπουδών
σε ένα ευρύ φάσµα αντικειµένων. Με τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά αναµένεται επίσης
να δεχτεί για πρώτη φορά φοιτητές το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου το οποίο
εδρεύει στη Λεµεσό.
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Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι γενικότερα παρουσιάζονται περισσότερες ευκαιρίες
µόρφωσης στα µεγάλα αστικά κέντρα σε σύγκριση µε την ύπαιθρο. Σε µεγάλο
αριθµό χωριών εντοπίζονται σχολεία δηµοτικής εκπαίδευσης ωστόσο γυµνάσια και
λύκεια εντοπίζονται µόνο σε µερικές µεγάλες κοινότητες οι οποίες δέχονται
µαθητές και από τα γύρο χωριά. Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες
µετακίνησης που επικρατούν (ελλιπή µεταφορικά µέσα) στο νησί αλλά και µε το
µειωµένο αριθµό ιδιωτικών φροντιστηρίων, τα οποία διαδραµατίζουν σηµαντικό
ρόλο στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, οδηγούν στην µαζική µετακίνηση οικογενειών
στις πόλεις.
6.15.4.

Ανθρώπινη υγεία

Στην Κύπρο οι δείκτες που αφορούν την αναλογία κλινών και ιατρών βρίσκονται
σε χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε την Ελλάδα και µε άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες, και ιδιαίτερα στις περιοχές της υπαίθρου παρατηρούνται προβλήµατα
προσβασιµότητας στις υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριµένα στα περισσότερα χωριά
λειτουργούν κοινοτικά ιατρικά κέντρα τα οποία επισκέπτεται ιατρός µία µε δύο
φορές την εβδοµάδα. Αυτό δυσκολεύει την ιατρική παρακολούθηση των ασθενών
και δηµιουργεί σοβαρές αδυναµίες έγκαιρης αντιµετώπισης σε περιπτώσεις
εκτάκτων περιστατικών.
6.15.5.

Οικονοµικές Επιδόσεις

Η Κύπρος παρουσιάζει κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο αντιστοιχεί στο 74,2% της ΕΕ25. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους ΜΑ∆ ανέρχεται στο 80,1% του αντίστοιχου
µέσου όρου της ΕΕ-25. Το νησί παρουσιάζει ικανοποιητικό ρυθµό ανάπτυξης ο
οποίος κυµαίνεται περίπου στο 3% και υπερβαίνει κατά µία περίπου ποσοστιαία
µονάδα τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ-15 (2,1%).
Η

κατανοµή

της

Ακαθάριστης

Προστιθέµενης

Αξίας

(ΑΠΑ)

στους

τρεις

παραγωγικούς τοµείς καταδεικνύει τα εξής:
•

Ο πρωτογενής τοµέας υπολείπεται σε ποσοστό συµµετοχής έναντι των
άλλων δύο τοµέων,

•

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

•

ο τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο παραγωγικό τοµέα κυρίως λόγω
του αναπτυγµένου τουριστικού κλάδου.
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Πίνακας 19: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 2003
∆είκτες / Περιοχές
ΑΕΠ σε εκατ. Ευρώ
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ
Ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25
ΑΕΠ σε ΜΑ∆
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ∆
Ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25
Μέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης
ΑΕΠ Περιόδου 2002-2003

Κύπρος
11.754,5
16.300
74,2
13.415
18.600
79,9
3,3

Πηγή: Eurostat, 2006

6.15.6.
Η

Οικονοµικά στοιχεία κατά τοµέα παραγωγής

κατανοµή

της

Ακαθάριστης

Προστιθέµενης

Αξίας

(ΑΠΑ)

στους

τρεις

παραγωγικούς τοµείς όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω καταδεικνύει τα εξής:
•

ο πρωτογενής τοµέας υπολείπεται σε ποσοστό συµµετοχής έναντι των
άλλων δύο τοµέων,

•

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

•

ο τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο παραγωγικό τοµέα κυρίως λόγω
του ανεπτυγµένου τουριστικού κλάδου.

Γενικότερα, η οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή επικεντρώνεται στον
τουρισµό. Η υπέρµετρη ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας είχε ως αποτέλεσµα
την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων συνδεδεµένων µε την παραγωγή και την
µεταποίηση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή της ΑΠΑ ανά
παραγωγικό τοµέα.
Πίνακας 20: Κατανοµή Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας κατά τοµέα
παραγωγής, 2003
∆είκτες / Περιοχές
Συνολική ΑΠΑ

Κύπρος
11.026,4

Πρωτογενής τοµέας (% συµµετοχή στην
ΑΠΑ)
∆ευτερογενής τοµέας (% συµµετοχή
στην ΑΠΑ)
Τριτογενής τοµέας (% συµµετοχή στην
ΑΠΑ)
Ξενοδοχεία και εστιατόρια (%
συµµετοχή στην ΑΠΑ)

3,7%
19,1%
77,2%
8,0%

Πηγή: Eurostat, 2006
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Πρωτογενής τοµέας
Ο πρωτογενής τοµέας παρουσιάζει διαχρονικά καθοδική πορεία και παράγει το
3,7% της συνολικής ΑΠΑ σε τιµές του 2003. Στη διάρθρωση της παραγωγής
επικρατούν η ελαιοκαλλιέργεια, η αµπελοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια η
κτηνοτροφία και η µελισσοκοµία ενώ υπάρχει σηµαντική παραγωγή σε πατάτες,
σιτηρά, λαχανικά και εσπεριδοειδή.
Οι παράγοντες που λειτουργούν κατασταλτικά στην ανάπτυξη του πρωτογενούς
τοµέα είναι ο µικρός αγροτικός κλήρος, οι περιορισµένοι φυσικοί πόροι, η γήρανση
και το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσµού καθώς και η
µειωµένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων λόγω αυξηµένου κόστους παραγωγής
και µεταφοράς.
∆ευτερογενής τοµέας
Ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής έχει µεγαλύτερη συµµετοχή σε σύγκριση µε
τον πρωτογενή τοµέα µε ποσοστό 19,1% στη συνολική ΑΠΑ του νησιού. Ο τοµέας
της µεταποίησης, παρουσιάζει πτωτική τάση και επικεντρώνεται στον κλάδο των
τροφίµων – ποτών και καπνού, ενώ σηµαντική συµµετοχή έχουν και οι κλάδοι των
χηµικών-

πλαστικών

και

πετρελαιοειδών,

των

προϊόντων

µετάλλου

και

µηχανηµάτων, της ένδυσης-υπόδησης, των µη µεταλλικών ορυκτών, των ειδών
από ξύλο και των επίπλων.
Τα βασικά προβλήµατα του τοµέα, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά εµπόδια στην
αναπτυξιακή του πορεία, είναι το πολύ µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων µε
εξειδίκευση

σε

δραστηριότητες

χαµηλής

προστιθέµενης

αξίας,

οι

χαµηλές

επενδύσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό και στην έρευνα, η έλλειψη
εξειδικευµένου προσωπικού, το δυσανάλογα µεγάλο κόστος των µεταφορών και η
µη

επαρκής

έµφαση

στην

ποιοτική

αναβάθµιση

των

προϊόντων

και

της

παραγωγικής διαδικασίας.
Τριτογενής τοµέας
Στη Κύπρο κυριαρχεί ο τριτογενής τοµέας και ιδιαίτερα ο τουριστικός κλάδος, µε
συµµετοχή

77,2%

στην

ΑΠΑ

της

περιοχής.

Ο

τουρισµός

αποτελεί

τον

δυναµικότερο κλάδο της οικονοµίας, καθώς αποτελεί τον κινητήριο µοχλό
ανάπτυξης,

που

τροφοδοτεί

και

άλλες

δραστηριότητες,

ενώ

παρουσιάζει

διαχρονική δυναµική.
Τα κυριότερα προβλήµατα του τουρισµού εστιάζονται στη µονοδιάστατη ανάπτυξη
σύµφωνα µε τα πρότυπα του µαζικού τουρισµού, στη µικρής διάρκειας τουριστική
περίοδο (Απρίλιος – Οκτώβριος), στη χωρική συγκέντρωση των τουριστικών
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δραστηριοτήτων σε ορισµένες περιοχές και στην ανάγκη βελτίωσης των έργων
υποδοµής

(θαλάσσιες

µεταφορές

και

οδικό

δίκτυο).

Οι

αδυναµίες

αυτές

επιδεινώνονται από τον εντονότερο και αυξηµένο ανταγωνισµό τόσο από νέες
χώρες, όσο και από παραδοσιακούς προορισµούς, ενώ διαφαίνεται η δυνατότητα
ανάπτυξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού (οικοτουρισµός, αγροτουρισµός,
συνεδριακός, θρησκευτικός, τρίτης ηλικίας, αθλητικός, εκτός περιόδων αιχµής
κλπ.)
Σηµαντικός είναι και ο ρόλος του εµπορίου, µε την επισήµανση ότι η δυναµική του
κλάδου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία της τουριστικής κίνησης. Λόγω
του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής ο τουρισµός αποτελεί τον σηµαντικότερο
κλάδο του τριτογενή τοµέα. Η συµµετοχή των ξενοδοχείων και εστιατορίων στην
ΑΠΑ αντιστοιχεί στο 8%. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα που ακολουθεί το νησί
διαθέτει 928 ξενοδοχεία και οµοειδή καταλύµατα µε συνολικό αριθµό 45.209
δωµατίων και 92.840 κλινών, ενώ παράλληλα διατηρούνται τέσσερα τουριστικά
κάµπινγκ µε συνολικό αριθµό 2808 κλινών.
Πίνακας 21: Αριθµός καταλυµάτων, δωµατίων και κλινών ξενοδοχείων και
τουριστικών κάµπινγκ
Πηγή: Eurostat, 2005
Ξενοδοχεία και οµοειδή καταλύµατα
Αριθµός
Αριθµός
Αριθµός
καταλυµάτων
δωµατίων
κλινών
928
45.209
92.840

Τουριστικά κάµπινγκ
Αριθµός
Αριθµός
καταλυµάτων
κλινών
4
2808

Σύνολο
Αριθµός
Αριθµός
καταλυµάτων
κλινών
937
95.648

Συµπερασµατικά αναφορικά µε τον οικονοµικό τοµέα καταγράφονται τα ακόλουθα:
•

ικανοποιητικός ρυθµός ανάπτυξης.

•

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

•

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

•

ο δευτερογενής τοµέας εµφανίζει σηµαντική παρουσία

•

σε

µικρό

βαθµό

παρουσιάζεται

διασύνδεση

του

πρωτογενή

µε

τον

δευτερογενή και τριτογενή τοµέα,
•

στην περιοχή υφίσταται µεγάλος αριθµός ΜΜΕ και ΠΜΕ οικογενειακού
κυρίως χαρακτήρα, µε βασικά στοιχεία την εσωστρέφεια, την περιορισµένη
χρήση των ΤΠΕ, καθώς και την αδυναµία παραγωγής ανταγωνιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
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6.15.7.

Αγροτική οικονοµία και ποιότητα ζωής

Εξαιτίας των περιορισµένων εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης η οικονοµική
δραστηριότητα της πλειοψηφίας των κατοίκων των αγροτικών περιοχών σχετίζεται
άµεσα µε τον πρωτογενή τοµέα, µε όλα τα προβλήµατα που αυτό συνεπάγεται
λόγω του µεγάλου βαθµού αβεβαιότητας και εξάρτησης από αστάθµητους
παράγοντες.
Όσον αφορά τη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές παρά το ότι υπάρχει
πρόσβαση σε βασικές υποδοµές και υπηρεσίες, εντούτοις χρειάζεται βελτίωση σε
σύγκριση µε τις διαθέσιµες υπηρεσίες και υποδοµές των αστικών κέντρων.
Προβλήµατα παρατηρούνται σε κάποιες από τις βασικές υποδοµές των αγροτικών
περιοχών µε σηµαντικότερο αυτό της έλλειψης ικανοποιητικού οδικού δικτύου και
άµεσης και λειτουργικής σύνδεσης (µέσα µαζικής µεταφοράς) µεταξύ των αστικών
κέντρων και των αγροτικών περιοχών αλλά και των αγροτικών περιοχών µεταξύ
τους. Σε γενικές γραµµές δεν εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις αναφορικά µε την
γενική ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και παιδεία υπάρχουν όµως περιθώρια
βελτίωσης κυρίως προς την κατεύθυνση τη εξειδίκευσης των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
6.15.8.

Αγορά εργασίας

Ο συνολικός οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ανέρχεται σε 367,5 χιλ. άτοµα
(Eurostat 2005). Το νησί χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικές επιδόσεις για τον
τοµέα της απασχόλησης σε σχέση µε την ΕΕ των 25. Ειδικότερα, το µέσο ποσοστό
απασχόλησης των ατόµων 15-64 ετών εκτιµήθηκε στο 68,5 % και είναι υψηλότερο
σε σχέση µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο (ΕΕ - 25), µε το φαινόµενο να
παρουσιάζεται και στις γυναίκες µε ποσοστό απασχόλησης 58,4 % έναντι 56,2 %
της ΕΕ των 25. Οι επιδόσεις ως προς τα ποσοστά ανεργίας είναι αξιόλογες, µε το
ποσοστό ανεργίας να κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα (5,2% έναντι του 9% στην
ΕΕ-25). Συνολικά, η εικόνα που εµφανίζει η Κύπρος στην αγορά εργασίας
συγκρίνεται θετικά µε τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
βρίσκεται κοντά στο στόχο που έχει θέσει η ΕΈ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας, για πλήρη απασχόληση που περιλαµβάνει την επίτευξη έως το 2010
ενός

συνολικού

ποσοστού

απασχόλησης

70%,

ποσοστό

απασχόλησης

των

γυναικών 60%, ποσοστό απασχόλησης των ηλικιωµένων εργαζοµένων (55 έως 64
ετών) 50% και µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας.
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Πίνακας 22: ∆είκτες απασχόλησης και ανεργίας, 2005
∆είκτες / Περιοχές
Οικονοµικά ενεργός
πληθυσµός 15 ετών και άνω
(χιλιάδες)
Οικονοµικά ενεργός
πληθυσµός 15 – 64 ετών
(χιλιάδες)
Απασχόληση % απασχόλησης
15 – 64 %
% απασχόλησης γυναικών 15
– 64
% απασχόλησης ηλικιωµένων
55 – 64
Ανεργία %
% µακροχρόνιας ανεργίας (επί
των ανέργων)
Πηγή: Eurostat,
6.15.9.

Κύπρος
367,5

ΕΕ - 25
217.648,3

357,5

214.679,9

68,5

63,7

58,4

56,2

50,6

42,5

5,2
23,2

9,0
45,5

2006

Τουρισµός

Σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον παρατηρούνται επίσης από την
αισθητή αύξηση του πληθυσµού, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, εξαιτίας
των τουριστών. Σύµφωνα µε το Γράφηµα 6-32 που ακολουθεί φαίνεται ότι το
µεγαλύτερο ρεύµα τουριστών καταφθάνει στο νησί κατά τους µήνες Μάιο έως
Οκτώβριο.

Η

ραγδαία

τουριστική

ανάπτυξη

χωρίς

σωστό

και

προσεκτικό

προγραµµατισµό, µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές και ανεπανόρθωτες ζηµίες στο
περιβάλλον. Η Κυπριακή κυβέρνηση έχει εκπονήσει για τα έτη 2003 - 2010 εθνικό
στρατηγικό σχέδιο που αφορά την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα. Όραµα της
στρατηγικής αυτής είναι η ανάδειξη της Κύπρου ως ενός ποιοτικού τουριστικού
προορισµού που να ικανοποιεί τον επισκέπτη µε ποικίλα ενδιαφέροντα και
αναζητήσεις και να διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής για το
ντόπιο. Στα πλαίσια υλοποίησης αυτού του οράµατος βρίσκεται και η ανάπτυξη
µιας ποικιλίας εναλλακτικών µορφών τουρισµού στους οποίους συγκαταλέγονται ο
αγροτουρισµός, τα µονοπάτια µελέτης της φύσης, τα εθνικά δασικά πάρκα, οι
βοτανικοί κήποι και οι ποδηλατικές διαδροµές.
Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος των περιβαλλοντικών πιέσεων εξαιτίας του
τουριστικού ρεύµατος αξίζει να γίνει µια αναφορά στους αριθµούς των τουριστών
που επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί. Από το 1980 µέχρι και το 2002 υπήρξε
(σχεδόν σε όλα τα έτη) µια αυξητική τάση στον αριθµό των τουριστών που
επισκέφτηκαν το νησί. Η τάση αυτή άλλαξε και από το 2002 και µετά
παρατηρούνται αυξοµειώσεις του αριθµού των τουριστών οι οποίες ωστόσο
διατηρούν τον αριθµό των ξένων επισκεπτών σε υψηλά επίπεδα (πάνω από τα 2
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εκατοµµύρια). Η αλλαγή αυτή είναι ενδεικτική των πιέσεων που δέχεται η
τουριστική βιοµηχανία τα τελευταία χρόνια αλλά και της ανάγκης εξεύρεσης
άµεσων εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Το ΠΑΑ 2007 -2013 συµβάλει προς
αυτή την κατεύθυνση µέσω δράσεων αναβάθµισης της υπαίθρου αλλά και
προώθησης του αγροτουρισµού. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός το µεγαλύτερο
ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο προέρχεται από χώρες τις
Ε.Ε. και κυρίως από το Ηνωµένο Βασίλειο. Το ποσοστό αυτό τα τελευταία έξι
χρόνια παρουσίασε µια µικρή αύξηση και κυµαίνεται περίπου στο 94 %.
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Αριθµός τουριστών

Αριθµός τουριστών για την περίοδο 1980-2006

Έτος

Γράφηµα 6-32: Αριθµός τουριστών για την περίοδο 1980-2006
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/transport_gr/transpo
rt_gr?OpenDocument

Αριθµός τουριστών

Μηνιαία κατανοµή τουριστών για το 2006
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέ. ∆εκ.
Γράφηµα 6-33: Μηνιαία κατανοµή τουριστών για το 2006
Πηγή: Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού
http://www.visitcyprus.biz/ctoweb/ctowebtradesection.nsf/
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Οι πιο σηµαντικές επιδράσεις του τουρισµού στην Κύπρο είναι:
•

υποβάθµιση και καταστροφή οικοσυστηµάτων και βιοτόπων λόγω της
ανάπτυξης τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδοµής όπως ξενοδοχείων,
διαµερισµάτων,

εστιατορίων,

δρόµων,

χιονοδροµικών

πιστών,

εγκαταστάσεων γκολφ, αεροδροµίων κ.λ.π.
•

συµπίεση και διάβρωση των εδαφών

•

πίεση στην πανίδα, τη χλωρίδα και τα απειλούµενα υπό εξαφάνιση είδη

•

υπεράντληση νερού από υπόγεια υδροφόρα στρώµατα για ικανοποίηση των
αυξανόµενων αναγκών, αφού πολλές φορές η ζήτηση είναι κατά πολύ
µεγαλύτερη από την παροχή

•

απώλεια επίγειας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας

•

αύξηση στα επίπεδα ρύπανσης από την απόρριψη στερεών και υγρών
αποβλήτων που παράγονται από τον τουρισµό.

Παρόλο που το περιβάλλον δέχεται σηµαντικές πιέσεις από κάθε µορφή τουρισµού
η τουριστική βιοµηχανία συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµία του τόπου και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα έτη 2001
και 2002, επισκέφτηκαν το νησί 2.696.732 και 2.418.236 τουρίστες αντίστοιχα
προσφέροντας εισοδήµατα της τάξης των 1.271.630.043 και 1.132.321.228 Λιρών
Κύπρου.
Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισµό στην προσπάθεια αναβάθµισης του
τουριστικού προϊόντος που προσφέρει το νησί αλλά και στην προσπάθεια
προώθησης εναλλακτικών µορφών τουρισµού στοχεύει στην ανάπτυξη του
αγροτουρισµού. Συγκεκριµένα έχει καταρτιστεί σχέδιο ανάπτυξης που αφορά τον
τουρισµό στην ύπαιθρο και που συνδεότανε µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης 20042006 και το ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού στόχος δύο. Το Σχέδιο αυτό δεν
περιορίζεται µόνο στη διανοµή και τη δηµιουργία καταλυµάτων σε παραδοσιακές
οικοδοµές,

αλλά

περιλαµβάνει

δράσεις

και

µέτρα

για

τη

δηµιουργία

ολοκληρωµένου τουριστικού προϊόντος της υπαίθρου, εµπλουτισµένου µε έργα
πολιτιστικού

και

περιβαλλοντικού

περιεχοµένου

που

εξυπηρετούν

ειδικά

ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Στα πλαίσια αυτά έχουν τύχει επεξεργασίας
δράσεις και σχέδια κινήτρων που στοχεύουν:
•

Στη

δηµιουργία

νέων

και

ποιοτική

αναβάθµιση

υφιστάµενων

αγροτουριστικών καταλυµάτων και παραδοσιακών εστιατορίων, προώθηση
άλλων δραστηριοτήτων π.χ. εκθετήρια, µουσεία, εργαστήρια παραδοσιακών
τεχνών και άλλων ασχολιών
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•

Στη στήριξη µεταποιητικών µονάδων που έχουν σχέση µε τοπικά προϊόντα

•

Στη δηµιουργία µονοπατιών µελέτης της φύσης, ποδηλατικών διαδροµών,
θεµατικών

και

σύνθετων

διαδροµών,

θεµατικών

µουσείων,

κέντρων

πληροφόρησης κλπ.
Σηµαντικά υποβοηθητική είναι η οικονοµική και τεχνική βοήθεια που παρέχει ο
ΚΟΤ στην Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισµού, η οποία είναι ένας µη κερδοσκοπικός
σύνδεσµος ιδιοκτητών / διαχειριστών παραδοσιακών καταλυµάτων στα χωριά ο
οποίος

διατηρεί

Κεντρικό

Σύστηµα

εξυπηρέτησης,

Γραφείο

Κρατήσεων

και

ιστοσελίδα µε στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στα χωριά.
Γενικά οι δράσεις του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισµό συνάδουν µε
µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 τα οποία στοχεύουν
στην προώθηση του αγροτουρισµού, τη δηµιουργία χώρων αναψυχής και γενικά
και βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτικών περιοχών.
Αξίζει

να

σηµειωθεί

ότι

ένα

σηµαντικό

ρεύµα

τουριστών

και

επισκεπτών

κατακλύζουν κάθε χρόνο τα κυπριακά δάση τα οποία καλούνται να καλύψουν τις
αυξηµένες ανάγκες των ανθρώπων για εξορµήσεις στη φύση. Στα πλαίσια της
κάλυψης αυτών των αναγκών έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι χοροί αναψυχής όπως
εκδροµικοί χώροι, µονοπάτια της φύσης χιονοδροµικά κέντρα κ.α.
Συγκεκριµένα οι ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες µπορούν να απολαύσουν 41
εκδροµικούς χώρους, 6 κατάσκηνωτικούς χώρους (µε µικρή χρέωση), 174
χιλιόµετρα µονοπατιών της φύσης, και 449 χιλιόµετρα ποδηλατοδρόµων. Επιπλέον
στο Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους λειτουργούν τέσσερις πίστες χιονοδροµιών τις
οποίες διαχειρίζεται η Οµοσπονδία Χιονοδρόµων Κύπρου.
Το Τµήµα ∆ασών έχει δηµιουργήσει δύο Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης, ένα
στο Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Τροόδους και ένα στο Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Αθαλάσσας.
Και τα δύο κέντρα έχουν εκπαιδευτικό, ενηµερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Οι στόχοι που τέθηκαν για την λειτουργία τους είναι:
•

Η ενηµέρωση και προβολή της αξίας των δασών του νησιού µε την
ανάδειξη σηµαντικών δασικών οικοσυστηµάτων

•

Η ενηµέρωση και προβολή του έργου του Τµήµατος ∆ασών για την
προστασία των δασών και της φυσικής κληρονοµιάς

•

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση

•

Η έµπνευση σεβασµού και αγάπης για τους φυσικούς πόρους και η
δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης.
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη δεκαετία του 1990 παρατηρήθηκε σηµαντική
αύξηση στον οικοτουρισµού και άρχισαν να ιδρύονται µικρές επιχειρήσεις ζωτικής
σηµασίας για τους κατοίκους των παραδασόβιων κοινοτήτων οι οποίες αποτελούν
πηγή απασχόλησης και εισοδήµατος.
Τέλος σηµαντικός αριθµός κυρίως Κυπρίων (το 25% του ανδρικού πληθυσµού του
νησιού) επισκέπτονται κάθε χρόνο τα δάση για σκοπούς κυνηγιού. Το συνολικό
εισόδηµα του Ταµείου Θήρας (του Υπουργείου Εσωτερικών) από την έκδοση των
ετήσιων αδειών κυνηγίου ανέρχεται στο £1.750.000. Αυτό το ποσό χρησιµοποιείται
κυρίως

για

τη

χρηµατοδότηση

διαφόρων

προγραµµάτων,

σχετικών

µε

τη

διαχείριση της άγριας ζωής, την προστασία των βιότοπων και των απειλούµενων
υπό εξαφάνιση ειδών και την αποκατάσταση πληθυσµών άγριας ζωής. Το κυνήγι
αποτελεί επίσης σηµαντική πηγή εισοδήµατος για διάφορες επιχειρήσεις που
ασχολούνται µε την παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση κυνηγετικών ειδών, όπως
όπλων, φυσιγγίων, στολών κ.λ.π.
Πίνακας 23: Εκδροµικοί χώροι
Α/Α

Εκδροµικός χώρος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ακαδηµία
Μάντρα του Καµπιού
Κίονια
Ε.∆.Π. Αθαλάσσας
Προφήτης Ηλίας
Κόρνος
Κάβο Γκρέκο
Άγιος Γεώργιος Αθαλάσσας
Ριζοελιά
Αγία Παρασκευή
Κακοµάλλης
Πολεµίδια
Φράκτης του Ξυλιάτου
Γεφύρι Παναγιάς
Καπουρά
Πλατάνια
Αρκολαχανιά (Μέσα Ποταµός)
Λιβάδι του Πασιά
Κάµπος του Λιβαδιού
Αρµιρολίβαδο
Τροοδίτισσα (Ξεροκόλυµπος)
Καµπίν του Καλοήρου
Ασίνου
Φράγµα Προδρόµου
Μάραθος
Ξεραρκάκα
Γεφύρι του Λιβαδιού
Μονασιήλλακα
Ξυσταρούδα
Κοµιτζιή
Κοινοτικό ∆άσος Τίµης
Σταυρός της Ψώκας
Αγιά

∆ασική
Περιφέρεια
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λεµεσός
Λεµεσός
Λεµεσός
Αδελφή
Αδελφή
Αδελφή
Τρόοδος
Τρόοδος
Τρόοδος
Τρόοδος
Τρόοδος
Τρόοδος
Τρόοδος
Τρόοδος
∆. Κολέγιο
∆. Κολέγιο
∆. Κολέγιο
Πάφος
Πάφος
Πάφος
Πάφος
Πάφος
Πάφος
Πάφος
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Χωρητικότητα
σε άτοµα
180
1600
560
400
120
600
120
150
150
665
355
200
675
35
200
2660
560
1280
660
2080
630
560
120
250
300
650
400
600
250
400
700
600
250

Έτος
δηµιουργίας
1996
1972
1972
1994
1973
1976
1995
1991
2003
1979
1980
2003
1984
1998
1965
1969
1982
1981
1992
1985
1979
1971
1974
2002
1974
1976
1991
1988
1978
1974
1987
1970
1971
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34
35
36
37
38
39
40
41

Σµυγιές
Αγίου Μερκούριου
Παπάλουκας
Πέρα Βάσα
Καλονόµουτη
Αγία Βαρνάρα
Μαυραλής
Άγιος Αντώνιος

Πάφος
Πάφος
Πάφος
Πάφος
Πάφος
Πάφος
Πάφος
Λάρνακα

400
350
200
200
120
120
410
50

1986
1995
1986
1995
2001
1994
1995
2001

Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
Πίνακας 24: Κατασκηνωτικοί χώροι στα κρατικά δάση

1

∆άσος /
Τοποθεσία
Τρόοδος–Πλατάνια

2

Τρόοδος

Α/Α

3
4

Τρόοδος-Καπµί
του Καλοήρου
∆ασικό Κολέγιο Φράκτης
Προδρόµου

∆ιαχειριστήςΜισθωτής
Τµήµα ∆ασών
Κοινοτικό
Συµβούλιο
Τροόδους

Αντίσκηνα /
Τροχόσπιτα
150

Χωρητικότητα
(άτοµα)
600

170

650

Τµήµα ∆ασών

80

320

Τµήµα ∆ασών

30

100

5

Πάφος – Πόλις
Χρυσοχούς

Κυπριακός
Οργανισµός
Τουρισµού

200

700

6

Πάφος – Σταυρός
της Ψώκας

Τµήµα ∆ασών

60

150

ΣΥΝΟΛΟ

2520

Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
Πίνακας 25: Κατασκηνωτικοί χώροι στα κρατικά δάση για ειδική χρήση
από συγκεκριµένες οµάδες
Α/Α

∆άσος / Τοποθεσία

1
2

Λεµεσός - Κακοµάλλης
Τρόοδος

3

Τρόοδος –
Ασπρόκρεµµος

4
5
6
7
8
9
10
11

Τρόοδος
Τρόοδος – Λουτρά των
Αετών
Τρόοδος – Πλατάνια

∆ιαχειριστήςΜισθωτής
Μητρόπολη Λεµεσού
Girl Guide (scouts)
Σύνδεσµος Γονέων
και ∆ασκάλων
Λεµεσού
ΠΑ.ΣΥ.∆Υ

Αντίσκηνα /
Τροχόσπιτα
1
6

Χωρητικότητα
(άτοµα)
30
60

8

60

3

50

Πρόσκοποι

25

150

15

100

2

20

25

150

10

60

25

100

47

180
960

Πρόσκοποι
Ιερά Καρδία Σχολή
Τρόοδος
Αγίας Μαρίνας
Αµερικανική
Τρόοδος Πασιά Λιβάδι
Ακαδηµία
Τρόοδος Πασιά Λιβάδι,
American college of
Rocky Point
Girls (Cairo)
Παγκύπρια
Κολέγιο - Πρόδροµος
Οργάνωση Ελλήνων
∆ασκάλων
Κάρα των Γλιών
Πρόσκοποι
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Κριτήρια και δείκτες για αειφόρο διαχείριση των κυπριακών δασών,
2006, Τµήµα ∆ασών
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 - 2013
7.1.

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζονται, εκτιµώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) από την εφαρµογή των
δράσεων των Μέτρων του ΠΑΑ. Ειδικότερα:
¾

παρουσιάζεται

η

µεθοδολογία

εκτίµησης

και

αξιολόγησης

των

ενδεχόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δύναται να προκύψουν
από την εφαρµογή των δράσεων του προγράµµατος, και στη συνέχεια
¾

αξιολογούνται οι θετικές και αρνητικές, άµεσες και έµµεσες, µόνιµες και
προσωρινές,

βραχυπρόθεσµες,

µεσοπρόθεσµες,

µακροπρόθεσµες,

σωρευτικές, δευτερεύουσες ή συνεργιστικές στο φυσικό περιβάλλον και
στην ανθρώπινη υγεία, στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά.

7.2.

Μεθοδολογία

Στο Σχέδιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 προσδιορίζονται
οι ειδικοί στόχοι του κάθε Άξονα ξεχωριστά, και στα πλαίσια επίτευξης των στόχων
αυτών περιγράφονται οι δράσεις που προωθούνται µέσω χρηµατοδοτήσεων.
Προκειµένου να γίνει µια εµπεριστατωµένη και διάφανη ανάλυση των επιπτώσεων
που αναµένεται να έχει το πρόγραµµα στο περιβάλλον, γίνεται στη συνέχεια
περιβαλλοντική ανάλυση για όλα τα µέτρα των Αξόνων του προγράµµατος, όπου
για κάθε µέτρο παρουσιάζεται µία σύνοψη µε τις κυριότερες αναµενόµενες θετικές
και αρνητικές επιπτώσεις, µε στόχο την ανάδειξη των πλέον σηµαντικών έτσι ώστε
να είναι δυνατή και η εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν τη στρατηγική
περιβαλλοντική εκτίµηση. Αξίζει να τονιστεί ότι στην περιγραφή του ΠΑΑ 2007 2013 γίνεται µια πρώτη περιγραφή των αναµενόµενων θετικών επιπτώσεων που
θα επιφέρει η εφαρµογή του κάθε µέτρου στο περιβάλλον. Η ανάλυση αυτή είναι
εντονότερη για τα µέτρα που σχετίζονται άµεσα µε το περιβάλλον, ωστόσο
απουσιάζουν από την περιγραφή αυτή οι αναφορές σε πιθανές αρνητικές
επιπτώσεις (άµεσες ή έµµεσες) που δύναται να προκύψουν από την εφαρµογή των
διαφόρων µέτρων ή δράσεων του προγράµµατος.
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται µια γενική παρουσίαση των επιπτώσεων που
αναµένεται να επιφέρει στο περιβάλλον η εφαρµογή του κάθε άξονα ξεχωριστά,
ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστούν υπό µορφή µήτρας αξιολόγησης οι
εκτιµώµενες

επιπτώσεις

από

την

εφαρµογή
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προγράµµατος. Για την αξιολόγηση γίνεται χρήση διαφόρων καθοδηγητικών
ερωτήσεων οι οποίες σχετίζονται µε τις επιµέρους περιβαλλοντικές παραµέτρους
που αξιολογούνται. Στόχος αυτών των ερωτήσεων είναι η σφαιρική και πλήρης
αξιολόγηση των επιπτώσεων σύµφωνα πάντοτε και µε τις απαιτήσεις της
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης.
Επιπρόσθετα για την ευκολότερη παρουσίαση της αξιολόγησης των επιπτώσεων
χρησιµοποιήθηκε ένα σύστηµα βαθµολόγησης που ακολουθείται σε πολλές
προσεγγίσεις ΣΜΠΕ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και που σχετίζεται άµεσα µε τις
απαντήσεις στις ερωτήσεις αξιολόγησης. Η ένταση (σοβαρότητα) κάθε επίπτωσης
κάθε µέτρου, αξιολογείται και συµβολίζεται ως εξής:
Συµβολισµός

Αξιολόγηση Επίπτωσης

+++

Μεγάλη Θετική

++

Μέτρια Θετική

+

Μικρή Θετική

0

Καµία

-

Μικρή Αρνητική

--

Μέτρια Αρνητική

---

Μεγάλη Αρνητική

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καθοδηγητικές ερωτήσεις που
χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της κάθε περιβαλλοντικής παραµέτρου, οι
οποίες µπορούν να θεωρηθούν και ως δείκτες ανάλυσης για την περιβαλλοντική
αξιολόγηση.
Πίνακας 26: Καθοδηγητικές Ερωτήσεις για την περιβαλλοντική αξιολόγηση
Περιβαλλοντική
Παράµετρος

Ερωτήσεις Αξιολόγησης

¾
Βιοποικιλότητα,
χλωρίδα, πανίδα

¾
¾

Πληθυσµός, υγεία

¾
¾

Έδαφος

¾
¾

Ύδατα

¾

Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν το στόχο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για διακοπή της µείωσης της βιοποικιλότητας;
Οι δράσεις του Μέτρου θα βελτιώσουν την ποιότητα / ποσότητα
των προστατευόµενων περιοχών, ειδικά των περιοχών του
δικτύου ΦΥΣΗ 2000;
Οι δράσεις του Μέτρου θα είναι καταλυτικές ως προς τη µείωση
του πληθυσµού που εκτίθεται σε θόρυβο;
Οι δράσεις του Μέτρου θα υποστηρίζουν τις προσπάθειες στη
µείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία;
Οι δράσεις του Μέτρου θα συµβάλλουν στην προστασία των
χαρακτηριστικών του εδάφους;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την κατάσταση των
υποβαθµισµένων (ρυπασµένων) εδαφών;
Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν της αειφόρο διαχείριση των
αποβλήτων εστιάζοντας στην αποφυγή διάθεσης απορριµµάτων
σε χώρους διάθεσης;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την ποιότητα των
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¾
¾
¾
¾
Ατµόσφαιρα, Κλίµα

¾
¾
¾
¾
¾

Τοπίο, Πολιτιστική
κληρονοµιά

¾
¾
¾

επιφανειακών ή / και υπόγειων υδάτων σε σχέση µε τα
απαιτούµενα από την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά («καλή
οικολογική και χηµική κατάσταση»);
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την υδροµορφολογία των
ποτάµιων συστηµάτων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την αειφόρο χρήση των
υδατικών πόρων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των αέριων
ρύπων;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου;
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν της αύξηση της
ενεργειακής αποδοτικότητας;
Οι δράσεις του Μέτρου θα ενισχύσουν το ρόλο των ΑΠΕ;
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών
που συνδέονται µε της µεταφορές και την κυκλοφορία;
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν τη ζήτηση γης για αστική
ανάπτυξη;
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν τη διατήρηση ή ανάπλαση
αξιόλογου τοπίου από πολιτιστικής πλευράς;
Οι δράσεις του Μέτρου θα διευκολύνουν την προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς;
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν την αειφόρο αστική και
περιφερειακή ανάπτυξη;
Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την προστασία από φυσικούς
κινδύνους;

Η µέθοδος εντοπισµού και εκτίµησης της σηµαντικότητας των επιπτώσεων έγινε µε
την χρησιµοποίηση των πιο πάνω καθοδηγητικών ερωτήσεων. Η µέθοδος αυτή
χρησιµοποιείται ευρέως σε µελέτες στρατηγικού επιπέδου, και συνάδει µε τις
οδηγίες

του

Greening

Regional

Development

Programmes

Network

όπως

παρουσιάζονται στην έκδοση «Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013»,
προσαρµόζοντας την στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής και
θεσµικής κατάστασης στην Κύπρο.
Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, οι άξονες προτεραιότητας, τα µέτρα και οι
επιλέξιµες δράσεις τους υποβάλλονται σε αυτήν την σειρά των ερωτήσεων για
συνολικά δέκα περιβαλλοντικές παραµέτρους όπως αυτές αναφέρονται στο σηµείο
στ’ του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, αλλά και στον Νόµο
102(Ι)/2005 που προβλέπει για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
ορισµένων σχεδίων ή/και προγραµµάτων. Οι παράµετροι – δείκτες είναι οι εξής:
¾

Βιοποικιλότητα

¾

Πληθυσµός και Ανθρώπινη Υγεία

¾

Πανίδα, Χλωρίδα

¾

Έδαφος

¾

Ύδατα
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¾

Ατµόσφαιρα

¾

Κλιµατικοί Παράγοντες

¾

Υλικά περιουσιακά στοιχεία

¾

Πολιτιστική κληρονοµιά

¾

Τοπίο

¾

Η σχέση µεταξύ των ανωτέρω παραγόντων

Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για να εκτιµηθεί εάν σε κάποια περιβαλλοντική
παράµετρο αναµένονται ή όχι επιπτώσεις επελέγησαν έτσι ώστε να αρµόζουν στο
στρατηγικό χαρακτήρα της µελέτης αυτής, ως εξής:
¾

Ως

επιπτώσεις

σε

µια

περιβαλλοντική

παράµετρο

νοούνται

οι

διαφοροποιήσεις που αναµένονται στο επίπεδο αναφοράς της παραµέτρου
αυτής είτε σε επίπεδο χώρας είτε σε µια περιοχή σηµαντικά ευρύτερη από
αυτήν όπου θα υλοποιηθούν οι δράσεις κάθε επιµέρους µέτρου. Συνεπώς,
επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα, στην άµεση περιοχή γύρω από κάθε έργο
που προβλέπεται δεν θεωρήθηκαν ως µεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα
και δεν εξετάστηκαν. Αυτές εξετάζονται κατά το στάδιο αδειοδότησης των
έργων αυτών µέσω της νοµοθεσίας για Εκτίµηση των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα (Ν. 140(Ι)/2005)
¾

Πέραν του πιο πάνω, ως αναµενόµενες επιπτώσεις θεωρήθηκαν όχι µόνο
οι άµεσες και πρωτογενείς που συνδέονται απ’ ευθείας µε την υλοποίηση
ενός µέτρου, αλλά και οι επιπτώσεις που δύνανται να προκληθούν
εµµέσως ή δευτερογενώς.

Το επόµενο στάδιο που ακολουθεί τον εντοπισµό των επιπτώσεων είναι η
ποσοτικοποίηση τους σε από Μεγάλες Θετικές (+++) έως και Μεγάλες Αρνητικές
(---). Ο χαρακτηρισµός της κάθε επίπτωσης αποτελεί αποτέλεσµα της εκτίµησης
της µορφής, του µεγέθους, του εύρους, σοβαρότητας, δυνατότητας πρόληψης,
µετριασµού και αντιστρεψιµότητας, αναλόγως αν πρόκειται για θετικές ή αρνητικές
επιπτώσεις.
Στην επόµενη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των
επιπτώσεων σε πίνακες συσχέτισης. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 8,

γίνεται

εισήγηση υιοθέτησης µέτρων πρόληψης, περιορισµού και αντιµετώπισης των
επιπτώσεων

στο

περιβάλλον

καθώς

και

σύστηµα

παρακολούθησης

περιβαλλοντικών δεικτών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να
παρακολουθείται η απόδοση των προταθέντων µέτρων αλλά και η πιθανή επίδραση
των δράσεων στου ΠΑΑ στις διάφορες περιβαλλοντικές παραµέτρους.
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7.3.

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την εφαρµογή του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι επιπτώσεις των δράσεων των Μέτρων του
ΠΑΑ ανά Άξονα, όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί στην παρούσα φάση, σε σχέση µε
τις επιπτώσεις που δύναται να έχουν στο περιβάλλον. Υπενθυµίζεται ότι ως περιοχή
µελέτης αποτελεί η επικράτεια της Κυπριακής δηµοκρατίας η οποία είναι
ελεγχόµενη από την νόµιµη κυβέρνηση.
7.3.1.

Άξονας 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της
γεωργίας και της δασοκοµίας

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των
δράσεων των Μέτρων του Άξονα 1, δηµιουργήθηκε µια µήτρα συσχέτισης των
περιβαλλοντικών παραµέτρων ανά προβλεπόµενο Μέτρο υλοποίησης στα πλαίσια
του Άξονα 1 (Πίνακας 27).
Όπως παρουσιάζεται και στην σχετική ανάλυση των µέτρων του Άξονα 1 στον
πίνακα που ακολουθεί, η εφαρµογή των µέτρων και των επιµέρους δράσεων του
Άξονα αυτού αναµένεται να επιφέρει γενικά θετικές έµµεσες, µεσοπρόθεσµες έως
και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Άξονας 1 προτείνει µέτρα που
ωθούν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργοκτηνοτροφίας και της
δασοκοµίας,

µέσω

κτηνοτροφικών

δηµιουργίας

βιώσιµων,

εκµεταλλεύσεων

µε

ανταγωνιστικών

διαχειριστές

γεωργικών

νεότερους

και

ανθρώπους,

περισσότερο επιδεικτικούς στη χρήση νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για µέτρα τα
οποία συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο έµµεσα, και
σε ορισµένα µέτρα άµεσα, ενώ προωθούν νέους τοµείς στην γεωργική αγορά, µε
συνέπεια την αύξηση των εισοδηµάτων, του βιοτικού αγροτικού επιπέδου και την
στήριξη της παραµονής πληθυσµού στην ύπαιθρο.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των µέτρων του Άξονα 1, προωθείται η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των αγροτών και η ενηµέρωσή τους για φιλικές προς το
περιβάλλον µεθόδους εκµετάλλευσης, επέρχεται µείωση της ηλικιακής σύνθεσης
των αγροτών µε αποτέλεσµα τον εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεων και της
βιώσιµη

ανάπτυξη

της

υπαίθρου

δηµιουργώντας

νέες

θέσεις

εργασίας,

προωθούνται οι ενεργειακές και βιολογικές καλλιέργειες, βελτιώνονται οι συνθήκες
ζωής των ζώων, βελτιώνονται οι υποδοµές για τη προστασία των υδατικών πόρων
και του περιβάλλοντος από την προώθηση της ορθολογιστικής διαχείρισης των
αποβλήτων, ενθαρρύνεται η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κ.α. Ειδικά τα
σχέδια βελτίωσης στις κτηνοτροφικές µονάδες αναµένεται να έχουν σηµαντικές

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

196

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (σε τοπική κλίµακα και στο βαθµό που τους
αντιστοιχεί) εφόσον προβλέπονται και ενισχύσεις για υποδοµές περιβαλλοντικές.
Οι παραπάνω δράσεις επιφέρουν έµµεσα θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τη
χλωρίδα, την πανίδα, τα νερά, το έδαφος, τον αέρα, τις κλιµατικές αλλαγές, τον
πληθυσµό, την ανθρώπινη υγεία, το τοπίο, ενώ εν µέρει προωθούν την πολιτιστική
κληρονοµιά.
Ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις

µπορούν

κατασκευής

του

υποδοµών

ανάπτυξης

να προέλθουν κατά τη φάση

πρωτογενή

τοµέα,

όπως

υποδοµές

πρόσβασης στη γεωργική και κτηνοτροφική γη, έργα διαχείρισης αποβλήτων, κτλ..
Τονίζεται ωστόσο, ότι οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα είναι βραχυπρόθεσµες και
πρόσκαιρες, αφού περιορίζονται κατά τη φάση κατασκευής των υποδοµών και
γενικά δεν θεωρούνται σηµαντικές σε σχέση µε τις σηµαντικές θετικές επιπτώσεις
που θα επιφέρει η λειτουργία και η χρήση αυτών των υποδοµών µακροπρόθεσµα.
Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα αντιµετωπιστούν ειδικότερα
από τις Μελέτες Εκτίµησης των

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (άλλοτε ΜΕΕΠ ή

ΠΕΕΠ βάσει του Νόµου 140(Ι)/2005) που απαιτείται από την νοµοθεσία όπως
εκπονούνται για ορισµένα επιµέρους έργα (Παράρτηµα VI).

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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Πίνακας 27: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 1-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας
και της δασοκοµίας

Παρατηρήσεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

111

Εκπαίδευση, πληροφόρηση
και διάχυση της γνώσης

0

0

0

+/0

+/0

+/-

+/-

0

0

+/-

112

Ενίσχυση πρώτης
εγκατάστασης νέων
γεωργών

0

0

0

+/0

+/0

+/0

+/0

0

0

+/0

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

Οι στόχοι του µέτρου επικεντρώνονται στην διεύρυνση της
γνώσης κυρίως σε θέµατα ορθής γεωργικής πρακτικής
ορθολογικής διαχείρισης της παραγωγής και στην υιοθέτηση
φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων και εφαρµογή
καλλιεργητικών τεχνικών που προωθούν την Αειφόρο Αγροτική
Ανάπτυξη. Εποµένως το µέτρο δεν αναµένεται να έχει άµεσες
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η επιτυχία του µέτρου
αυτού θα αποφέρει µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα έµµεσες
θετικές επιπτώσεις αν εκπαιδευόµενοι υιοθετήσουν τις
παρεχόµενες σε αυτούς γνώσεις σε φιλικών προς το περιβάλλων
µεθόδων. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται µε τη διαχείριση των
φυσικών πόρων και κυρίως το έδαφος και τα νερά την
ορθολογική χρήση φυτοφαρµάκων, τη βελτίωση των κλιµατικών
παραγόντων, την εφαρµογή πρακτικών παραγωγής συµβατών
µε τη διατήρηση και αναβάθµιση του τοπίου.
Η επαρκής επαγγελµατική κατάρτιση, αναµένεται να βελτιώσει
την ανταγωνιστικότητα του τοµέα και το βιοτικό επίπεδο των
γεωργών που µπορεί να προκαλέσει αύξηση της αγοραστικής
δύναµης και του καταναλωτισµού των κατοίκων της περιοχής
(αγορά νέων οχηµάτων, κατασκευή οικιών κλπ.), µε αποτέλεσµα
να παρατηρηθεί µελλοντικά αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας και
παραγωγής αποβλήτων.
Το µέτρο στοχεύει στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στο
γεωργικό τοµέα. Αυτό αναµένεται να επιφέρει θετικές έµµεσες
και συσσωρευτικές επιπτώσεις µακροπρόθεσµα για το
περιβάλλον καθώς οι νέοι είναι πιο δεκτικοί στην εκπαίδευση και
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εφαρµογή νέων τεχνολογιών, ενώ ενθαρρύνεται και η παραµονή
των νέων στην ύπαιθρο. Αυτό αναµένεται να έχει όπως και στην
περίπτωση του Μέτρου 111 θετικές επιπτώσεις κυρίως στο
έδαφος, το νερό, την ατµόσφαιρα και το τοπίο, εφόσον οι νέοι
αγρότες ευαισθητοποιηθούν κατά την εκπαίδευση και
περιβαλλοντικά. Αξίζει να τονιστεί ωστόσο και ο κίνδυνος οι νέοι
γεωργοί στην προσπάθεια αύξησης της παραγωγής του να
στραφούν σε µεθόδους εντατικής καλλιέργεια µε αρνητικές
επιπτώσεις για το γενικότερο περιβάλλον.
Η εφαρµογή του µέτρου αυτού αναµένεται να επιφέρει αύξηση
του µεγέθους και τεχνολογική αναβάθµιση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων, την δηµιουργία βιώσιµων, ανταγωνιστικών
γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε διαχειριστές νέους/νέες
γεωργούς

113

114

Πρόωρη συνταξιοδότηση
αγροτών

Χρήση γεωργικών
συµβουλευτικών υπηρεσιών

0

+

0

+

0

+

+/0

++
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+/0

++

+/0

++

+/0

++

0

0

0

0

+/0

+

0

Το µέτρο στοχεύει στην αποχώρηση των ηλικιωµένων γεωργών
από την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα και στην
προσέλκυση νέων αγροτών στο γεωργικό τοµέα. Εποµένως και
αυτό το Μέτρο αναµένεται να επιφέρει τα ίδια περιβαλλοντικά
αποτελέσµατα όπως και το Μέτρο 112. Επιπρόσθετο
πλεονέκτηµα θεωρείται και η εξασφάλιση της παραµονής των
ηλικιωµένων στην ύπαιθρο, αποτρέποντας φαινόµενα
απερήµωσης των αγροτικών περιοχών
Το µέτρο στοχεύει στην επιτυχή εφαρµογή των απαιτήσεων της
πολλαπλής συµµόρφωσης και όλα τα πρότυπα επαγγελµατικής
ασφάλειας που σχετίζονται µε τη γεωργία. Η εφαρµογή
ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης υλικών και προϊόντων
καθώς και των προνοιών του ΚΟΓΠ θα επιφέρει σηµαντικά
θετικά αποτελέσµατα κυρίως στους τοµείς του εδάφους, της
ατµόσφαιρας και των κλιµατικών παραγόντων (σωστή χρήση
φυτοφαρµάκων, διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικές και δασικές
τεχνικές, φυτοϋγεία, προστασία περιβάλλοντος, προστασία
εδάφους από διάβρωση κτλ). Οι επιπτώσεις αναµένονται θετικές,
πρωτογενείς, µακρόχρονες και συσσωρευτικές.
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Πανίδα, Χλωρίδα

Εκσυγχρονισµός των
γεωργικών και
κτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων
(∆ύο Καθεστώτα Ενίσχυσης
ως εξής:
1. Επενδύσεις στις
γεωργικές και
κτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις
2. ∆ιαχείριση αποβλήτων
στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις)

Πληθυσµός και
Ανθρώπινη υγεία
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Το µέτρο αυτό αντλεί σχεδόν τους µισούς χρηµατοδοτικούς
πόρους του άξονα 1. Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους
του παρόντος µέτρου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της γεωργοκτηνοτροφίας µέσω της βελτίωσης του φυσικού
δυναµικού. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω αναδιάρθρωσης,
ανάπτυξης και εφαρµογής καινοτόµων µεθόδων στις
εκµετάλλευσης, και κυρίως περιβαλλοντικής αναβάθµισης και
εκσυγχρονισµό τους (προώθηση επιχειρηµατικότητας, εισαγωγή
νέας τεχνολογίας, µείωση κόστους παραγωγής, προστασία
εκµεταλλεύσεων από καταστροφές, κατασκευή έρων υποδοµής).
Οι δράσεις του µέτρου ενισχύουν την προστασία υδατικών
πόρων, τη βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος,
την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων κλπ.)
Οι εκτιµώµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σηµαντικά θετικές,
πρωτογενείς, µεσοπρόθεσµες και µακρόχρονες, και
συσσωρευτικές) συνδέονται µε την ορθολογική διαχείριση των
υδάτων (µέσω συστηµάτων εγγείων βελτιώσεων), καθώς επίσης
και µε την προστασία των εδαφών και τη βελτίωση των
κλιµατικών παραγόντων (µέσω των φιλοπεριβαλλοντικών
γεωργικών πρακτικών και της διαχείρισης των αποβλήτων).
Μικρής κλίµακας αρνητικές επιπτώσεις αναµένονται κατά το
στάδιο κατασκευής διαφόρων έργων υποδοµής οι οποίες ωστόσο
θα είναι βραχυχρόνιες και αναστρέψιµες ενώ αρκετά έργα που
προβλέπονται να υλοποιηθούν ελέγχονται από τον Νόµο 140
(Ι)/2005 και θα πρέπει να υποβληθεί ΜΕΕΠ. Έργα και ∆ράσεις
που προωθούνται δια µέσω αυτού του µέτρου αποτελούνται από
εγκατάσταση βελτιωµένων συστηµάτων άρδευσης, αναβαθµίδες,
ισοπεδώσεις κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, περιφράξεων,
ψυγείων, κατασκευή θερµοκηπίων και δικτυοκηπίων, κατασκευή
ατοµικών θέσεων ανάπαυσης των αγελάδων σε συνδυασµό ή όχι
µε µηχανικό εξοπλισµό για καθαρισµό των διαδρόµων, υπόστεγα
στέγασης των ζώων αιγοπροβατοτροφίας, αρµεκτήρια,
αποθήκες, βασικές κτιριακές εγκαταστάσεις, συστήµατα
κλιµατισµού, υποστατικά στέγασης, δεξαµενές και συναφή
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Προστιθέµενη αξία στα
γεωργικά και δασοκοµικά
προϊόντα. ∆ηµιουργία και
εκσυγχρονισµός µονάδων
µεταποίησης και εµπορίας
γεωργικών και δασοκοµικών
προϊόντων

+

+
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εξοπλισµό συγκέντρωσης οµογενοποίησης λυµάτων
χοιροστασίων/ βουστασίων, δεξαµενές συγκέντρωσης/
ωρίµανσης διαχωρισµένων υγρών λυµάτων και εξοπλισµό
προώθησης εγκαταστάσεις/ εξοπλισµό µηχανικού διαχωρισµού
υγρών / στερεών αποβλήτων, δεξαµενές εξάτµισης βιολογικά
επεξεργασµένων λυµάτων µόνον και εφόσον αυτές αποτελούν
µέρος βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, χώροι συγκέντρωσης/
ωρίµανσης στερεών αποβλήτων, ηλεκτρολογικό/ µηχανολογικό
εξοπλισµό συστήµατα άρδευσης/ µεταφοράς υγρών λυµάτων,
µηχανήµατα διασκορπισµού σε χωράφια στερεών/υγρών
αποβλήτων, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό εφαρµογής βιολογικής
επεξεργασίας λυµάτων (αερόβιας ή αναερόβιας µε παραγωγή
βιοαερίου), εγκαταστάσεις και εξοπλισµό εφαρµογής
τριτοβάθµιας επεξεργασίας λυµάτων (βιολογικός πτηνοσφαγείων
/ σφαγείων όπως δεξαµενή αερισµού, δεξαµενή χλωρίωσης
κλπ.), εγκαταστάσεις και εξοπλισµό για κοµποστοποίηση κοπριάς
ή/και παραγωγής βιοαερίου, οµαδικά συστήµατα βιολογικής
επεξεργασίας µε παραγωγή βιοαερίου, κ.α.
Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του
φυσικού δυναµικού και στην προαγωγή της καινοτοµίας.
Πρόκειται για το δεύτερο µεγαλύτερο µέτρο του Άξονα 1 από
άποψης κατανοµής πόρων. Στοχεύει µεταξύ άλλων στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία, στη
βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας, των υγειονοµικών
συνθηκών, και την τήρηση των αναγκαίων προτύπων προστασία
του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην διατήρηση και
προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.
Αναµένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην προστασία των
υδάτων και στην ατµόσφαιρα, στη συγκράτηση πληθυσµού στην
ύπαιθρο(νέες ευκαιρίες απασχόλησης), στο τοπίο και στους
κλιµατικούς παράγοντες (εκσυγχρονισµός τεχνολογιών,
εφαρµογή τεχνολογιών µε µειωµένες παραγωγές ρύπων) καθώς
επίσης και µικρής κλίµακας θετικές επιπτώσεις σε όλους τους
άλλους τοµείς του περιβάλλοντος (προώθηση παραδοσιακών
ειδών, βελτίωση περιουσιακών στοιχείων, ορθολογική διαχείριση
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περιβάλλοντος κλπ.)
Οι επενδύσεις για βελτίωση της συγκοµιδής και µεταποίησης του
ξύλου πριν από την βιοµηχανική µεταποίηση του αναµένεται να
συνεισφέρει στην βελτίωση του περιβάλλοντος.
Μικρής κλίµακας αρνητικές επιπτώσεις αναµένονται κατά το
στάδιο κατασκευής διαφόρων έργων υποδοµής (Μονάδες
βιολογικού καθαρισµού, οικοδοµικές εργασίες εκσυγχρονισµού,)
οι οποίες αναµένεται να είναι πρωτογενείς, βραχυχρόνιες και
αναστρέψιµες που θα συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την
ατµόσφαιρα και την τοπική πανίδα - χλωρίδα. Στα πλαίσια του
µέτρου αυτού προβλέπονται να ιδρυθούν νέες ή να
εκσυγχρονιστούν υφιστάµενες µονάδες παραγωγής
γαλακτοκοµικών προϊόντων, µονάδες τυποποίησης –
επεξεργασίας – µεταποίησης µελιού και λοιπών µελισσοκοµικών
προϊόντων, ελαιοτριβεία για παραγωγή ελαιολάδου βιολογικής
παραγωγής, µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων,
τοπικά οινοποιεία. Επίσης αναµένεται να εκσυγχρονιστούν
υφιστάµενα σφαγεία εξαιρουµένων των επενδύσεων που
αφορούν βιολογικούς σταθµούς να ιδρυθούν νέα ή να
εκσυγχρονιστούν υφιστάµενα σφαγεία κουνελιών, µονάδες
µεταποίησης φιστικιών και αµυγδάλων, κ.α.
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Στόχος του µέτρου είναι η άµβλυνση των σηµαντικών
περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι
κτηνοτροφικές περιοχές, η προώθηση της ορθολογικής
χωροταξικής ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και η προστασία του
περιβάλλοντος. Αναµένονται σηµαντικές θετικές
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στα ύδατα, στο έδαφος, στην
ατµόσφαιρα και το τοπίο (κατασκευές κοινών αποχετεύσεων,
κατασκευές αποστραγγιστικών και άλλων εγγειοβελτιωτικών
έργων, κατασκευή έργων υποδοµής, µετεγκατάσταση
κτηνοτροφικών µονάδων, δαπάνες βελτίωσης του τοπίου των
κτηνοτροφικών περιοχών, βελτίωση υποδοµών κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων για να συνάδουν µε τις απαιτήσεις της
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νοµοθεσίας κλπ). Οι δράσεις του Μέτρου αναµένεται να έχουν
σηµαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις µακροπρόθεσµα,
λόγω µεταφοράς οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών στις
νέες ή βελτιωµένες κτηνοτροφικές περιοχές.
Η δηµιουργία νέων κτηνοτροφικών περιοχών, µπορεί να
προκαλέσει την υποβάθµιση νέων περιοχών µε επιπτώσεις που
οδηγούν στο φαινόµενο της ερηµοποίησης κυρίως λόγω της
βοσκής µε αρνητικές επιπτώσεις στην χλωρίδα αλλά και στο
τοπίο. Από την άλλη, η µεταφορά των κτηνοτρόφων από
περιοχές που προκαλείται οχληρία, θα έχει αποτέλεσµα την
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, αλλά και την δηµόσια υγεία
µέσω των έργων εξωραϊσµού των υφιστάµενων περιοχών.
Μικρής κλίµακας αρνητικές επιπτώσεις αναµένονται κατά το
στάδιο κατασκευής διαφόρων έργων υποδοµής στις υφιστάµενες
κτηνοτροφικές περιοχές οι οποίες µερικές θα είναι βραχύχρονες
και άλλες µη αναστρέψιµες. Από την άλλη µεριά σηµαντικές
περιβαλλοντικές πιέσεις αναµένεται να παρουσιαστούν στις νέες
κτηνοτροφικές περιοχές που θα δηµιουργηθούν. Οι επιπτώσεις
αυτές θα είναι µόνιµες αλλά µπορούν να αµβλυνθούν µε τη
λήψη κατάλληλων µέτρων και την εφαρµογή διαχειριστικών
σχεδίων (εκπόνηση ΜΕΕΠ πριν από την κατασκευή των έργων).
Γενικά στο µέτρο αυτό προβλέπεται η δηµιουργία έργων
υποδοµής για τη δηµιουργία νέων κτηνοτροφικών περιοχών
όπως κατασκευή δρόµων, µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος και
νερού, κοινές αποχετεύσεις, δεξαµενές λουσίµατος ζώων,
κατασκευή αποστραγγιστικών και άλλων εγγειοβελτιωτικών
έργων, κατασκευή/ συντήρηση υδατοδεξαµενών. Σε
κτηνοτροφικές ζώνες, προβλέπονται µεταφοράς ρεύµατος και
νερού σε κεντρικά σηµεία, κατασκευής δρόµων προσπέλασης,
άλλα έργα βελτίωσης της υποδοµής σε υφιστάµενες
κτηνοτροφικές περιοχές, αλλά και εργασίες καθαρισµού,
εξωραϊσµού, δεντροφύτευσης, και προσαρµογής των
κατασκευών γης που συνάδουν µε το περιβάλλον, το τοπίο, τις
υγιεινές συνθήκες και την ευηµερία των ζώων.
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ενηµέρωσης και προώθησης
των προϊόντων στο πλαίσιο
συστηµάτων για την
ποιότητα των τροφίµων

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

Σχέση µεταξύ των
προηγούµενων

Τοπίο

Πολιτιστική
κληρονοµιά

Υλικά περιουσιακά
στοιχεία

Κλιµατικοί
παράγοντες

Ατµόσφαιρα

Ύδατα

Έδαφος

Πανίδα, Χλωρίδα

Πληθυσµός και
Ανθρώπινη υγεία

Βιοποικιλότητα

Κωδικός Μέτρου

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

Παρατηρήσεις

Το
µέτρο
αφορά
κυρίως
την
ηλεκτρονική
σήµανση
αιγοπροβάτων, που επιβάλλεται από τους κανόνες της
πολλαπλής συµµόρφωσης και συµβάλλει στη συµµόρφωση των
απαιτήσεων της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι έµµεσα και συνδέονται µε την
προστασία του εδάφους και των υδάτων, την άµβλυνση των
κλιµατικών παραγόντων.
Οι δράσεις του µέτρου αυτού (προϊόντα ΠΟΠ – ΠΕΓ, βιολογικές
καλλιέργειες, παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα) προωθούν την
εφαρµογή κοινοτικών προγραµµάτων ποιότητας που
προϋποθέτει την τήρηση κάποιων ορθολογικών περιβαλλοντικών
προτύπων (ορθολογική χρήση φυσικών πόρων, λιπασµάτων,
φυτοφαρµάκων, κτλ) που αυτό έχει ως αποτέλεσµα την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Έτσι, µικρής κλίµακας έµµεσες θετικές επιπτώσεις αναµένονται
στο έδαφος, τα νερά και την ατµόσφαιρα από την εφαρµογή
ορθών γεωργικών πρακτικών, την ορθολογική διαχείριση των
πόρων και την αύξηση της εφαρµογής βιολογικών καλλιεργειών.
Επίσης, προωθείται ένας νέος τοµέας γεωργικής καλλιέργειας
για την Κύπρο, κάτι που θα αποφέρει νέους τοµείς πρωτογενούς
απασχόλησης, και µακρόχρονα βελτίωση του εισοδήµατος του
γεωργικού πληθυσµού, αυξάνοντας το ενδιαφέρον προς αυτό
τον τοµέα, ενώ η προώθηση της παραγωγής προϊόντων
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης διαφυλάσσει την
πολιτιστική µας κληρονοµιά διατηρώντας παραδοσιακές
τεχνικές.
Στόχος του µέτρου είναι η ενηµέρωση των καταναλωτών και η
προώθηση των προϊόντων ποιότητας. Το µέτρο αυτό αναµένεται
να επιφέρει µικρής κλίµακας έµµεσες θετικές επιπτώσεις στο
πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία καθώς αναµένεται να
αυξήσει ελαφρώς την κατανάλωση αυτών των προϊόντων
(υγιεινά τρόφιµα) αυξάνοντας παράλληλα τα εισοδήµατα αυτής
της κατηγορίας των γεωργών.
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Στόχος του µέτρου είναι η ενθάρρυνση της οργάνωσης των
παραγωγών µέσω της παροχής οικονοµικών κινήτρων. Αυτό το
µέτρο αναµένεται να δηµιουργήσει οργανωµένα σύνολα τα
οποία από κοινού θα παράγουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα.
Αυτό αναµένεται να επηρεάσει θετικά τους γεωργούς για
παραµονή στον πρωτογενή τοµέα απασχόλησης
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7.3.2.

Άξονας 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των
δράσεων των Μέτρων του Άξονα 2, δηµιουργήθηκε ένα µητρώο συσχέτισης των
παραµέτρων του περιβάλλοντος µε τα Μέτρα που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα
πλαίσια του Άξονα 2 (Πίνακας 28).
Όπως φαίνεται από την ανάλυση των επιµέρους µέτρων του Άξονα 2 στον πίνακα που
ακολουθεί, η εφαρµογή των µέτρων και των επιµέρους δράσεων του Άξονα αυτού
αναµένεται να επιφέρει γενικά και ως επί το πλείστον µέτριας σηµαντικότητας θετικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, µεσοπρόθεσµα έως και µακροπρόθεσµα.
Ο Άξονας 2 προτείνει µέτρα που θα συµβάλλουν άµεσα στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό,
προωθούνται δράσεις οι οποίες σχετίζονται µε την προστασία και ανάδειξη των
προστατευόµενων περιοχών (π.χ. περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000), τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και των
δασών, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι µειονεκτικές περιοχές µε σκοπό τη διατήρηση
της γεωργικής δραστηριότητας. Επιπλέον, στον Άξονα 2 προωθούνται παρεµβάσεις
προστασίας των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρα), καθώς και η αύξηση της
δασικής έκτασης και η ενίσχυση ενεργειακών καλλιεργειών. Σχετικά µε την πρωτογενή
παραγωγή και τη µεταποίηση, µέσα από τα µέτρα γίνεται σηµαντική προσπάθεια
υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων που διασφαλίζουν την ασφάλεια των
τροφίµων και τη δηµόσια υγεία. Έµφαση δίνεται σε δράσεις που προωθούν τη
βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και την εισαγωγή µεθόδων και τεχνικών που
στοχεύουν στην εξοικονόµηση των υδάτινων πόρων.
Οι δράσεις που υιοθετούνται στον Άξονα αυτό αναµένεται να συµβάλλουν θετικά στη
διατήρηση του τοπίου και τη µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την εγκατάλειψη
και την ερηµοποίηση σε µειονεκτικές περιοχές, στην προστασία των νερών και του
εδάφους, στην αλλαγή του κλίµατος και στη διάδοση της βιολογικής γεωργίας.
Ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κατά τη φάση κατασκευής
έργων όπως υποδοµές πρόσβασης σε δασική γη, αντιπυρικών έργων, κατασκευές
δεξαµενών, κτλ και κατά τη φάση των δασώσεων προς τους τοπικούς υδροφορείς.
Τονίζεται ωστόσο, ότι οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα είναι βραχυπρόθεσµες και
πρόσκαιρες, αφού περιορίζονται κατά τη φάση κατασκευής των υποδοµών ή των
πρώτων σταδίων των δασώσεων και γενικά δεν θεωρούνται σηµαντικές σε σχέση µε τις
σηµαντικές θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η εφαρµογή των µέτρων του Άξονα 2.

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα αντιµετωπιστούν ειδικότερα από
τις Μελέτες Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που θα εκπονηθούν για κάθε
επιµέρους έργο εφόσον τα έργα αυτά διέπονται από τον Νόµο 140(Ι)/2005.
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Πίνακας 28: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2-Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Παρατηρήσεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
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Αγροπεριβαλλοντικές
υποχρεώσεις
(Οκτώ Καθεστώτα
Ενίσχυσης
Αγροπεριβαλλοντικών
Υποχρεώσεων στους εξής
τοµείς:
1. Οινοποιήσιµα/
επιτραπέζια αµπέλια
2. Πατάτες
3. Εσπεριδοειδή
4. Αροτραίες καλλιέργειες
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Το Μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των γεωργών που βρίσκονται
σε ορεινές και µη ορεινές µειονεκτικές περιοχές ώστε να
µπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιέργεια της γεωργικής γης µε
εφαρµογή µεθόδων που συµβάλουν στην αειφόρο γεωργική
ανάπτυξη. Αυτό αναµένεται να υποβοηθήσει τη συγκράτηση του
αγροτικού πληθυσµού στις περιοχές αυτές, τη διατήρηση του
αγροτικού τοπίου, την προφύλαξη του αγροτικού εισοδήµατος, τη
διατήρηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων τους και της
συνδεόµενης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Επιπλέον η αειφόρος
διαχείριση της γεωργικής γης συµβάλλει στην προστασία των
εδαφών, τη διαχείριση των υδάτων και γενικότερα στην προστασία
του περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις αναµένονται θετικές, έµµεσες
και µόνιµες.
Οι ενισχύσεις σε γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές
Natura 2000 ή εκτάσεις που καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο
για τα ύδατα (Ν. 13(Ι)/2004) έχουν σηµαντικές θετικές επιπτώσεις
(µέσω της εφαρµογής των απαιτήσεων Πολλαπλής Συµµόρφωσης,
του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την ορθολογική
διαχείριση της γης, τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, της
ποιότητας εδάφους και νερών και την προστασία του τοπίου και
της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Το µέτρο στοχεύει στη µείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων και
φυτοφαρµάκων και στην προώθηση µεθόδων καταπολέµησης
παρασίτων. Αυτό αναµένεται να επιφέρει σηµαντικά άµεσα θετικά
αποτελέσµατα στο έδαφος, µείωση της ρύπανσης (µείωση χρήσης
ζιζανιοκτόνων και προώθηση µηχανικής αντιµετώπισης των
ζιζανίων) αύξηση οργανικής ουσίας (ρύθµιση αµειψισποράς),
αύξηση της δυνατότητας συγκράτησης υγρασίας κλπ, µε θετικές
επιπτώσεις στα ύδατα, στην ατµόσφαιρά και τους κλιµατικούς
παράγοντες (µείωση της ρύπανσης από αέριες εκποµπές), ενώ
παράλληλα θα συµβάλει στην προστασία της πανίδας, της
χλωρίδας και της βιοποικιλότητας, και στην αειφόρο διαχείριση
των διαθέσιµων φυσικών πόρων. Επίσης προωθείται ο περιορισµός
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5. ∆ιάσωση και συντήρηση
παραδοσιακών ποικιλιών
οινοποιήσιµων αµπελιών και
διάσωση παραδοσιακών
φυλών ζώων
6. ∆ιατήρηση της φυσικής
αξίας του γεωργικού
περιβάλλοντος και του
παραδοσιακού τοπίου µε
έµφαση στις µειονεκτικές
περιοχές
7. Ανάπτυξη της βιολογικής
παραγωγής γεωργικών
προϊόντων
8. Παροχή Ενισχύσεων για
τη διατήρηση των Φυσικών
Οικοτόπων και της άγριας
πανίδας)
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της
έκρηξης
και
επέκτασης
πυρκαγιών
(καταστροφή
αγριόχορτων), η προστασία του εδάφους από διάβρωση, η
βελτίωση της δοµής και της γονιµότητας του ενώ διασώζονται
ποικιλίες και ζώα µε γενετικό υλικό προσαρµοσµένο στις τοπικές
συνθήκες.
Η µείωση της µονοκαλλιέργειας αναµένεται να βελτιώσει το τοπίο,
να µείωση της επιβάρυνση των εδαφών και να συµβάλει στην
αύξηση της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και της πανίδας.
Παράλληλα
προωθούνται
και
µέτρα
διατήρησης
της
βιοποικιλότητας ανεξάρτητα του οικονοµικού οφέλους (π.χ.
διατήρηση και αύξηση του αριθµού των ντόπιων φυλών προβάτων
και αγελάδων).
Σηµαντικές άµεσες θετικές επιπτώσεις στα ύδατα και γενικότερα
στο
περιβάλλον
προέρχονται
από
την
προώθηση
της
ορθολογιστικής χρήσης των διαθέσιµων υδάτινων πόρων και της
αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Τέλος τα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας και συγκράτησης
του πληθυσµού στις µειονεκτικές περιοχές αναµένεται να
επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα στον αγροτικό πληθυσµό, την
υγεία, το τοπίο και την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
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Το µέτρο αποσκοπεί στη αειφορική χρήση δασικής γης µέσω
δάσωσης εγκαταλειµµένων γεωργικών εκτάσεων ή περιοχών µε
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Αυτό αναµένεται µακροπρόθεσµα να
επιφέρει σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα συµβάλλοντας στην
αύξηση της χλωρίδας, της πανίδας και γενικότερα της
βιοποικιλότητας, και στην άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών
µέσω συγκράτησης σηµαντικών ποσοτήτων CO2. Αναµένεται
επίσης σηµαντική µείωση του προβλήµατος της διάβρωσης των
εδαφών.
Η ικανότητα συγκράτησης υγρασίας από το έδαφος θα αυξηθεί
σηµαντικά ενώ παράλληλα θα υπάρξει βελτίωση του τοπίου της
περιοχής και η πιθανότητα επίσκεψης του από τους ανθρώπους θα
επιφέρει οφέλη στον τοµέα της ανθρώπινης υγείας.
Οι δράσεις που προβλέπονται για υλοποίηση του µέτρου αυτού
αποτελούνται από προετοιµασία του εδάφους, προµήθεια του
πολλαπλασιαστικού υλικού, εγκατάσταση της φυτείας καθώς και
εργασίες για προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
Επίσης περιλαµβάνουν εργασίες για λεκάνωµα, πότισµα,
συντήρηση του αρδευτικού συστήµατος, την καταπολέµηση
ζιζανίων στη βολοφυτεία/ σποροφυτεία καθώς και την
αναπλήρωση αποτυχιών της βολοφυτείας ή σποροφυτείας για τα
πρώτα δύο χρόνια µετά τη φύτευση ή σπορά.
Αναµένονται ασήµαντες βραχυπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις
από την επιβάρυνση υδατικών τοπικών ισοζυγίων από την
κατανάλωση νερού για άρδευση νέων φυτειών. Επίσης, απαιτείται
η αυστηρή εφαρµογή των κατάλληλων πρακτικών φύτευσης όπως
τήρηση αποστάσεων από υδροφορείς, αποφυγή δηµιουργίας
λάσπης, κτλ προς αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στους τοπικούς
υδροφορείς. Τονίζεται ότι για να επιφέρει το εν λόγω µέτρο τα
θετικά αποτελέσµατα που περιγράφονται πιο πάνω θα πρέπει να
αποφευχθεί η δάσωση γεωργικών εκτάσεων µε ψηλό δείκτη
βιοποικιλότητας.
Το µέτρο στοχεύει στη περιµετρική δάσωση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη στήριξη των
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γεωργών µε την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών, και την
παραγωγή δασικών προϊόντων. Βελτιώνεται η βιωσιµότητα των
συστηµάτων αγροτικής παραγωγής ενώ η αλληλοσυµπλήρωση
δέντρων και καλλιεργειών επιφέρει πολλαπλά οφέλη οικονοµικής
άποψης, αλλά και λόγω της προστατευτικής (ανεµοθραύστες) και
οικολογικής σηµασίας (θετικές επιδράσεις στην βιοποικιλότητα).
Μακρόχρονα παράγονται και δασοκοµικά προϊόντα.
Έτσι, βελτιώνεται η χλωρίδα µε συνεπακόλουθη βελτίωση της
πανίδας και αύξηση της βιοποικιλότητας καθώς επίσης και
βελτίωση του αγροτικού τοπίου.
Επιτυγχάνεται φυσική προστασία ενάντια στην επιφανειακή
διάβρωση του εδάφους από το νερό, βελτίωση της ποιότητας των
εδαφών, µείωση του κινδύνου διάχυσης της ρύπανσης σε
ποταµούς και χείµαρρους, µείωση της εξατµισοδιαπνοής λόγω της
παρουσίας των δέντρων, και κατά συνέπεια µείωση των αναγκών
σε
άρδευση
των
καλλιεργειών.
Τέλος
µακροπρόθεσµα
επιτυγχάνεται δέσµευση του άνθρακα από τα δέντρα, ενώ
βελτιώνεται το τοπία µε τη δηµιουργία πράσινων νησίδων σε ζώνες
έντονης καλλιέργειας..
Οι δράσεις που προβλέπονται για υλοποίηση του µέτρου αυτού
αποτελούνται από προετοιµασία του εδάφους, την προµήθεια του
πολλαπλασιαστικού υλικού, την εγκατάσταση της φυτείας καθώς
και εργασίες για προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς
παράγοντες.
Οι θετικές επιπτώσεις που αναµένονται από την εφαρµογή του
µέτρου αυτού κρίνονται πρωτογενείς, µεσοπρόθεσµες και µόνιµες.
Το µέτρο αυτό προωθεί τη δάσωση µη γεωργικής γης στην οποία
παρουσιάζονται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα (πυρκαγιές,
ερηµοποίηση κλπ). Αυτό µακροπρόθεσµα αναµένεται να συµβάλει
θετικά στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την
προστασία της υπαίθρου από φυσικές καταστροφές (π.χ.
πληµµύρες) και στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και
την απερήµωση.
Η ανάπτυξη των δένδρων έχει επίσης ως αποτέλεσµα την
άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών (συγκράτηση διοξειδίου του
άνθρακα από τα δένδρα, ενώ η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών
υλικών (ξύλο) σε µια σειρά από προϊόντα (π.χ. κατασκευαστικά
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υλικά) συµβάλλει σε δραστηριότητες ουδέτερες ως προς την
παραγωγή CO2, µε συνέπεια τις θετικές επιπτώσεις στους
κλιµατικούς παράγοντες).
Η δάσωση επικλινών εδαφών θα συµβάλλει στη βελτίωση και τον
εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων.
Γενικότερα το µέτρο συµβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος
και
του
τοπίου
της
υπαίθρου
και
την
εξασφάλιση
συµπληρωµατικού εισοδήµατος στους γεωργούς των ορεινών
περιοχών µε την προσφορά εναλλακτικού τρόπου χρήσης της µη
γεωργικής γης. Στην περίπτωση που τα δάση προορίζονται επίσης
να χρησιµοποιηθούν και ως χώροι αναψυχής δηµιουργούνται
οφέλη µε την ενθάρρυνση ενός τρόπου ζωής µε ενσωµάτωση
δραστηριοτήτων κοντά στη φύση και επακόλουθο όφελος στην
ανθρώπινη υγεία.
Τέλος υπάρχει η περίπτωση αρνητικών επιπτώσεων
στην
πολιτιστικής κληρονοµιάς (στην αρχαιολογία) σε περίπτωση που
κοντά στις περιοχές των δασών υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον,
οι οποίες όµως µπορούν να αντιµετωπιστούν µε έργα αξιοποίησης
και ανάδειξης των ευρηµάτων.
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Στόχος του παρόντος µέτρου είναι η προστασία και διατήρηση των
περιοχών ΦΥΣΗ 2000. Οι ενισχύσεις που θα δίνονται στους
δασοκαλλιεργητές θα συµβάλουν στην παραµονή τους στις εν
λόγω περιοχής και στη συνέχιση της απασχόλησης τους
λαµβάνοντας παράλληλα τα κατάλληλα µέτρα προστασία του
δικτύου ΦΥΣΗ 2000. Στις περιοχές αυτές θα διατηρηθούν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη ανάπτυξη της χλωρίδας και της
πανίδας την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την προστασία των
εδαφών από τη διάβρωση, τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδάτων
και τη γενικότερη αισθητική αναβάθµιση του τοπίου.
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Στόχος του παρόντος µέτρου είναι η προστασία και διατήρηση
δασικών περιοχών εκτός του δικτύου ΦΥΣΗ 2000. Στις περιοχές
αυτές θα διατηρηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη
ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας, την ενίσχυση της
βιοποικιλότητας, την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση,
τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδάτων και τη γενικότερη
αισθητική αναβάθµιση του τοπίου.
Οι θετικές επιπτώσεις
αναµένονται έµµεσες και θα διαφανούν µεσοπρόθεσµα.
Στόχος του µέτρου είναι η αντιπυρική προστασία των δασών και η
λήψη
κατάλληλων
δράσεων
πρόληψης
και
έγκαιρης
αντιµετώπισης.
Το µέτρο αυτό συµβάλει στην προστασία και αύξηση της
βιοποικιλότητας, στην υδατική ισορροπία των λεκανών απορροής,
στην προστασία του εδάφους (από πυρκαγιές, πληµµύρες,
διάβρωση), στην προστασία του εισοδήµατος του πληθυσµού οι
εργασίες του οποίου συνδέονται µε τα δάση, στην προστασία του
τοπίου και της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Επιπρόσθετα µε αυτό τον τρόπο αυξάνονται έµµεσα τα αποθέµατα
ξυλιάς και αµβλύνονται οι κλιµατικές αλλαγές.
Μικρής κλίµακας αρνητικές επιπτώσεις αναµένονται κατά την
κατασκευή των έργων όπου δύναται να υπάρξουν µικρές
περιβαλλοντικές οχλήσεις (έδαφος, χλωρίδα, πανίδα, ατµόσφαιρα)
που όµως κρίνονται βραχυχρόνιες και παροδικές. Τέτοια έργα
δύναται να είναι η κατασκευή µονοπατιών, κατασκευή αντιπυρικών
λωρίδων, διάνοιξη δασικών δρόµων, κατασκευή υδατοδεξαµενών,
κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων και θέσεων παρατήρησης
Το µέτρο αυτό περιέχει δράσεις που σχετίζονται µε την προστασία
και την προώθηση των δασικών περιοχών για σκοπούς αναψυχής
και τουρισµού. Οι δράσεις αυτές
έχουν ως αποτέλεσµα τη
βελτίωση του τοπίου και τη ανάδειξη της βιοποικιλότητας, της
ορθολογικής
διαχείρισης των υδάτων, την αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και την αναζωογόνηση της υγείας των
επισκεπτών.
Επιπρόσθετα το µέτρο συµβάλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
και ενηµέρωση και στη βελτίωση του κοινωνικού και οικονοµικού
επιπέδου των κατοίκων των περιοχών.
Κατά τη φάση κατασκευής των έργων υποδοµής αναµένονται
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µικρής κλίµακας αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που όµως
θα είναι παροδικές. Τέτοια έργα δύναται να είναι η δηµιουργία
κέντρων επισκεπτών, η δηµιουργία νέων και αναβάθµιση
υφισταµένων εκδροµικών και κατασκηνωτικών χώρων, η
δηµιουργία εκθετηρίων, η δηµιουργία νέων και αναβάθµιση
υφισταµένων µονοπατιών µελέτης της φύσης, έργα ανάδειξης
θέσεων θέας, έργα ανάδειξη στοιχείων της δασικής κληρονοµιάς
(ανάπλαση χώρων παραδοσιακών καµινιών συλλογής πίσσας,
νερόµυλων, γεφυριών, κλπ.)

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

214

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

7.3.3.

Άξονας 3. Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των
δράσεων των Μέτρων του Άξονα 3, δηµιουργήθηκε ένα µητρώο συσχέτισης των
παραµέτρων του περιβάλλοντος, µε τα Μέτρα που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα
πλαίσια του Άξονα 3 (Πίνακας 29).
Όπως φαίνεται από την ανάλυση των επιµέρους µέτρων του Άξονα 3 στον πίνακα που
ακολουθεί, η εφαρµογή των µέτρων και των επιµέρους δράσεων του Άξονα αυτού
αναµένεται να επιφέρει γενικά µικρής έντασης θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά
και µικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Άξονας 3 προτείνει µέτρα
που θα ωθήσουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και τη διαφοροποίηση
της αγροτικής οικονοµίας. Πρόκειται για µέτρα τα οποία συµβάλλουν στη βελτίωση του
περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο έµµεσα, αλλά ταυτόχρονα προωθούν και έργα
υποδοµής τα οποία επιφέρουν και µικρές αρνητικές επιπτώσεις.
Οι δράσεις των Μέτρων του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν σε ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές, όπου ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί σηµαντική παράµετρο της τοπικής
οικονοµίας, σε περιοχές µε πληθυσµιακή συρρίκνωση και σε σχετικά µεγάλη απόσταση
από τα µεγάλα αστικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η συγκράτηση του
αγροτικού πληθυσµού, η βελτίωση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της
προστασίας περιβάλλοντος, η ανάδειξη του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η
διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισµών, της τοπικής αρχιτεκτονικής και
αγροτικής κληρονοµιάς, η αύξηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων, η προστασία
και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων (νερά/ έδαφος), η προστασία και η ανάδειξη
περιοχών φυσικού κάλλους, η ανάπτυξη τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας, η
διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.α.
Οι παραπάνω δράσεις θα επιφέρουν έµµεσα και µεσοπρόθεσµα θετικές επιπτώσεις στον
πληθυσµό, το τοπίο, την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά, τη βιοποικιλότητα,
τα νερά, το έδαφος, τον αέρα.
Αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των
έργων υποδοµής, όπως η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, βιοτεχνίες, καταλύµατα, έργα
πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές, µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα. Τονίζεται ωστόσο, ότι
οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των
υποδοµών και γενικά θεωρούνται αρκετά επουσιώδεις και παροδικές σχετικά µε τις
σηµαντικές θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η λειτουργία και η χρήση αυτών των
υποδοµών µακροπρόθεσµα στις αγροτικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες
αρνητικές επιπτώσεις θα αντιµετωπιστούν ειδικότερα από τις Μελέτες Εκτίµησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που θα εκπονηθούν για κάθε επιµέρους έργο.
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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Πίνακας 29: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 3-Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση
της αγροτικής οικονοµίας

Παρατηρήσεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

313

Ενθάρρυνση τουριστικών
δραστηριοτήτων

-

++

-

-
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-

-

-

+

+

0

Το µέτρο αυτό προωθεί την διαφοροποίηση της αγροτικής
οικονοµίας και των δραστηριοτήτων των αγροτών στοχεύοντας
στη προώθηση του αγροτουρισµού, µε αποτέλεσµα την αύξηση
των εισοδηµάτων των κατοίκων της περιοχής, την προβολή της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ανάπτυξη των υλικών
περιουσιακών
στοιχείων
των
κατοίκων
(αναβάθµιση
και
δηµιουργία νέων καταλυµάτων, εστιατορίων κλπ.)
Οι υποδοµές για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους,
αξιοθέατων και µνηµείων της φύσης ή του πολιτισµού θα
συµβάλλουν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, του
τοπίου και γενικότερα του περιβάλλοντος και αναµένεται να έχουν
θετικές επιπτώσεις στον αγροτικό πληθυσµό.
Εν τούτοις, η ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων µπορεί
να προκαλέσει την άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον, την
κατανάλωση φυσικών πόρων (νερό και ενέργεια) και την
παραγωγή αποβλήτων (υγρά και στερεά), για τα οποία θα πρέπει
να λαµβάνονται µέτρα ορθολογικής και ασφαλούς διαχείρισης µε
στόχο τη µείωση των επιπτώσεων τους. Έτσι, οποιεσδήποτε
αναπτύξεις θα πρέπει να συνοδεύονται από µε ανάλογα έργα
περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, αλλιώς δύναται να
προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρωτογενείς,
µερικώς αναστρέψιµες και συσσωρευτικές αν δεν ελέγχονται.
Επίσης, κατά την φάση κατασκευής των έργων υποδοµής
αναµένονται
µικρής
κλίµακας
αρνητικές
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που όµως θα είναι παροδικές. Τα έργα που δύνανται να
υλοποιηθούν στα πλαίσια εφαρµογής αυτού του µέτρου
αποτελούνται από σήµανση µονοπατιών για πεζοπορία, διαδροµές
ορεινής ποδηλασίας, συντήρηση/ αποκατάσταση, επίπλωση και
εξοπλισµό παραδοσιακών/ διατηρητέων οικοδοµών και µετατροπή
τους σε κέντρα πληροφόρησης των περιηγητών για πολιτιστικά,
περιβαλλοντικά θέµατα που πηγάζουν από την περιοχή της
υπαίθρου και τοποθέτηση πινακίδων στους τουριστικούς χώρους,
Θεµατικές ∆ιαδροµές, Θεµατικά Μουσεία (π.χ. φυσικής ιστορίας,
λαϊκής παραδοσιακής τέχνης) κτλ.
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∆ιατήρηση, αποκατάσταση
και αναβάθµιση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς
και του φυσικού πλούτου
(Τρία Καθεστώτα Ενίσχυσης
ως εξής:
1. Κατάρτιση σχεδίων
προστασίας και διαχείρισης
και ανάδειξη παραδοσιακών
στοιχείων του ανθρώπινου
περιβάλλοντος
2. ∆ιατήρηση,
αποκατάσταση και
αναβάθµιση της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς
3. Ανάπτυξη Κοινοτικών
Κέντρων κοινωνικών
υπηρεσιών

Απόκτηση δεξιοτήτων για
υλοποίηση µίας στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης

0

0

++
+

0

0

0

0

0
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Παρατηρήσεις

++
+

Στόχος του µέτρου είναι η διατήρηση και αναβάθµιση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού πλούτου.
Η βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος θα διαµορφώσει πιο
ελκυστικά µέρη για διαβίωση (βελτίωση τοπίου) και προσέλκυση
οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Η υλοποίηση παρεµβάσεων για την περιβαλλοντική προστασία,
διαχείριση
και
ανάδειξη
παραδοσιακών
στοιχείων
του
ανθρωπογενούς αγροτικού περιβάλλοντος, θα συµβάλει στη
διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, του τοπίου και του
φυσικού πλούτου.
Τέλος θα αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονοµιά, θα αναβαθµιστεί η
κοινωνική και πολιτιστική υποδοµή σε ολόκληρη τη Κύπρο και θα
αναζωογονηθεί
το
κοινωνικοοικονοµικό
περιβάλλον
των
κοινοτήτων της υπαίθρου (διατήρηση του πληθυσµού της).
Στα πλαίσια εφαρµογής των µέτρων αυτών, προβλέπεται η
δηµιουργία πολυδύναµων και πολιτιστικών κέντρων, αιθουσών
πολλαπλών χρήσεων, κέντρων νεότητας, βιβλιοθηκών νέας
τεχνολογίας, βρεφοκοµικών σταθµών, υποδοµών για στέγαση
υπηρεσιών απασχόλησης, κ.α.. ∆εν προβλέπονται οποιεσδήποτε
αρνητικές επιπτώσεις.

0

Στόχος του Μέτρου είναι απόκτηση δεξιοτήτων από εταιρικά
σχήµατα δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα µε στόχο την προπαρασκευή
και υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. Η ανάπτυξη των
περιοχών που θα επέλθει από την εφαρµογή αυτού του µέτρου θα
οδηγήσει σε αύξηση των εισοδηµάτων των κατοίκων της περιοχής
µακροπρόθεσµα και θα επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στους τοµείς
των υλικών περιουσιακών στοιχείων και του τοπίου. Μικρής
κλίµακας αρνητικές επιπτώσεις αναµένονται από την πιθανή
κατασκευή έργων υποδοµής. Αυτές οι επιπτώσεις θα είναι ωστόσο
βραχυχρόνιες και παροδικές.

0
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7.3.4.

Άξονας 4. Εφαρµογή της προσέγγισης Leader

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των
δράσεων των Μέτρων του Άξονα 4, δηµιουργήθηκε ένα µητρώο συσχέτισης των
παραµέτρων του περιβάλλοντος, µε τα Μέτρα που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα
πλαίσια του Άξονα 4 (Πίνακας 30).
Όπως φαίνεται από την ανάλυση των επιµέρους µέτρων του Άξονα 4 στον πίνακα που
ακολουθεί, η εφαρµογή των µέτρων και των επιµέρους δράσεων του Άξονα αυτού
αναµένεται να επιφέρει γενικά και ως επί το πλείστον µικρής έκτασης θετικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα µέτρα του Άξονα 4 αναφέρονται στη δηµιουργία
τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές
µέσω της προσέγγισης Leader και ταυτόχρονα εξυπηρετούν και ενισχύουν τα µέτρα των
παραπάνω τριών Αξόνων του ΠΑΑ.
Τα µέτρα που εµπεριέχονται στον Άξονα 4 συµβάλλουν έµµεσα στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής στην ύπαιθρο, διατηρώντας και ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό το
πληθυσµό σε αυτή. Επιπλέον, συµβάλλουν µε έµµεσο τρόπο στην προστασία και
ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ενώ παράλληλα χρησιµοποιούν τον
εκσυγχρονισµό για την προστασία του περιβάλλοντος και προωθούν την αειφόρο
αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Σε γενικές γραµµές, οι στρατηγικές που αναπτύσσονται µέσω της προσέγγισης Leader
έχουν ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα και αφορούν στην προώθηση όλων
των οικονοµικών δραστηριοτήτων, στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό
σύστηµα, στην ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και την τοπική ανάπτυξη σε
πλαίσια οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας.
Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον Άξονα αυτό είναι αµελητέες και
µπορούν να προκληθούν έµµεσα από την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τη
χρήση νέων τεχνολογιών.

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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Πίνακας 30: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 4-Εφαρµογή της προσέγγισης Leader

Παρατηρήσεις

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: LEADER

410

411

412

Εφαρµογή στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης

Εφαρµογή στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης µε σκοπό
τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του
τοµέα γεωργίας και της
δασοκοµίας

Εφαρµογή στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης µε σκοπό
τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και της
υπαίθρου

+

++

++

++

+

++

++
/-

++
+/-
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Στόχος του µέτρου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στους
τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας. Θα εφαρµόζονται δράσεις
που συνάδουν µε τα µέτρα 121, 123 και 133 οπότε οι επιπτώσεις
του µέτρου αυτού θα είναι ανάλογες µε αυτές των µέτρων 121,
123, 133 ανάλογα πάντοτε µε την κάθε περίπτωση. Επιπρόσθετα
υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης δράσεων που δεν εµπίπτουν
µέσα στα όρια του προγράµµατος αλλά ωστόσο ικανοποιούν τους
στόχους του άξονα 1. Σε γενικές γραµµές το µέτρο αναµένεται να
επιφέρει θετικά αποτελέσµατα κυρίως στους τοµείς του
πληθυσµού, του εδάφους, των νερών, της ατµόσφαιρας και του
τοπίου (π.χ. αύξηση εισοδήµατος αγροτών, εφαρµογή ΚΟΓΠ,
βιοκαλλιέργειες κλπ.) .

+

Στόχος του µέτρου είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος της
υπαίθρου. Θα εφαρµόζονται δράσεις που συνάδουν µε την
υλοποίηση των στόχων του άξονα 2. Επιπρόσθετα υπάρχει η
δυνατότητα υλοποίησης δράσεων που δεν εµπίπτουν µέσα στα
όρια του προγράµµατος αλλά ωστόσο ικανοποιούν τους στόχους
του άξονα 2. Σε γενικές γραµµές το µέτρο αναµένεται να επιφέρει
σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα κυρίως στους τοµείς του
πληθυσµού, του εδάφους, των νερών, της ατµόσφαιρας και του
τοπίου (π.χ. αύξηση εισοδήµατος αγροτών, διαχείριση φυσικών
πόρων, εφαρµογή ΚΟΓΠ, βιοκαλλιέργειες κλπ.).
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περιοχές και διαφοροποίηση
της αγροτικής οικονοµίας

+

++

+

+/-

+/-

+/-

+/-

++

++

Σχέση µεταξύ των
προηγούµενων

Τοπίο

Πολιτιστική
κληρονοµιά

Υλικά περιουσιακά
στοιχεία

Κλιµατικοί
παράγοντες

Ατµόσφαιρα

Ύδατα

Έδαφος

Πανίδα, Χλωρίδα

Πληθυσµός και
Ανθρώπινη υγεία

Κωδικός
Μέτρου/
Καθεστώτος

Βιοποικιλότητα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

Παρατηρήσεις

++

Στόχος του µέτρου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές. Θα εφαρµόζονται δράσεις που συνάδουν µε
την υλοποίηση των στόχων του άξονα 3. Επιπρόσθετα υπάρχει η
δυνατότητα υλοποίησης δράσεων που δεν εµπίπτουν µέσα στα
όρια του προγράµµατος αλλά ωστόσο ικανοποιούν τους στόχους
του άξονα 3. Σε γενικές γραµµές το µέτρο αναµένεται να επιφέρει
σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα κυρίως στους τοµείς του
πληθυσµού και της ανθρώπινης υγείας, του τοπίου, της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και των υλικών περιουσιακών στοιχείων
(π.χ. αύξηση εισοδήµατος αγροτών, έργα υποδοµής στις τοπικές
κοινωνίες, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς κλπ.) .

421

∆ιατοπική και διεθνική
συνεργασία

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της συνεργασίας και της
καινοτοµίας µεταξύ ΟΤ∆, καθιερώνοντας καθεστώς ενίσχυσης της
εφαρµογής έργων συνεργασίας, για την επίτευξη των στόχων ενός
ή περισσοτέρων από τους τρεις άλλους Άξονες. Οι δράσεις του
Μέτρου δεν συνδέονται µε αναµενόµενες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις

431

Λειτουργία των οµάδων
τοπικής δράσης, απόκτηση
δεξιοτήτων και εµψύχωση
στην περιοχή

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Οι παρεµβάσεις του Μέτρου δεν αναµένεται να έχουν σηµαντικές
θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd
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7.3.5.

Άξονας 5. Τεχνική Υποστήριξη

Στον Άξονα αυτό προβλέπεται ένα µέτρο από το οποίο θα καλυφθούν τα έξοδα
∆ιαχειριστικής Αρχής για την τεχνική υποστήριξη του ΠΑΑ 2007 – 2013, και το οποίο
καλύπτει την ετοιµασία, την εφαρµογή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
αξιολόγηση των µέτρων τα οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Προγράµµατος.
Οι δράσεις του Μέτρου δεν συνδέονται µε αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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8. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
8.1.

Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί προτείνονται µέτρα πρόληψης, περιορισµού και
αντιµετώπισης των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την
εφαρµογή των δράσεων των Μέτρων του ΠΑΑ, όπως αυτές αξιολογήθηκαν για
κάθε µέτρο στο προηγούµενο Κεφάλαιο, και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της Κυπριακής Νοµοθεσίας Ν. 102(Ι)/2005.
Σύµφωνα,

µε

την

Οδηγία

2001/42/ΕΚ,

τα

Κράτη

Μέλη

οφείλουν

να

παρακολουθούν τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των
σχεδίων και προγραµµάτων, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να εντοπίσουν εγκαίρως
τυχόν απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να είναι σε θέση να αναλάβουν την
κατάλληλη επανορθωτική δράση. Επίσης, η Οδηγία αναφέρει ότι κατά την
εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος πρέπει να παρακολουθείται και να
αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των δράσεων του, ως προς την ικανοποίηση
συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στόχων. Παροµοίως, η αντίστοιχη Κυπριακή
Νοµοθεσία Ν. 102(Ι)/2005, αναφέρει ότι κατά την Στρατηγική Εκτίµηση των
Επιπτώσεων στο περιβάλλον ενός σχεδίου πρέπει να προτείνονται ο τρόπος
παρακολούθησης και τα µέτρα ελέγχου των αρνητικών επιπτώσεων που τυχόν
προκαλούνται στο περιβάλλον από την εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος.
Παράλληλα, και σε σχέση µε το ΠΑΑ 2007 – 2013, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1698/2005 της ΕΚ για στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, Άρθρο 80,
και του Κανονισµού 1974/2006 της ΕΚ για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του προηγούµενου κανονισµού, Άρθρο 62 και Παράρτηµα VII, έχει
θεσπιστεί ένα κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) των
προγραµµάτων, που αποτελείται από µια κοινή δέσµη δεικτών βάσης, εκροών,
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων των ΠΑΑ.
Στα πλαίσια αυτά διαµορφώνεται ένα σύνολο δεικτών παρακολούθησης των
επιπτώσεων των µέτρων ως προς τις παραµέτρους του περιβάλλοντος που
εξετάζονται σύµφωνα µε την Οδηγία. Οι δείκτες αυτοί µπορούν να αξιοποιηθούν
τόσο για την αξιολόγηση επίτευξης των στόχων του ΠΑΑ, όσο και για την
αποτελεσµατικότητα του ΠΑΑ σε σχέση µε την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών
στόχων.
Σηµειώνεται ότι, µερικοί δείκτες που προτείνονται στη συνέχεια συνδέονται µε την
παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και καλύπτουν το σύνολο της
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χώρας και δεν µπορούν να αφορούν αποκλειστικά επιπτώσεις των επιµέρους
δράσεων που περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ. Τέτοιο παράδειγµα, αποτελούν οι δείκτες
ποιότητας της ατµόσφαιρας, η οποία προφανώς επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες και άλλες δραστηριότητες εκτός από αυτές που αποτελούν δράσεις του
ΠΑΑ.
Σε επίπεδο µέτρων προτείνονται και δείκτες έµµεσης παρακολούθησης της
περιβαλλοντικής απόδοσης. Πρόκειται ουσιαστικά για δείκτες αποτελεσµάτων ή
επιδόσεων των δράσεων του εκάστοτε µέτρου, οι οποίοι όµως έµµεσα µπορεί να
χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή των
δράσεων του µέτρου στην κατάσταση / ποιότητα του περιβάλλοντος.
Τα µέτρα αντιµετώπισης των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και οι
δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων στην ποιότητα του περιβάλλοντος,
δίνονται στη συνέχεια ανά Μέτρο του ΠΑΑ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται και το
σχέδιο παρακολούθησης που προτείνεται.
8.2.

Προτεινόµενα Μέτρα και ∆είκτες Παρακολούθησης Άξονα 1

Η εφαρµογή των δράσεων των Μέτρων του Άξονα θα επιφέρει γενικά θετικές
έµµεσες, µεσοπρόθεσµες έως και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο
Άξονας 1 προτείνει µέτρα που ωθούν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
γεωργοκτηνοτροφίας

και

της

δασοκοµίας,

µέσω

δηµιουργίας

βιώσιµων,

ανταγωνιστικών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων µε διαχειριστές
νεότερους ανθρώπους, περισσότερο επιδεικτικούς στη χρήση νέων τεχνολογιών.
Ενδεχόµενες µικρές αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κατά τη φάση
κατασκευής υποδοµών ανάπτυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις που οι ενδεχόµενες
αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κατά τη φάση κατασκευής υποδοµών
ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα, όπως υποδοµές πρόσβασης στη γεωργική και
κτηνοτροφική γη, έργα διαχείρισης αποβλήτων, κτλ. Τονίζεται ωστόσο, ότι οι
όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα είναι βραχυπρόθεσµες και πρόσκαιρες, αφού
περιορίζονται κατά τη φάση κατασκευής των υποδοµών και γενικά δεν θεωρούνται
σηµαντικές σε σχέση µε τις σηµαντικές θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η
λειτουργία και η χρήση αυτών των υποδοµών µακροπρόθεσµα. Σε κάθε περίπτωση
οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα αντιµετωπιστούν ειδικότερα από τις Μελέτες
Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (άλλοτε ΜΕΕΠ ή ΠΕΕΠ βάσει του
Νόµου 140(Ι)/2005) που απαιτείται από την νοµοθεσία όπως εκπονούνται για
ορισµένα επιµέρους έργα.
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¾ Μέτρο 111 Εκπαίδευση, πληροφόρηση και διάχυση της γνώσης
Ο στόχος του µέτρου είναι να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού
που ασχολείται µε τη γεωργία, τροφίµων και δασών, σε θέµατα µεταξύ άλλων, την
αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, σωστή εφαρµογή αγροπεριβαλλοντικών
και δασικών µέτρων, και το ΦΥΣΗ 2000. Με τη βελτίωση της πληροφόρησης µέσω
της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,
το Μέτρο είναι ουσιαστικά από µόνο του Μέτρο που αποβλέπει έµµεσα στην
προστασία του περιβάλλοντος από τις γεωργικές δραστηριότητες.
Αν και δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του µέτρου,
προτείνεται ως δείκτης παρακολούθησης και έµµεσης αξιολόγησης των δράσεων
επαγγελµατικής
καταγράφεται

κατάρτισης
ο

αριθµός

σε

θέµατα

περιβαλλοντικής

προγραµµάτων

κατάρτισης

και

προστασίας
ο

αριθµός

να
των

συµµετεχόντων µε θέµατα προστασίας και βελτίωσης του τοπίου και προστασίας
του περιβάλλοντος.
¾ Μέτρο 112 Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
Όπως και µε το Μέτρο 111, δεν αναµένονται δυσµενείς περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, οπότε δεν προτείνονται και µέτρα αντιµετώπισης.
∆εν προτείνονται δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ως
δείκτης έµµεσης παρακολούθησης της επιτυχίας του ΠΑΑ, µε έµµεση σχέση µε την
περιβαλλοντική αναβάθµιση της υπαίθρου, προτείνεται όπως αξιοποιηθούν οι
Απογραφές του Τµήµατος Στατιστικής σε σχέση µε τον πληθυσµό στις ορεινές
περιοχές, η ηλικιακή σύνθεση και ποσοστά ανδρών / γυναικών του πληθυσµού, και
ο αριθµός των κατοίκων που ασχολούνται µε την γεωργία.
¾ Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών
Οµοίως ως το Μέτρο 112 δεν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων
στο περιβάλλον, αλλά ούτε και δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων στο
περιβάλλον. Ως έµµεσος δείκτης προτείνεται ο ίδιος που προτείνεται µε το Μέτρο
112.
¾ Μέτρο 114 Χρήση γεωργικών συµβουλευτικών υπηρεσιών
Αναµένονται έµµεσα θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κυρίως µε την σταδιακή
εφαρµογή των

απαιτήσεων

διαχείρισης

και πολλαπλής

συµµόρφωσης.

∆εν

προτείνονται ως εκ τούτου µέτρα αντιµετώπισης αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Στην περιγραφή του Μέτρου στο ΠΑΑ τονίζεται ότι η παροχή των
προαναφερµένων υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται µέσω διαπιστευµένων ∆ηµοσίων
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και Ιδιωτικών Φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που
περιγράφονται στο Μέτρο µε πληρότητα και σαφήνεια.
Οι δείκτες που προτείνονται, οι οποίοι στοχεύουν στην έµµεση παρακολούθηση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, και που προκύπτουν από τις ενισχύσεις για
χρήση παροχής υπηρεσιών γεωργικών και δασοκοµικών συµβουλών είναι ο:
¾ Αριθµός σχεδίων υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών για θέµατα
προστασίας

περιβάλλοντος,

συµπεριλαµβανοµένων

των

αγροπεριβαλλοντικών δράσεων.
¾ Αριθµός σχεδίων υπηρεσιών παροχής δασοκοµικών συµβουλών για θέµατα
προστασίας περιβάλλοντος.

¾ Μέτρο 121 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων
Στα πλαίσια εφαρµογής του Μέτρου αυτού, προβλέπονται δύο καθεστώτα
ενίσχυσης. Το πρώτο καθεστώς αποτελείται από δράσεις εκσυγχρονισµού των
γεωργικών καλλιεργειών, η βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής, η
προώθηση της

καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, η εισαγωγή νέας

τεχνολογίας, η µείωση του κόστους παραγωγής, η προστασία των εκµεταλλεύσεων
από καταστροφές, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, η
βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία των υδάτινων
πόρων, η βελτίωση της ευηµερίας των ζώων, η ασφάλεια των εργαζοµένων και η
προώθηση της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. Το δεύτερο καθεστώς
στοχεύει στην άµβλυνση του προβλήµατος διαχείρισης του µεγάλου όγκου των
αποβλήτων, κυρίως των χοιροτροφικών και αγελαδοτροφικών εκµεταλλεύσεων και
η υποστήριξη της προσπάθειας για την εφαρµογή της εναρµονισµένης νοµοθεσίας
περί προτύπων παραγωγής/εµπορίας κρέατος πουλερικών, στα πλαίσια της οποίας
η διαχείριση των αποβλήτων των πτηνοσφαγείων είναι σοβαρό πρόβληµα.
Επισηµαίνεται ότι,
εφαρµογής της

για κτηνοτροφικά υποστατικά που εµπίπτουν στο πεδίο
Οδηγίας IPPC, επιβάλλεται η εφαρµογή των διατάξεων της

σχετικής νοµοθεσίας και η εφαρµογή των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών
διαχείρισης χοιρολυµάτων.
Στα πλαίσια του πρώτου καθεστώτος ενίσχυσης, και για αιτούµενη ενίσχυση κάτω
των 9000 ευρώ, θα πρέπει να υποβάλλεται απλοποιηµένο Σχέδιο Βελτίωσης της
εκµετάλλευσης, και για ενισχύσεις µέχρι 400000 ευρώ, Ολοκληρωµένη Μελέτη
Οικονοµικής

Βιωσιµότητας.

Στην

περιγραφή

του

καθεστώτος

στο

ΠΑΑ

προσδιορίζονται µε σαφήνεια και πληρότητα οι διάφορες επιλέξιµες δράσεις. Οι
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συνολικές επιπτώσεις είναι θετικές και δεν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτός άλλωστε είναι και ο ευρύτερος
στόχος του Μέτρου: η αύξηση του φυσικού δυναµικού. Τονίζεται ότι οι γεωργικές
εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται θα πρέπει να τηρούν τους ΚΟΓΠ, να προβλέπουν
την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων τους, καθώς και την ορθολογική χρήση
νερού και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Οι προτεινόµενοι δείκτες για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
την υλοποίηση των έργων των δράσεων του καθεστώτος είναι έµµεσου χαρακτήρα
και αποτελούνται από:
¾

Αριθµός εκµεταλλεύσεων που θα ενισχυθούν σε ορεινές µειονεκτικές
περιοχές

¾

Αριθµός εκµεταλλεύσεων που θα ενισχυθούν εκτός των ορεινών

¾

Αριθµός εκµεταλλεύσεων που θα ενισχυθούν σε περιοχές NATURA 2000

¾

Αριθµός εκµεταλλεύσεων που θα ενισχυθούν σε περιοχές που εµπίπτουν
στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Ν.13(Ι)/2004)

Τέλος σηµειώνεται ο σηµαντικός ρόλος της εφαρµογής συστήµατος τακτικών
ελέγχων της τήρησης του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ως µέτρο
αντιµετώπισης των οιωνδήποτε τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Το δεύτερο καθεστώς αποσκοπεί στην τήρηση των απαιτήσεων πολλαπλής
συµµόρφωσης

και

στη

βελτίωση

των

περιβαλλοντικών

συνθηκών

των

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (χοιροστάσια, βουστάσια, πτηνοτροφεία), αλλά
και πτηνοσφαγεία και σφαγεία. Ειδικότερα όµως, αποσκοπεί στην αντιµετώπιση
προβληµάτων σε περιοχές µε µεγάλη συγκέντρωση εντατικών κτηνοτροφικών
µονάδων, σε συνάρτηση µε την οδηγία 91/676 για τα νιτρικά και άλλους κανόνες
για διατήρηση του περιβάλλοντος.
Τα

έργα

υποδοµής

των

φιλικών

προς

το

περιβάλλον

κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων, θα πρέπει κατά τη λειτουργία τους να τηρούν τους τιθέµενους
περιβαλλοντικούς όρους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αν η διαχείριση των αποβλήτων
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δεν γίνεται σύµφωνα µε τις απαραίτητες
τεχνολογίες, η διάθεσή τους θα έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο
έδαφος, στα ύδατα αλλά και στην ατµόσφαιρα και στους κλιµατικούς παράγοντες.
Οι συνολικές επιπτώσεις είναι θετικές αν και µικρής κλίµακας αρνητικές επιπτώσεις
αναµένονται κατά το στάδιο κατασκευής διαφόρων έργων υποδοµής οι οποίες
ωστόσο προτείνονται να ελέγχονται από τον Νόµο 140(Ι)/2005, βάση του οποίου
και θα πρέπει να υποβληθεί ΜΕΕΠ. Τονίζεται ότι οι εκµεταλλεύσεις που ενισχύονται
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θα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια που τίθενται στα κριτήρια συµµετοχής στο
Καθεστώς αυτό, όπως περιγράφονται µε πληρότητα και σαφήνεια στο ΠΑΑ,

και

που προβλέπουν την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την
ορθολογική χρήση φυσικών πόρων. Επίσης, τα έργα υποδοµής των φιλικών προς
το περιβάλλον κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει κατά τη λειτουργία τους
να τηρούν τους τιθέµενους περιβαλλοντικούς όρους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αν η
διαχείριση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δεν γίνεται
σύµφωνα µε τις απαραίτητες τεχνολογίες, η διάθεσή τους θα έχει σοβαρές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος, στα ύδατα αλλά και στην ατµόσφαιρα και
στους κλιµατικούς παράγοντες.
Ως προτεινόµενος δείκτης αξιολόγησης – παρακολούθησης του Καθεστώτος αυτού,
και έµµεσου δείκτη αξιολόγησης της θετικής επίδρασης στο περιβάλλον που θα
επιφέρει η εφαρµογή του Καθεστώτος αυτού προτείνεται η καταγραφή του
αριθµού των µονάδων που θα ενισχυθούν.
Προς παρακολούθηση για πρόληψη των δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον
που µπορούν να προκύψουν από την µη ικανοποιητική επεξεργασία των
αποβλήτων

σε

µεγάλες

κτηνοτροφικές

µονάδες

(IPPC),

προτείνεται

όπως

παρακολουθείται και αξιοποιείται το σύστηµα παρακολούθησης που εφαρµόζει η
Υπηρεσία Περιβάλλοντος των εκροών των µονάδων που θα ενισχύονται σε σχέση
µε το οργανικό και µικροβιολογικό φορτίο, αλλά και τις συγκεντρώσεις σε
θρεπτικά.

¾ Μέτρο

123

Προστιθέµενη

αξία

στα

γεωργικά

και

δασοκοµικά

προϊόντα. ∆ηµιουργία και εκσυγχρονισµός µονάδων µεταποίησης
και εµπορίας γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων
Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισµό της µεταποίησης
και της εµπορίας των γεωργικών και δασικών προϊόντων µε απώτερο στόχο την
βελτίωση της παραγωγής και της περαιτέρω προώθησης τους. Στοχεύει µεταξύ
άλλων στην ανάπτυξη νέων προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία, στη βελτίωση
και παρακολούθηση της ποιότητας, των υγειονοµικών συνθηκών, και την τήρηση
των αναγκαίων προτύπων προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην
διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.
Οι δράσεις του µέτρου αυτού αποτελούνται από ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµός
υφιστάµενων µονάδων παραγωγής γαλακτοκοµικών, γεωργικών προϊόντων (Μέλι,
ελαιοκοµικά, αµπελοοινικά, και οπωροκηπευτικά προϊόντα), σφαγείων, µονάδων
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επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων, ιδρύσεις τυποποιητηρίων κτλ, και πρέπει
οµοίως να τηρούνται περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας.
Στα δασικά προϊόντα προβλέπεται υποστήριξη για τον εκσυγχρονισµό µονάδων
µεταποίησης που περιλαµβάνει και δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον και
ενθάρρυνση για τη διοχέτευση των υπολειµµάτων της παραγωγής για την ενέργεια
και

για

την

εισαγωγή

καινοτοµιών

µε

αντικείµενο

την

προστασία

του

περιβάλλοντος.
Σε όλες εποµένως τις παραπάνω περιπτώσεις προτείνεται ως µέτρο αντιµετώπισης:
¾ Συστηµατικός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
των ενισχυόµενων µονάδων
¾ Όπου εφαρµόζεται, να ελέγχονται τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από τις
κατασκευαστικές

δραστηριότητες

ίδρυσης

νέων

ή

εκσυγχρονισµός

υφιστάµενων µονάδων που άπτονται του Νόµου 140(Ι)/2005, από τις
προβλεπόµενες µέσω του νόµου αυτού Μελέτες Εκτίµησης των Επιπτώσεων
στο Περιβάλλον.
Οι προτεινόµενοι δείκτες που αποσκοπούν στην έµµεση παρακολούθηση –
αξιολόγηση εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την

υλοποίηση των

δράσεων του µέτρου αυτού είναι:
¾ Αριθµός επιχειρήσεων που έλαβαν ενίσχυση
¾ Αριθµός τεκµηριωµένων οχλήσεων – καταγγελιών από τη λειτουργία των
µεταποιητικών µονάδων

¾ Μέτρο 125 Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη
Οι δράσεις του Μέτρου αυτού στοχεύουν στην παροχή ενισχύσεων για τη
δηµιουργία έργων υποδοµής που συµβάλλουν στη χωροταξική και περιβαλλοντική
αναβάθµιση

των

κτηνοτροφικών

εκµεταλλεύσεων

που

θα

ενταχθούν

στις

κτηνοτροφικές περιοχές. Προβλέπονται δράσεις που αφορούν έργα υποδοµής για
τη δηµιουργία νέων κτηνοτροφικών περιοχών και έργα βελτίωσης της υποδοµής
σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές περιοχές.
Οι δράσεις του Μέτρου αναµένεται να έχουν σηµαντικές θετικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις

µακροπρόθεσµα,

λόγω

µεταφοράς

οχληρών

κτηνοτροφικών

υποστατικών στις νέες ή βελτιωµένες κτηνοτροφικές περιοχές.
Στην περίπτωση χωροθέτησης νέων κτηνοτροφικών περιοχών προτείνεται όπως ο
∆ικαιούχος (Τµήµα Γεωργίας) του µέτρου αυτού καταρτίσει Σχέδιο µε όλες τις
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πιθανές νέες κτηνοτροφικές περιοχές προτού εφαρµοστούν οποιεσδήποτε δράσεις
στα πλαίσια εφαρµογής του Μέτρου αυτού, και όπως αυτό το Σχέδιο εκτιµηθεί και
αναλυθεί υπό την διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης όπως
καθορίζεται από την Νοµοθεσία 102(Ι)/2005, και ζητηθεί γνωµάτευση από την
Περιβαλλοντική Αρχή βάση του Άρθρου 11 του Νόµου αυτό. Η διαδικασία αυτή, θα
υποδείξει και µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων από την δράση αυτή, αλλά και
κριτήρια επιλογής των νέων περιοχών.
Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται µε την κατασκευή έργων
υποδοµής σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές περιοχές, κυρίως των εγγειοβελτιωτικών
έργων,

αντιµετωπίζονται

µε

την

τήρηση

περιβαλλοντικών

όρων.

Τα

εγγειοβελτιωτικά έργα γενικά θα πρέπει να συµβάλλουν στην ορθολογική
διαχείριση των υδατικών πόρων και εποµένως η συµβολή τους είναι θετική στην
προστασία των υδατικών πόρων. Εν τούτοις οποιαδήποτε έργα γίνονται στα
πλαίσια αναβάθµισης της υποδοµής των υφιστάµενων κτηνοτροφικών περιοχών,
αλλά και την ανέγερση υποστατικών στις περιοχές αυτές θα πρέπει να εκτιµούνται
βάση του Νόµου 140(Ι)/2005 από όπου θα προκύπτουν και συγκεκριµένα µέτρα
αντιµετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων από την κατασκευή τους στο έδαφος,
στο τοπίο, στη χλωρίδα και στην πανίδα.
Λόγω της σηµαντικότητας των δράσεων και έργων υποδοµής προτείνονται ως
µέτρα γενικά αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:
Για τα έργα µεταφοράς ρεύµατος και νερού:
¾ Επαναφορά περιβάλλοντος στην φυσική του κατάσταση µετά την υλοποίηση
των έργων
¾ Προσαρµογή των κατασκευών ώστε να συνάδουν µε το φυσικό περιβάλλον
της περιοχής
Για τα έργα κατασκευής δρόµων προσπέλασης:
¾ Εφαρµογή συστήµατος διατήρησης της καλής κατάστασης του οδικού
δικτύου
Για άλλα έργα βελτίωσης της υποδοµής σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές περιοχές
¾ Προσαρµογή των κατασκευών ώστε να συνάδουν µε το φυσικό περιβάλλον
της περιοχής
Οι προτεινόµενοι δείκτες που προτείνονται ως έµµεσοι δείκτες αξιολόγησης –
παρακολούθησης

της

εκτίµησης

των

επιπτώσεων

στο

περιβάλλον

από

τη

λειτουργία των έργων των πιο πάνω δράσεων είναι:
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¾ Αριθµός

µονάδων

που

εγκαταστάθηκαν

στις

νέες

ή

βελτιωµένες

κτηνοτροφικές περιοχές, και οι οποίες µετακινήθηκαν από περιοχές υψηλής
όχλησης
Επίσης, προτείνεται όπως χρησιµοποιηθεί ως δείκτης παρακολούθησης των
επιπτώσεων από την εφαρµογή των δράσεων του παρόντος µέτρου, οι µεταβολές
των θρεπτικών συστατικών στα υπόγεια νερά των περιοχών όπου θα εφαρµοστούν
οι δράσεις αυτές. Στο σχέδιο παρακολούθησης που αναφέρεται στο επόµενο
Κεφάλαιο καθορίζεται µέσω ποιών προγραµµάτων παρακολούθησης των νερών
µπορεί να υλοποιείται η παρακολούθηση του πιο πάνω δείκτη.
¾ Μέτρο 131 Παροχή βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρµοσθούν σε
απαιτητικά πρότυπα βασιζόµενα στην κοινοτική νοµοθεσία
∆εν

αναµένονται

εφαρµογή

των

σοβαρές

δράσεων

αρνητικές
του

περιβαλλοντικές

Μέτρου.

∆εν

επιπτώσεις

προτείνονται

από

εποµένως

την

µέτρα

αντιµετώπισης.
Ένας δείκτης που συνδέεται µε περιβαλλοντική αναβάθµιση και είναι αποτέλεσµα
δράσεων του µέτρου είναι:
• Αριθµός αιγοπροβάτων στα οποία εφαρµόζεται ηλεκτρονική σήµανση ως
ποσοστό

της

οµάδας

στόχου

(σύνολο

αιγοπροβάτων

χώρας,

σύνολο

αιγοπροβάτων περιοχής)
Η ηλεκτρονική σήµανση είναι απαραίτητο εργαλείο στη βιολογική κτηνοτροφία.

¾ Μέτρο 132 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των
τροφίµων
∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των
δράσεων του Μέτρου και έτσι δεν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης.
Οι δράσεις του µέτρου αποσκοπούν στην διασφάλιση των καταναλωτών για την
ποιότητα του προϊόντος ή στην χρησιµοποιούµενη µέθοδο παραγωγής, στην
αύξηση της Προστιθέµενης Αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και στη
διεύρυνση των διεξόδων στις αγορές. Οι Υπεύθυνες Αρχές για την επίβλεψη της
σωστής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας ανά είδος προϊόντων (ΠΟΠ / ΠΓΕ,
παραδοσιακά

προϊόντα,

αναγράφονται

στην

συστηµάτων

βιολογικά

περιγραφή

ποιότητας

του

προβλέπεται

προϊόντα,
µέτρου
να

κουµανδαρία

στο

επιφέρουν

ΠΑΑ.

και

ΟΕΟΠ),

Η

εφαρµογή

των

θετικές

επιπτώσεις

στο

περιβάλλον αφού µέσω της εφαρµογής των συστηµάτων αυτών θα επιτευχθεί
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µεταξύ άλλων και εφαρµογή ορθών γεωργικών πρακτικών, ορθολογική διαχείριση
των πόρων, και µειωµένη κατανάλωση φυτοφαρµάκων.
Οι

δείκτες

παρακολούθησης

που

προτείνονται

και

σχετίζονται

µε

την

παρακολούθηση της βελτίωσης του περιβάλλοντος, είναι:
¾ Αριθµός

στηριζόµενων

γεωργικών

εκµεταλλεύσεων

που

εφαρµόζουν

συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης στη παραγωγή ανά είδος προϊόντος
παραγωγής.

¾ Μέτρο

133

∆ραστηριότητες

ενηµέρωσης

και

προώθησης

των

προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων
Στόχος του Μέτρου αυτού είναι η βελτίωση των γνώσεων των καταναλωτών
σχετικά µε τις προδιαγραφές των προϊόντων που παράγονται στο πλαίσιο των
συστηµάτων για την ποιότητα. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται στήριξη στις Οµάδες
Παραγωγών για ενηµέρωση των καταναλωτών και προώθησης των προϊόντων που
παράγονται στο πλαίσιο συστηµάτων ποιότητας.
Η εφαρµογή των δράσεων αυτών δεν αναµένεται να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές
επιπτώσεις και έτσι δεν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης, αλλά ούτε και
εφαρµόζεται κάποιος δείκτης αξιολόγησης – παρακολούθησης του περιβάλλοντος
καθώς δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις.

¾ Μέτρο

142

Ενθάρρυνση

σύστασης

και

λειτουργίας

Οµάδων

παραγωγών / Ενώσεων Οµάδων Παραγωγών
∆εν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης επιπτώσεων και δείκτες παρακολούθησης
της ποιότητας περιβάλλοντος καθώς δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις από
την εφαρµογή του µέτρου αυτού.

8.3.

Προτεινόµενα Μέτρα και ∆είκτες Παρακολούθησης Άξονα 2

Ο Άξονας 2 προτείνει µέτρα που θα συµβάλλουν άµεσα στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Η εφαρµογή των
µέτρων και των επιµέρους δράσεων του Άξονα αυτού αναµένεται να επιφέρει
µέτριας σηµαντικότητας θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, µεσοπρόθεσµα έως και
µακροπρόθεσµα. Οι δράσεις που υιοθετούνται στον Άξονα αυτό αναµένεται να
συµβάλλουν θετικά στη διατήρηση του τοπίου και τη µείωση των κινδύνων που
συνδέονται µε την εγκατάλειψη και την ερηµοποίηση σε µειονεκτικές περιοχές,
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στην προστασία των νερών και του εδάφους, στην αλλαγή του κλίµατος και στη
διάδοση της βιολογικής γεωργίας.
Όλα

τα

µέτρα

περιβαλλοντικής

του

Άξονα

αυτού

υποβάθµισης

που

δρουν

ως

προκαλείται

µέτρα
από

αντιµετώπισης

της

γεωργο-δασοκοµικές

δραστηριότητες.
Ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις

µπορούν

κατασκευής

πρόληψης,

έργων

υποδοµές

και

να προέλθουν κατά τη φάση
ωστόσο,

αυτές

προβλέπονται

βραχυπρόθεσµες και µε µειωµένη σηµασία. Για τις περιπτώσεις αυτές προτείνονται
συνήθη µέτρα αντιµετώπισης επιπτώσεων από εργασίες κατασκευής υποδοµών.

¾ Μέτρο 211, 212 Παροχή εξισωτικών πληρωµών σε µειονεκτικές
ορεινές και µειονεκτικές µη ορεινές περιοχές
Τα δύο µέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση των γεωργών για τη συνέχιση των
καλλιεργειών σε ορεινές µειονεκτούσες περιοχές και άλλες µη ορεινές άγονες και
µειονεκτούσες περιοχές, µε την παράλληλη εφαρµογή κανόνων ορθής γεωργικής
πρακτικής. Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στην αειφόρο χρήση της γεωργικής γης µε
σηµαντικές

έµµεσες

θετικές

επιπτώσεις

στην

αγροτική

ύπαιθρο,

και

δεν

αναµένονται σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή
δράσεων του Μέτρου.
Η φιλοσοφία και το περιεχόµενο του µέτρου περιλαµβάνει δράσεις που αποτελούν
µέτρα

αντιµετώπισης

των

προβληµάτων

που

συνδέονται

µε

τα

φυσικά

µειονεκτήµατα καλλιεργήσιµων ορεινών και άγονων περιοχών.
Οι δείκτες έµµεσης παρακολούθησης που σχετίζονται µε την κατάσταση του
περιβάλλοντος είναι:
¾ Μεταβολή των εκτάσεων αγροτικών και δασικών περιοχών υψηλής φυσικής
αξίας (από καταµετρήσεις που γίνονται για σκοπούς του Τµήµατος Γεωργίας
και Τµήµατος ∆ασών)
¾ Μεταβολή των χρήσεων γης που εµπίπτουν στις περιοχές Natura 2000 (µέσω
της καταγραφής που γίνεται στα πλαίσια του CORINE Land Cover, για το
οποίο γίνεται αναφορά στο Σχέδιο Παρακολούθησης)

¾ Μέτρο 213 Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε
την οδηγία 2000/60/ΕΚ

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

232

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή
δράσεων του Μέτρου.
Η φιλοσοφία και το περιεχόµενο του Μέτρου περιλαµβάνει δράσεις που αποτελούν
µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων που συνδέονται µε τις απαιτήσεις για τις
καλλιεργήσιµες εκτάσεις που ανήκουν σε περιοχές Natura 2000 ή περιοχές που
καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (Ν. 13(Ι)/2004). Οι δράσεις
αναµένεται να έχουν σηµαντικές θετικές επιπτώσεις (µέσω της εφαρµογής των
απαιτήσεων Πολλαπλής Συµµόρφωσης, των ΚΟΓΠ), αφού προωθούν µεταξύ
άλλων την διαφύλαξη του φυσικού χώρου και περιβάλλοντος, την προστασία και
ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων, και την διατήρηση της
βιωσιµότητας της αγροτικής οικογένειας.
Τονίζεται ότι, µέχρι την έγκριση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων που εκπονούνται
αυτήν την περίοδο, η µόνη δράση που µπορεί να ενισχύεται στα πλαίσια
εφαρµογής του Μέτρου αυτού είναι η διατήρηση λωρίδων φυσικής βλάστησης στα
όρια των αγροτεµαχίων, χωρίς καµιά χηµική επιβάρυνση. Μετά την ολοκλήρωση
και έγκριση των σχετικών σχεδίων, οι δράσεις που θα υλοποιούνται πρέπει να είναι
σε πλήρη συµµόρφωση µε τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια κάθε περιοχής.
Οι

δείκτες

παρακολούθησης

που

προτείνονται

και

σχετίζονται

µε

την

παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος είναι:
¾ Αριθµός δικαιούχων σε περιοχές Natura 2000
¾ Παρακολούθηση µεταβολής της βιοποικιλότητας των περιοχών όπου ασκείται
γεωργική
Υπηρεσίας

δραστηριότητα
Περιβάλλοντος

(βλέπε
και

Βάση

∆εδοµένων

Τµήµατος

∆ασών,

Βιοποικιλότητας
στο

Σχέδιο

Παρακολούθησης)
¾ Μεταβολή των χρήσεων γης που εµπίπτουν στις περιοχές Natura 2000 (µέσω
της καταγραφής που γίνεται στα πλαίσια του CORINE Land Cover, για το
οποίο γίνεται αναφορά στο Σχέδιο Παρακολούθησης)
¾ Παρακολούθηση µεταβολής ποιότητας υδατικών πόρων στις περιοχές όπου
παρέχονται

ενισχύσεις

(µέσω

υφιστάµενων

προγραµµάτων

παρακολούθησης υδάτων όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Παρακολούθησης
στην συνέχεια)

¾ Μέτρο 214 Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
Το Μέτρο αυτό αποτελείται από οκτώ Καθεστώτα µε βάση τα οποία οι γεωργοί
αναλαµβάνουν συγκεκριµένες αγροπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις που υπερβαίνουν
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τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα. Προϋπόθεση ενίσχυσης, είναι η εφαρµογή του
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, αλλά και των Καλών Γεωργικών και
Περιβαλλοντικών

συνθηκών.

Οι

αγροπεριβαλλοντικές

ενισχύσεις

που

περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο έχουν ως γενικούς στόχους:
¾ Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων
¾ Προστασία της δηµόσιας υγείας
¾ ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας, ιδίως των γενετικών πόρων
¾ ∆ιατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
και δεν προκαλούν δυσµενείς αρνητικές επιπτώσεις εφόσον αποτελούν αυτές
Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Οι

δείκτες

παρακολούθησης

που

προτείνονται

και

σχετίζονται

µε

την

παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος είναι:
¾ Αριθµός και έκταση γεωργικών εκµεταλλεύσεων όπου παρέχεται ενίσχυση
µηχανικής αντιµετώπισης ζιζανίων έναντι χρήσης ζιζανιοκτόνων (ανά είδος
καλλιέργειας)
¾ Αριθµός ενισχυόµενων εκµεταλλεύσεων που εφαρµόζουν αµειψισπορά ή
αγρανάπαυση (ανά είδος καλλιέργειας)
¾ Αριθµός ενισχυόµενων εκµεταλλεύσεων Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Παραγωγής (ανά είδος καλλιέργειας)
¾ Αριθµός Ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους που διατηρούν ζώα της ντόπιας
φυλής αγελάδων και προβάτων, και συνολικός αριθµός ζώων ανά είδος
¾ Αριθµός Ενισχύσεων σε καλλιεργητές παραδοσιακών ποικιλιών αµπέλου και
σχετική έκταση παραγωγής
¾ Αριθµός

και

έκταση

βιολογικών

καλλιεργειών

(ανά

είδος

φυτικής

παραγωγής)
¾ Αριθµός δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας και αριθµός ζώων εκτροφής
(ανά είδος ζώου)
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και εκτάσεις όπου εφαρµόζονται δράσεις
προστασίας της πανίδας που ευνοεί τη βιοποικιλότητα
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν δράσεις προστασίας
φυτικών ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
¾ Παρακολούθηση
παρέχονται

µεταβολής
ενισχύσεις

της
(µέσω

βιοποικιλότητας
αξιοποίησης
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Βιοποικιλότητας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Τµήµατος ∆ασών, όπως
αναφέρεται στο Σχέδιο Παρακολούθησης στην συνέχεια)
¾ Παρακολούθηση µεταβολής ποιότητας επιφανειακών και υπογείων υδατικών
πόρων στις περιοχές όπου παρέχονται ενισχύσεις για µείωση της χρήσης
ζιζανιοκτόνων και µείωση της νιτρορύπανσης, σε σχέση µε συγκεντρώσεις
θρεπτικών (µέσω υφιστάµενων προγραµµάτων παρακολούθησης υδάτων
όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Παρακολούθησης στην συνέχεια)
¾ Παρακολούθηση

ποιότητας

εδάφους

στις

περιοχές

όπου

παρέχονται

ενισχύσεις (µέσω προγράµµατος παρακολούθησης εδάφους στις ευαίσθητες
περιοχές για την νιτρορύπανση που εφαρµόζει ο Κλάδος Χρήσης Γης και
Ύδατος, του Τµήµατος Γεωργίας – βλέπε Σχέδιο Παρακολούθησης στη
συνέχεια)

¾ Μέτρο 221 ∆άσωση γεωργικής γης
Οι ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο αποτελούν Μέτρα προστασίας
και βελτίωσης του περιβάλλοντος, µε ειδικότερους σκοπούς:
¾ Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας και καταπολέµηση του
φαινοµένου της απερήµωσης
¾ Τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας
¾ Την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων
¾ Την άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών
Οι δράσεις που προβλέπονται στο Μέτρο αυτό αποτελούνται από δράσεις
εγκατάστασης, προστασίας, περιποίησης και συντήρησης της ∆ασικής Φυτείας.
Αναµένονται ασήµαντες βραχυπρόθεσµες και παροδικές αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και έτσι δεν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης.
Σε περίπτωση που οι εν λόγω δράσεις σχετίζονται µε περιοχές που εµπίπτουν στο
δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 ή σε περιοχές όπου διέπονται από το Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Λεκάνης Απορροής Ποταµού βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ οι
δράσεις αυτές πρέπει να ελέγχονται για την συµβατότητα τους µε τα διαχειριστικά
σχέδια όταν αυτά ολοκληρωθούν. Επίσης, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις που
καθορίζονται λεπτοµερώς στο ΠΑΑ, θα πρέπει να υποβάλλονται Σχέδια ∆άσωσης,
και τα έργα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από ΠΕΕΠ βάση του Νόµου
140(Ι)/2005, από την οποία θα ελέγχεται και η συµβατότητα του µε τις πρόνοιες
των νόµων «περί Παραγωγής και Εµπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού» των 1991
έως και 2002, και τον «περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και
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Εξάπλωσης Οργανισµών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα», καθώς και
µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα.
Σύµφωνα µε τον δείκτη High Nature Value farmland areas οι περιοχές στις οποίες
η γεωργία συνδέεται µε υψηλή βιοποικιλότητα αποτελούν περίπου το 12% της
συνολικής έκτασης της Κύπρου (110.000 από τα 925.100 εκτάρια, Πηγή: Corine
Landcover Database). Προτείνεται όπως αποφεύγονται οι δασώσεις σε γεωργική
γη η οποία συνδέεται µε ψηλό δείκτη βιοποικιλότητας.
Οι

δείκτες

παρακολούθησης

που

προτείνονται

και

σχετίζονται

µε

την

παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος είναι:
¾ Αριθµός

ενισχυόµενων

δικαιούχων

και

σχετικές

εκτάσεις

για

δράσεις

δάσωσης για πρόληψη της διάβρωσης ή της ερήµωσης
¾ Αριθµός

ενισχυόµενων

δικαιούχων

και

σχετικές

εκτάσεις

για

δράσεις

σχετικές

εκτάσεις

για

δράσεις

εκτάσεις

για

δράσεις

δάσωσης για ενίσχυση της βιοποικιλότητας
¾ Αριθµός

ενισχυόµενων

δικαιούχων

και

δάσωσης για προστασία των υδάτινων πόρων
¾ Αριθµός

ενισχυόµενων

δικαιούχων

και

σχετικές

δάσωσης για πρόληψη των πληµµυρών
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης και σχετικές
εκτάσεις για την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής
¾ Αριθµός

ενισχυόµενων

δικαιούχων

και

σχετικές

εκτάσεις

για

δράσεις

αποφυγής της περιθωριοποίησης και εγκατάλειψης της γης
¾ Παρακολούθηση
παρέχονται

µεταβολής
ενισχύσεις

της

βιοποικιλότητας

(µέσω

αξιοποίησης

των

περιοχών

Βάσης

όπου

∆εδοµένων

Βιοποικιλότητας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Τµήµατος ∆ασών, όπως
αναφέρεται το Σχέδιο Παρακολούθησης στην συνέχεια)
¾ Παρακολούθηση µεταβολής ποιότητας υδατικών πόρων στις περιοχές όπου
παρέχονται

ενισχύσεις

(µέσω

υφιστάµενων

προγραµµάτων

παρακολούθησης υδάτων όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Παρακολούθησης
στην συνέχεια)
¾ Παρακολούθηση της βελτιωτικής µεταβολής των κλιµατικών παραγόντων
στις

περιοχές

όπου

παρέχονται

ενισχύσεις

(µεταβολή

του

δασικού

δυναµικού της Κύπρου)
¾ Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας (από καταµετρήσεις που
γίνονται για σκοπούς του Τµήµατος Γεωργίας και Τµήµατος ∆ασών)
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

236

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

¾ Μέτρο 222 Εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων
Οι ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο αποτελούν µέτρα προστασίας
και βελτίωσης του περιβάλλοντος,

µε ειδικότερους σκοπούς την στήριξη των

γεωργών µε την προστασία αρδεύσιµων καλλιεργειών από ανέµους και παγετό,
την συµβολή στην παραγωγή δασικών προϊόντων, η επέκταση του πρασίνου και η
ικανοποίηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων και αναγκών, όπως είναι η βελτίωση
του τοπίου, η προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, η παροχή καταφυγίων
για την πανίδα κλπ.
Από

την

υλοποίηση

των

επιλέξιµων

δράσεων

δεν

αναµένονται

αρνητικές

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όπως και µε το προηγούµενο µέτρο, οι δικαιούχοι θα
πρέπει να υποβάλλουν Σχέδιο Εγκατάστασης για το γεωργοδασοπονικό έργο που
θα αιτούνται στήριξη, και που πρέπει να συνάδει µε τους σχετικούς νόµους και
σχέδια.
Οι

δείκτες

παρακολούθησης

που

προτείνονται

και

σχετίζονται

µε

την

παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος είναι:
¾ Αριθµός και έκταση γεωργικών εκµεταλλεύσεων που θα ενισχύονται από το
µέτρο
¾ Παρακολούθηση
παρέχονται

µεταβολής
ενισχύσεις

της

βιοποικιλότητας

(µέσω

αξιοποίησης

των

περιοχών

Βάσης

όπου

∆εδοµένων

Βιοποικιλότητας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Τµήµατος ∆ασών, όπως
αναφέρεται στο Σχέδιο Παρακολούθησης στην συνέχεια)
¾ Παρακολούθηση µεταβολής ποιότητας υδατικών πόρων στις περιοχές όπου
παρέχονται

ενισχύσεις

(µέσω

υφιστάµενων

προγραµµάτων

παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Παρακολούθησης στην
συνέχεια)
¾ Παρακολούθηση της βελτίωσης µεταβολής των κλιµατικών παραγόντων στις
περιοχές όπου παρέχονται ενισχύσεις (µεταβολή του δασικού δυναµικού
της Κύπρου)
¾ Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας (από καταµετρήσεις που
γίνονται για σκοπούς του Τµήµατος Γεωργίας και Τµήµατος ∆ασών)
¾ Μέτρο 223 ∆άσωση µη γεωργικής γης
Οι ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο αποτελούν Μέτρα προστασίας
του περιβάλλοντος και βελτίωσης των δασικών πόρων µέσω της δάσωσης
εγκαταλειµµένων γεωργικών γαιών, περιοχών µε δασοκάλυψη κάτω του 10%,
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περιοχές όπου παρουσιάζονται προβλήµατα διάβρωσης και έχουν δασοκάλυψη
λιγότερη του 30%, και περιοχές εγκαταλειµµένων λατοµείων και µεταλλείων, για:
¾ Ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας
¾ ∆ιατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
¾ Άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών
¾ Προστασία αγροδασικού τοπίου
¾ Προστασία εδάφους
¾ Προστασία υδατικών πόρων
∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των
έργων αυτών. Παρόλα αυτά, τα έργα δασώσεων διέπονται από τους νόµους και τα
σχέδια όπως και τα προηγούµενα δύο Μέτρα. Επίσης, επιβάλλεται και εδώ η
υποβολή Σχεδίου ∆άσωσης, το οποίο θα ελέγχεται και στα πλαίσια του Νόµου
140(Ι)/2005.
Υπάρχει η περίπτωση αρνητικών επιπτώσεων

στον τοµέα της πολιτιστικής

κληρονοµιάς σε περίπτωση που κοντά στις περιοχές των δασών υπάρχει
αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Έτσι, προτείνεται η ανάληψη µέτρων προστασίας και
ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρηµάτων.
Οι

δείκτες

παρακολούθησης

που

προτείνονται

και

σχετίζονται

µε

την

παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος είναι:
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και εκτάσεις που αφορούν δράσεις
δάσωσης για την πρόληψη της διάβρωσης ή της ερήµωσης
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και εκτάσεις που αφορούν δράσεις
δάσωσης ενίσχυσης της βιοποικιλότητας
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και εκτάσεις που αφορούν δράσεις
δάσωσης για προστασία των υδάτινων πόρων
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και εκτάσεις που αφορούν δράσεις
δάσωσης για την πρόληψη των πληµµυρών
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και σχετικές εκτάσεις που αφορούν
δράσεις δάσωσης για την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής
¾ Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας (από καταµετρήσεις που
γίνονται για σκοπούς του Τµήµατος Γεωργίας και Τµήµατος ∆ασών)
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¾ Μέτρο 224 Ενισχύσεις Φύση 2000
Οι

δράσεις

του

αποκατάστασης

Μέτρου
βιοτόπων

αποτελούν
και

δράσεις

οικοτόπων

και

διαφύλαξης,
δεν

συντήρησης

αναµένονται

και

αρνητικές

επιπτώσεις.
Συγκεκριµένα οι επιλέξιµες δράσεις προστασίας περιοχών του δικτύου ΝΑΤURA
2000 συµβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, χλωρίδας και
πανίδας.
Οι

δείκτες

παρακολούθησης

που

προτείνονται

και

σχετίζονται

µε

την

παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος είναι:
¾ Αριθµός και έκταση δασικής περιοχής Natura 2000 στην οποία εφαρµόζονται
δράσεις προστασίας
¾ Παρακολούθηση
παρέχονται

µεταβολής
ενισχύσεις

της

βιοποικιλότητας

(µέσω

των

αξιοποίησης

περιοχών

Βάσης

όπου

∆εδοµένων

Βιοποικιλότητας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Τµήµατος ∆ασών, όπως
αναφέρεται στο Σχέδιο Παρακολούθησης στην συνέχεια)
¾ Μέτρο 225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
Οι δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο
ισχύουν για περιοχές που δεν εµπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000, αλλά ο
προστατευτικός και οικολογικός τους ρόλος κρίνεται σηµαντικός, ειδικά σε θέµατα
που αφορούν την:
¾ αύξηση της βιοποικιλότητας,
¾ διαφύλαξη των υψηλής αξίας δασικών οικοσυστηµάτων
¾ προστασία των εδαφών από διάβρωση
¾ διατήρηση των υδατικών πόρων,
¾ προστασία των ειδών της άγριας ζωής.
∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ούτε από την εφαρµογή
των δράσεων του παρόντος Μέτρου.
Οι

δείκτες

παρακολούθησης

που

προτείνονται

και

σχετίζονται

µε

την

παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος είναι:
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και έκτασης δασικής γης για δράσεις
ενίσχυσης της βιοποικιλότητας
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και έκτασης δασικής γης για δράσεις
διατήρησης των οικοσυστηµάτων υψηλής αξίας
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¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και έκτασης δασικής γης για δράσεις
ενίσχυσης της προστατευτικής αξίας του δάσους όσον αφορά στη διάβρωση
του εδάφους
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και έκτασης δασικής γης για δράσεις
ενίσχυσης

της

προστατευτικής

αξίας

του

δάσους

όσον

αφορά

στη

συντήρηση των υδάτινων πόρων/ποιότητα νερού
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων και έκτασης δασικής γης για δράσεις
ενίσχυσης της προστατευτικής αξίας του δάσους όσον αφορά σε φυσικούς
κινδύνους
¾ Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας (από καταµετρήσεις που
γίνονται για σκοπούς του Τµήµατος Γεωργίας και Τµήµατος ∆ασών)

¾ Μέτρο 226 Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και αναδάσωση
καµένων περιοχών
Στόχος του µέτρου είναι η αντιπυρική προστασία των δασών και η λήψη
κατάλληλων δράσεων πρόληψης και έγκαιρης αντιµετώπισης. Οι δράσεις του
Μέτρου συµβάλλουν εµµέσως στην προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριµένα προτείνονται δράσεις µε σκοπό την:
¾ πρόληψη των φυσικών καταστροφών (πυρκαγιών)
¾ προστασία και ενίσχυση της βιολογικής ποικιλοµορφίας
¾ την υδατική ισορροπία – λεκάνες απορροής
¾ άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών
¾ Μέτρα αντιπυρικής προστασίας
¾ Μείωση του µέσου χρόνου επέµβασης
Οι δράσεις που προβλέπονται πρέπει να συνάδουν µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ασών και
µε το Σχέδιο Πυρασφάλειας των ∆ασών.
Κατά την περίοδο κατασκευής των έργων υποδοµής πυροπροστασίας αναµένονται
µικρές

αρνητικές

επιπτώσεις

στο

περιβάλλον,

για

τις

οποίες

τα

µέτρα

αντιµετώπισης συνίστανται στην τήρηση σχετικών περιβαλλοντικών όρων.
Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την κατάσταση
του περιβάλλοντος είναι:
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις πρόληψης από τον κίνδυνο
πυρκαγιάς
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¾ Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις πρόληψης από τον
κίνδυνο πυρκαγιάς
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις πρόληψης από τις φυσικές
καταστροφές
¾ Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις πρόληψης από τις
φυσικές καταστροφές
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις αποκατάστασης από τις
καταστροφές πυρκαγιάς
¾ Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις αποκατάστασης από
τις καταστροφές πυρκαγιάς
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις αποκατάστασης από τις
φυσικές καταστροφές
¾ Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις αποκατάστασης από
τις φυσικές καταστροφές
¾ Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας (από καταµετρήσεις που
γίνονται για σκοπούς του Τµήµατος Γεωργίας και Τµήµατος ∆ασών)

¾ Μέτρο 227 Υποστήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις
Οι

δράσεις

του

µέτρου

δεν

έχουν

σηµαντικές

αρνητικές

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις.
Κατά την περίοδο κατασκευής των έργων προτείνονται τα µέτρα αντιµετώπισης
των µικρών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνίστανται στην
τήρηση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.
Κατά τη λειτουργία των έργων υποδοµής, των έργων αξιοποίησης και ανάδειξης
των δασών προτείνεται:
¾ Έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
¾ ∆ιαχείριση αποβλήτων κατασκευαστικών εργασιών
¾ Ορθολογική διαχείριση νερού και ενέργειας
Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την κατάσταση
του περιβάλλοντος είναι:
¾ ∆ασικές εκτάσεις που εξυπηρετούνται από τα µέτρα υποστήριξης για µη
παραγωγικές επενδύσεις
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¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις που υποστηρίζουν την
επίτευξη των στόχων του µέτρου
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις µε άλλους περιβαλλοντικούς
στόχους
¾ Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις που ενισχύουν την αξία του
δασικού και δασώδους εδάφους ως προς την έλξη του κοινού

8.4.

Προτεινόµενα Μέτρα και ∆είκτες Παρακολούθησης Άξονα 3

Ο Άξονας 3 περιλαµβάνει µέτρα, οι δράσεις των οποίων θα ωθήσουν τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας.
Πρόκειται για µέτρα τα οποία συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος κατά
κύριο λόγο έµµεσα, αλλά ταυτόχρονα προωθούν και έργα υποδοµής τα οποία
επιφέρουν και µικρές αρνητικές επιπτώσεις κυρίως κατά την περίοδο της
κατασκευής τους.
Οι δράσεις των Μέτρων του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν σε ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές, όπου ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί σηµαντική παράµετρο της τοπικής
οικονοµίας, σε περιοχές µε πληθυσµιακή συρρίκνωση και σε σχετικά µεγάλη
απόσταση από τα µεγάλα αστικά κέντρα. Η εφαρµογή των δράσεων των Μέτρων
του Άξονα 3 θα επιφέρει µικρής έντασης θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά
και µικρής έντασης αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Οι αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κυρίως κατά τη φάση κατασκευής
έργων,

όπως

η

εγκατάσταση

νέων

επιχειρήσεων,

βιοτεχνιών,

τουριστικών

καταλυµάτων, αλλά και κατασκευής έργων υποδοµής, όπως έργα πρόσβασης σε
αγροτικές περιοχές, µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα. Σε αυτές τις περιπτώσεις που οι
δράσεις εµπεριέχουν κατασκευή έργων προτείνονται ορισµένα απλά µέτρα που
έχουν να κάνουν µε τις νοµοθετηµένες ορθές κατασκευαστικές πρακτικές.
Οι προτεινόµενοι δείκτες παρακολούθησης στα Μέτρα του Άξονα 3, είναι κυρίως
δείκτες αποτελέσµατος και επιδόσεων από την εφαρµογή του ΠΑΑ.

¾ Μέτρο 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Κατά την κατασκευή έργων που αφορούν την µικρής κλίµακας υποδοµή και
υποδοµή αναψυχής, τα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών
συνίστανται
έργα/δράσεις

στην

τήρηση

αφορούν

των

σχετικών

συντήρηση

και

περιβαλλοντικών

αποκατάσταση
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διατηρητέων οικοδοµών και µετατροπή τους σε κέντρα πληροφόρησης των
περιηγητών,

τοποθέτηση

πινακίδων

σε

τουριστικούς

χώρους,

ποδηλατικές

διαδροµές, θεµατικές διαδροµές (µονοπάτια για πεζοπόρους, κτλ.) ανάπλαση και
βελτίωση θέσεων θέας εκτός των δασικών περιοχών, Θεµατικά Μουσεία, ανάδειξη
και ανάπλαση χώρων παραδοσιακών καµινιών, νερόµυλων, γεφυριών κλπ.
Κατά τη λειτουργία των τουριστικών µονάδων θα δηµιουργούνται επιπτώσεις
κυρίως από την παραγωγή αποβλήτων. Ως Μέτρα Αντιµετώπισης των επιπτώσεων
προτείνονται τα ακόλουθα:
¾ Έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
¾ ∆ιαχείριση αποβλήτων
¾ ∆ιαχείριση νερού και ενέργειας
¾ Ενθάρρυνση εθελοντικής εφαρµογής
¾ Ενθάρρυνση χρησιµοποίησης ΑΠΕ
Η

ενίσχυση

περιβάλλοντος,

των
µε

επιχειρήσεων
την

προς

εγκατάσταση

την

κατεύθυνση

φωτοβολταϊκών,

προστασίας

αξιοποίηση

του

βιοµάζας,

γεωθερµίας κλπ. αποτελούν Μέτρο για την άµβλυνση των παραµέτρων της
κλιµατικής αλλαγής και για την προστασία της ατµόσφαιρας.
Ο δείκτης που προτείνεται για την έµµεση παρακολούθηση των επιπτώσεων των
δράσεων στο περιβάλλον είναι ο αριθµός των τουριστικών υποδοµών που θα
ενισχυθούν, και ο αριθµός των επισκεπτών όπου αυτό είναι δυνατό.
Ειδικότερα, για την προστασία του εδάφους προτείνεται :
¾ Αποκατάσταση χώρων απόθεσης και εργοταξιακών χώρων
¾ Συστηµατικός έλεγχος και εφαρµογή µέτρων διαχείρισης στερών αποβλήτων
Για την προστασία των υδάτων:
¾ προστασία από τυχόν διαρροές

¾ Μέτρο 321, 322, 323 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού πλούτου
Στόχος των ενοποιηµένων αυτών µέτρων είναι η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής
στις κοινότητες της υπαίθρου µε σκοπό την διατήρηση του τοπικού πληθυσµού.
Προβλέπονται τρεις κατηγορίες δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη κοινοτικών
κέντρων και κέντρων κοινωνικών παροχών, κατάρτιση σχεδίων για τη διατήρηση,
αποκατάσταση, αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του τοπίου της
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υπαίθρου και ανάπλαση και επέκταση υποδοµών στις κοινότητες της υπαίθρου, και
διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς.
Τα µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις αποτελούν Μέτρο για τη
συγκράτηση του πληθυσµού στις περιοχές των καλλιεργειών τους.
Τέλος, οι παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία –
συλλογές- εκθετήρια και η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς αποτελούν Μέτρο προστασίας
της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Πλην των µικρών κατασκευαστικών έργων που δύναται να επιφέρουν πολύ µικρής
έως ασήµαντης έντασης αρνητικές επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον, δεν
προβλέπονται

άλλες

επιπτώσεις.

Τα

µέτρα

αντιµετώπισης

των

αρνητικών

περιβαλλοντικών συνίστανται στην τήρηση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.
Ειδικότερα, για την προστασία του εδάφους προτείνεται
¾ Αποκατάσταση χώρων απόθεσης και εργοταξιακών χώρων
¾ Συστηµατικός έλεγχος και εφαρµογή µέτρων διαχείρισης στερών αποβλήτων
Για την προστασία των υδάτων:
¾ προστασία από τυχόν διαρροές
Προτείνεται ως δείκτης παρακολούθησης για την έµµεση παρακολούθηση των
επιπτώσεων των δράσεων στο περιβάλλον να καταγράφεται ο αριθµός

των

επενδυτικών σχεδίων προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς και επενδυτικών
σχεδίων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών.

¾ Μέτρο 341 Απόκτηση δεξιοτήτων για υλοποίηση µίας στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης
∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

8.5.

Προτεινόµενα Μέτρα και ∆είκτες Παρακολούθησης Άξονα 4

Τα µέτρα του Άξονα 4 αναφέρονται στη δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την
απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης
Leader και ταυτόχρονα εξυπηρετούν και ενισχύουν µέτρα των υπολοίπων Αξόνων
του ΠΑΑ.
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Η εφαρµογή των µέτρων και των επιµέρους δράσεων του Άξονα αυτού αναµένεται
να επιφέρει γενικά και ως επί το πλείστον µικρής έκτασης θετικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον..
Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον Άξονα αυτό είναι αµελητέες και
µπορούν να προκληθούν έµµεσα από την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τη
χρήση νέων τεχνολογιών.

¾ Μέτρο 411 Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε σκοπό τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα γεωργίας και της
δασοκοµίας
Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις ανάλογες µε αυτές του Μέτρου 121, 123, και 133,
που σχετίζονται µε την εφαρµογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που θα
έχουν εγκριθεί, και που θα αποσκοπούν κυρίως στην επίτευξη των στόχων του
πρώτου Άξονα. Αναµένονται ανάλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και δείκτες
παρακολούθησης όπως αυτές συνοψίζονται στα Μέτρα 121, 123 και 133.
Κατά τον καταρτισµό των Στρατηγικών Σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης, προτρέπεται
όπως ζητηθεί ή γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής κατά πόσο απαιτείται η
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση όπως καθορίζεται από την Νοµοθεσία
102(Ι)/2005, Άρθρο 11.

¾ Μέτρο 412 Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε σκοπό τη
βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις ανάλογες µε αυτές των µέτρων 214 και 226, που
σχετίζονται µε την εφαρµογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που θα έχουν
εγκριθεί, και που θα αποσκοπούν κυρίως στην επίτευξη των στόχων του δεύτερου
Άξονα.
Αναλόγως µε ποιές δράσεις του Άξονα 2 θα συσχετίζονται οι δράσεις του µέτρου
αυτού, προτείνονται και τα ανάλογα µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων αλλά
και αντίστοιχοι δείκτες παρακολούθησης.
Κατά τον καταρτισµό των Στρατηγικών Σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης, προτρέπεται
όπως ζητηθεί ή γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής κατά πόσο απαιτείται η
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση όπως καθορίζεται από την Νοµοθεσία
102(Ι)/2005, Άρθρο 11.
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¾ Μέτρο 413 Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε σκοπό τη
βελτίωση

της

ποιότητας

ζωής

στις

αγροτικές

περιοχές

και

διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας
Εντάσσονται δράσεις όµοιες µε αυτές που εντάσσονται στα Μέτρα 313, 321, 322,
323 του Άξονα 3. Αναµένονται ανάλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως
συνοψίζονται στα εν λόγω Μέτρα και εποµένως προτείνονται αντίστοιχα µέτρα για
την αντιµετώπιση των δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και δείκτες
παρακολούθησης.
Κατά τον καταρτισµό των Στρατηγικών Σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης, προτρέπεται
όπως ζητηθεί ή γνωµάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής κατά πόσο απαιτείται η
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση όπως καθορίζεται από την Νοµοθεσία
102(Ι)/2005, Άρθρο 11.

¾ Μέτρο 421 ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία
Οι δράσεις διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας µε σκοπό την επίτευξη των
στόχων ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις άλλους Άξονες και την προώθηση της
συνεργασίας και της καινοτοµίας µεταξύ ΟΤ∆, δεν συνεπάγονται περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και εποµένως δεν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης.
∆εν προτείνονται δείκτες που να αφορούν άµεσα στην παρακολούθηση της
ποιότητας του περιβάλλοντος.
Άλλοι προτεινόµενοι δείκτες έµµεσης εκτίµησης των επιπτώσεων των δράσεων στο
περιβάλλον είναι:
¾ Αριθµός προγραµµάτων διατοπικής συνεργασίας για θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος
¾ Αριθµός προγραµµάτων διεθνικής συνεργασίας για θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος

¾ Μέτρο 431 Λειτουργία των οµάδων τοπικής δράσης, απόκτηση
δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή
Οι δράσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων και την εµψύχωση της περιοχής δεν
συνεπάγονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εποµένως δεν προτείνονται µέτρα
αντιµετώπισης.
∆εν προτείνονται δείκτες που να αφορούν άµεσα στην παρακολούθηση της
ποιότητας του περιβάλλοντος.
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Προτεινόµενος δείκτης έµµεσης εκτίµησης των επιπτώσεων των δράσεων στο
περιβάλλον είναι ο αριθµός προγραµµάτων εµψύχωσης για θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος.

8.6.

Προτεινόµενο Σχέδιο Παρακολούθησης

Στο Κεφάλαιο αυτό, δίνονται συνοπτικά στοιχεία που αφορούν στο προτεινόµενο
σύστηµα

παρακολούθησης

των

επιπτώσεων

στο

περιβάλλον,

όπως

αυτό

αναλύθηκε ανά Μέτρο στο προηγούµενο Κεφάλαιο, µε συµπληρωµατικό στόχο να
καταγραφούν και οι ανάγκες βελτίωσης του.
Επισηµαίνεται, ότι οι δράσεις όλων των Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης επιφέρουν επιπτώσεις θετικές και αρνητικές κυρίως:
• στη βιοποικιλότητα
• στη χλωρίδα και πανίδα
• στο έδαφος
• στα ύδατα
• στην ποιότητα της ατµόσφαιρας της περιοχής εφαρµογής της δράσης
• στους κλιµατικούς παράγοντες σε επίπεδο χώρας

8.6.1.

Πλαίσιο Συστήµατος Παρακολούθησης

Η παρακολούθηση – έλεγχος (monitoring) µε την έννοια που τίθεται στην Οδηγία
2001/42/ΕΚ και στον Νόµο 102(Ι)/2005 για την εκτίµηση των Επιπτώσεων στο
περιβάλλον ορισµένων σχεδίων / Προγραµµάτων, χρησιµοποιείται για να εκτιµήσει
κατά πόσο οι προβλέψεις της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν
ακριβείς, κατά πόσο η υλοποίηση του ΠΑΑ συµβάλλει στην επίτευξη των
επιθυµητών

περιβαλλοντικών

στόχων,

κατά

πόσο

τα

προτεινόµενα

µέτρα

αντιµετώπισης / πρόληψης είναι αποτελεσµατικά, και κατά πόσο υπάρχουν
οποιεσδήποτε

δυσµενείς

περιβαλλοντικές

επιπτώσεις

οι

οποίες

είναι

εντός

αποδεκτών ορίων ή απαιτείται η υιοθέτηση κάποιων διορθωτικών µέτρων.
Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρµόζεται γενικά σε όλη τη γεωγραφική
επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπου ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο το
κράτος,

ενώ

κάποιες

βελτιωτικές

και

διορθωτικές

δράσεις

πρόκειται

να

υλοποιηθούν σε συγκεκριµένες µειονεκτικές περιοχές.
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Η δοµή και οι προβλεπόµενες δράσεις του ΠΑΑ 2007 – 2013 είναι τέτοια, που
καθιστά την ποσοτικοποίηση και συγκεκριµενοποίηση των επιπτώσεων δύσκολο
έργο. Έτσι, το προτεινόµενο σύστηµα παρακολούθησης περιλαµβάνει τη µέτρηση
δεικτών που µπορούν να διασφαλίσουν µια αξιόπιστη σχέση µεταξύ της συνολικής
εφαρµογής
επίπτωσης

των
που

δράσεων

του

προγράµµατος

παρακολουθείται

/

ελέγχεται,

και

της

χωρίς

πιθανής
να

σηµαντικής

µπορεί

όµως

να

προσδιοριστεί επακριβώς η πηγή / αιτία στη µεταβολή της τιµής ενός δείκτη,
εφόσον σε αυτή συµβάλλουν περισσότερες από µια πηγές και εκτός των δράσεων
του ΠΑΑ.
Κατά την επιλογή των δεικτών για την παρακολούθηση, εξετάζεται πώς αυτοί θα
αναλυθούν. Η ανάλυση των δεικτών µπορεί να περιλαµβάνει:
• Αλλαγή στις τιµές των δεικτών
• Υφιστάµενη κατάσταση και εκτιµώµενες επιπτώσεις
• Σηµεία αναφοράς : Οι αλλαγές στις τιµές των δεικτών µπορούν επίσης να
συγκριθούν σε σχέση µε τιµές δεικτών σε άλλες παρόµοιες θέσεις ή
αποδέκτες για να διαπιστωθεί εάν εµφανίζονται παρόµοιες επιπτώσεις.
• Χρήση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών: Η παρακολούθηση των
περισσότερων δεικτών θα βασιστεί στη συλλογή ποσοτικών πληροφοριών,
αλλά µπορεί επίσης να υπάρξει µια ανάγκη να ενσωµατωθούν κάποιες
ποιοτικές πληροφορίες στην ανάλυση για να βελτιωθεί η κατανόηση αυτών.
• Κριτήρια ή οριακές τιµές για λήψη µέτρων αντιµετώπισης (π.χ. ποιές είναι οι
συνθήκες

που

θα

θεωρούνταν

ως

περιβαλλοντικά

ανεπιθύµητες

ή

απαράδεκτες). Σε αυτήν την περίπτωση και για τις ανάγκες της διαδικασίας
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης γίνεται αποδεκτό ότι οι οριακές
τιµές για τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης δίνονται από την ισχύουσα
περιβαλλοντική νοµοθεσία.
8.6.2.

Προτεινόµενο σύστηµα παρακολούθησης για τα Μέτρα του
ΠΑΑ

Μετά τα παραπάνω γίνεται στο σηµείο αυτό η σύνδεση και ο συνδυασµός των
δεικτών (άµεσων και έµµεσων) που έχουν προταθεί στο προηγούµενο Κεφάλαιο µε
τις υπάρχουσες σχετικές πληροφορίες και τα υφιστάµενα δίκτυα παρακολούθησης,
ώστε να προκύψουν ρεαλιστικές και εφικτές προτάσεις παρακολούθησης.
Καταγράφεται στο σηµείο αυτό η δυσκολία άµεσης και ακριβούς σύνδεσης
αναµενόµενης επίπτωσης ανά κατηγορία δράσης και µετρούµενου δείκτη αφού στη
διαµόρφωση της τιµής, του προφίλ και της εικόνας του δείκτη συµβάλλουν σε
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διαφορετικό βαθµό και µε διαφορετικό τρόπο περισσότερες από µια από τις
προγραµµατιζόµενες δράσεις, καθώς και οι υφιστάµενες δραστηριότητες. Ωστόσο,
η παρακολούθηση των δεικτών, η κατανόηση και η ανάλυση των τάσεων τους σε
συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των δράσεων είναι δυνατό να δώσει αξιόλογα
συµπεράσµατα, ικανά να απαντήσουν στα ερωτήµατα που αναφέρονται στην
εισαγωγή του παρόντος Κεφαλαίου.
Το σύστηµα παρακολούθησης διαµορφώνεται ανά περιβαλλοντική παράµετρο ως
προς την οποία έχουν εκτιµηθεί οι πιθανές σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα, Πανίδα
Η απογραφή και εκτίµηση της βιοποικιλότητας στην Κύπρο, σε εφαρµογή της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη ∆ιατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας
Πανίδας, άρχισε το 1999, µε την έναρξη της υλοποίησης του προγράµµατος
"Ειδικές Περιοχές Προστασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο" στα πλαίσια της
εφαρµογής ειδικού, για το σκοπό αυτό, Προγράµµατος "LIFE-TΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ," µε
από κοινού χρηµατοδότηση από την Κυπριακή Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Στη φάση αυτή, έγινε η απογραφή των τύπων οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι και
των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας, 92/43/ΕΟΚ
που απαντούν στην Κύπρο. Ετοιµάστηκε, επίσης, ο προκαταρκτικός εθνικός
κατάλογος των υποψήφιων περιοχών οι οποίες δυνατό να αναγνωρισθούν ως
κοινοτικού ενδιαφέροντος και να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000".
Στη συνέχεια έγινε ο καταρτισµός του Καταλόγου Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (List
of Sites of Community Importance), και ο ορισµός Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας ως
Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (Special Areas of Conservation) ενώ καθορίστηκαν οι
δράσεις προτεραιότητας για τη διατήρηση ή/και αποκατάσταση των τύπων
οικοτόπων και των ειδών των παραρτηµάτων της Οδηγίας που υπάρχουν σ’ αυτές,
σε συνάρτηση µε τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία
έχει υποβάλει 39 περιοχές προς ένταξη στο ∆ίκτυο Natura 2000, µε έκταση σε
εκτάρια των περιοχών Natura (SCI, SPA, SCI-SPA) ανέρχεται στα 167,562,00
Εκταρίων.
Μέχρι σήµερα υπήρχαν κάποιας µορφής διαχειριστικά σχέδια κυρίως για δασικές
περιοχές όπως το δάσος Λεµεσού, τα δασικά πάρκα Αθαλάσσας και Κάβο Γκρέκο,
το Εθνικό Πάρκο Τροόδους κλπ. Ωστόσο τα σχέδια αυτά δεν συνάδουν ούτε µε τις
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε µε τις προδιαγραφές που θέτει η
Κυπριακή νοµοθεσία. Στα πλαίσια του χρηµατοδοτικού µέσου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης LIFE – ΦΥΣΗ έχει ολοκληρωθεί το πρόγραµµα «Προστασία και ∆ιαχείριση
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Περιοχών του ∆ικτύου ΦΥΣΗ 2000 στην Κύπρο». Το εν λόγω πρόγραµµα
προέβλεπε µεταξύ άλλων την ετοιµασία διαχειριστικών σχεδίων για τέσσερις
περιοχές που έχουν ήδη προταθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποψήφιες προς
ένταξη στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Σήµερα, εκπονούνται και Μελέτες καταρτισµού
Σχεδίων

∆ιαχείρισης

για

άλλες

8

περιοχές

στα

πλαίσια

της

Μεταβατικής

διευκόλυνσης.
Επίσης, έχει δηµιουργηθεί η Βάση ∆εδοµένων BIOCYPRUS. Η Βάση ∆εδοµένων
BIOCYPRUS οργανώθηκε στο πρότυπο της αντίστοιχης Ελληνικής (BIOGREECE) µε
ορισµένες τροποποιήσεις ως προς τους πίνακες εισαγωγής των δεδοµένων και µε
προσθήκη καταλόγων για τη συµπλήρωση των στοιχείων για τα επιπλέον είδη και
τους τύπους οικοτόπων των περιοχών.
Άλλα, στοιχεία βιοποικιλότητας, υπάρχουν σποραδικά και διάσπαρτα σε διάφορες
εκδόσεις ερευνητών, όπως Πρότυπα ∆ελτία ∆εδοµένων ορισµένων περιοχών,
ψηφιακοί χάρτες οικοτόπων, σχετικές πληροφορίες στο Τµήµα ∆ασών. Εκτός από
τα πιο πάνω, στοιχεία χλωρίδας υπάρχουν σε σχετικές βιβλιογραφικές πηγές όπως
το «Flora of Cyprus (Meikle 1977, 1985)» ενώ πληροφορίες για την κατάσταση
διατήρησης, το καθεστώς προστασίας, τον ενδηµισµό, το ενδιαίτηµα και τις απειλές
υπάρχουν σε βάσεις δεδοµένων όπως την Cyprus Flora (2007) από το πρόγραµµα
Cyprinia (2006) και από το Κόκκινο Βιβλίο της κυπριακής χλωρίδας.
Με την ολοκλήρωση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Περιοχών Natura 2000, θα
πρέπει να ενηµερωθεί και η σχετικά βάση δεδοµένων µε τα αναλυτικά στοιχεία
βιοποικιλότητας ανά τύπο οικοτόπου, και θα πρέπει οι Αρµόδιες Αρχές να την
διατηρούν και να την ενηµερώνουν σε τακτικά χρονικά διαστήµατα.
Η τακτική ενηµέρωση των παραπάνω στοιχείων θα δώσει απαντήσεις σε µια σειρά
δεικτών που µπορεί να συνδέονται µε τις δράσεις του ΠΑΑ:
• µεταβολή πληθυσµού ειδών χλωρίδας και πανίδας (κατά είδος, Ρυθµός
µείωσης ή αύξησης των πληθυσµών των προστατευόµενων ειδών),
• µεταβολές βιοποικιλότητας
• µεταβολές εκτάσεων οικοτόπων κλπ.
Το είδος της ανάλυσης, είναι αυτό της σύγκρισης µε την υφιστάµενη κατάσταση.
Παρόλο που στο Κεφάλαιο εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δίνεται µια
διάσταση στους προτεινόµενους δείκτες, εντούτοις το περιεχόµενο των δεικτών
είναι κυρίως ποιοτικό και περιλαµβάνει σύνθετη πληροφορία και όχι απλές τιµές
και µεταβολή αυτών.
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Επιπλέον, από τους προταθέντες δείκτες στο προηγούµενο Κεφάλαιο προκύπτουν
και µια σειρά δεικτών άµεσα ποσοτικοποιήσιµων που µπορούν να ενταχτούν στο
σύστηµα παρακολούθησης της ΣΠΕ και συνδέονται µε αυτήν καθεαυτή την
υλοποίηση των έργων των προβλεπόµενων παρεµβάσεων.
Ύδατα
Σε σχέση µε την παρακολούθηση των νερών στην Κύπρο, υπάρχει µια πληθώρα
υφιστάµενων δικτύων παρακολούθησης που υλοποιούνται είτε σε παγκύπρια ή
τοπική βάση. Τα προγράµµατα αυτά, υλοποιούνται είτε προς εναρµόνιση προς
συγκεκριµένες ευρωπαϊκές οδηγίες και αντίστοιχους Κυπριακούς Κανονισµούς, είτε
για ερευνητικούς σκοπούς και σκοπούς των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών.
Στα προγράµµατα αυτά συµµετέχουν υπηρεσίες µε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στην
διαχείριση των νερών όπως είναι το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τµήµα
Γεωλογικής Επισκόπησης, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το Τµήµα Αλιείας και
Θαλάσσιων Ερευνών, το Γενικό Χηµείο του Κράτους, και οι Ιατρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας.
Στην παρούσα φάση, έχει ολοκληρωθεί και το Πρόγραµµα Παρακολούθησης των
νερών στα πλαίσια εφαρµογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά
(2000/60/ΕΚ). Το πρόγραµµα αυτό, αποτελεί το επιστέγασµα σειράς δράσεων προς
εντοπισµό την καταλληλότερων σηµείων δειγµατοληψίας, παραµέτρων προς
ανάλυση, και επαρκούς συχνότητας συλλογής δειγµάτων για ανάλυση, µε στόχο
την παρακολούθηση και εκτίµηση των τάσεων της ποιοτικής κατάστασης των
επιφανειακών υδάτων, και της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπογείων
υδάτων, σε όλα τα υδάτινα σώµατα της Κύπρου. Προτείνεται όπως το πρόγραµµα
αυτό σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα παρακολούθησης της νιτρορύπανσης,
αξιοποιηθούν στα πλαίσια παρακολούθησης των επιπτώσεων από την εφαρµογή
του ΠΑΑ στην περιβαλλοντική παράµετρο των νερών.
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων παρακολούθησης της Οδηγίας για τη ΣΠΕ και σε
συνδυασµό µε τα δύο υπάρχοντα δίκτυα θα πρέπει να προσδιορισθούν επακριβώς
τα σηµεία µέτρησης για τα επιφανειακά, υπόγεια, πόσιµα, και πιθανώς ακτές
κολύµβησης που βρίσκονται σε υδάτινους φορείς που πρόκειται να επηρεαστούν
από τις δράσεις των Μέτρων, καθώς επίσης και οι παράµετροι οι οποίες
καταγράφονται.
Οι δείκτες που προτείνονται σε σχέση µε αυτά τα σηµεία µέτρησης και στις
υδατικές λεκάνες που εφαρµόζονται δράσεις του ΠΑΑ είναι:
• ποιότητα υπογείων υδάτων
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• ποιότητα επιφανειακών υδάτων
• ποιότητα πόσιµου νερού
• κατανάλωση νερού άρδευσης στις περιοχές εφαρµογής των δράσεων
Προτείνεται επίσης όπως δηµιουργηθεί η υποδοµή συνεχούς παρακολούθησης από
πλευράς της Αρχής ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ, αυτών των µετρήσεων ώστε να
αποτυπώνονται άµεσα οι τάσεις και οι αλλαγές στις παραµέτρους των µετρήσεων
της ποιότητας των υδάτων και να γίνεται προσπάθεια να συνδέονται αυτές οι
αλλαγές πιθανώς µε την υλοποίηση ή λειτουργία των έργων του ΠΑΑ (υπόγεια,
επιφανειακά και θαλάσσια ύδατα).
Η ανάλυση µπορεί να περιλαµβάνει ανάλυση των αλλαγών των δεικτών, αλλά και
σύγκριση µε σηµεία αναφοράς εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. επιφανειακά
νερά) η παρακολούθηση της ποιότητας σε έναν αποδέκτη γίνεται σε περισσότερες
από µια θέσεις.
Στα πλαίσια της εφαρµογής των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων (π.χ. ενισχύσεις
προστασίας από τη νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία κλπ) του ΠΑΑ οι τελικοί
δικαιούχοι

πρέπει

να

διατηρούν

και

στοιχεία

που

αφορούν

στη

χρήση

φυτοπροστατευτικών ουσιών. Έτσι, τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν
σε συνδυασµό και µε τις τιµές των δεικτών.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι η ποιότητα των υδάτων
επηρεάζεται από πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες µπορεί να
λαµβάνουν χώρα και εκτός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής εφαρµογής των
δράσεων του εκάστοτε Μέτρου. Έτσι, προκειµένου οι δείκτες ποιότητας νερών να
χρησιµοποιηθούν

για

αποτίµηση

των

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

των

παρεµβάσεων του ΠΑΑ, θα πρέπει να συνδυάζονται και µε άλλες ποιοτικές
πληροφορίες (π.χ. στοιχεία για δραστηριότητες, παρεµβάσεις και έργα άλλων
προγραµµάτων κλπ).
Ατµόσφαιρα – Κλιµατικοί παράγοντες
Η παρακολούθηση και διαχείριση της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα στην
Κύπρο γίνεται µέσα από τις πρόνοιες του περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού
Αέρα Νόµου του 2002 (Ν. 188(Ι)/2002) και τεσσάρων σειρών Κανονισµών που
καθορίζουν όρια ποιότητας ατµοσφαιρικού αέρα για συγκεκριµένους ρύπους.
Αρµόδιο Υπουργείο για εφαρµογή του πιο πάνω Νόµου και Κανονισµών είναι το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µέσω του Τµήµατος Επιθεώρησης
Εργασίας και ειδικότερα του Κλάδου Ποιότητας Αέρα, το οποίο έχει και την
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απαραίτητη υποδοµή, την αναγκαία τεχνογνωσία, την εµπειρία και τον εξοπλισµό
για εφαρµογή της πιο πάνω Νοµοθεσίας.
Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας προβαίνει από το 1991 σε µετρήσεις ποιότητας
του ατµοσφαιρικού αέρα σε διάφορα σηµεία της Κύπρου, µε τη βοήθεια Κινητών
Μονάδων που είναι πλήρως εξοπλισµένες µε αυτόµατα όργανα συνεχούς µέτρησης
διαφόρων ρύπων. Μέχρι το 2006 το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του
Ατµοσφαιρικού Αέρα αποτελείτο από 4 σταθµούς και το 2006 επεκτάθηκε µε
άλλους 5 που εγκαταστάθηκαν εντός του 2006. Αυτή η επέκταση έγινε στα πλαίσια
της Προενταξιακής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επτά από τους εννέα
σταθµούς βρίσκονται εντός αστικών ζωνών, ένας βρίσκεται σε βιοµηχανική ζώνη,
ενώ ο τελευταίος σταθµός, ο σταθµός της Αγίας Μαρίνας του Ξυλιάτου, βρίσκεται
σε ορεινή τοποθεσία µακριά από οποιεσδήποτε βιοµηχανικές και αστικές πηγές. Ο
σταθµός αυτός βρίσκεται µεταξύ των χωριών Αγίας Μαρίνας και Ξυλιάτου στη
Λευκωσία και είναι σταθµός µέτρησης του επιπέδου συγκεντρώσεων βάσης. Αυτές
οι µετρήσεις είναι ενδεικτικές των αεροµεταφερόµενων ρύπων στην Κύπρο από
άλλες χώρες, όπως και της προστασίας της βλάστησης και των οικοσυστηµάτων.
Ο σταθµός αυτός, θα πρέπει να µελετηθεί και να εκτιµηθεί στο κατά πόσο θα
µπορούσε να αξιοποιηθεί για την εκτίµηση των θετικών επιπτώσεων από την
εφαρµογή των δράσεων του ΠΑΑ.
Ο µόνος δείκτης παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας που προτείνεται
σχετίζεται µε τη πιθανή λειτουργία µεταποιητικών µονάδων και είναι:
• Οι εκποµπές αερίων ρύπων
Για τους κλιµατικούς παράγοντες προτείνεται η χρήση του δείκτη:
• συνεισφορά στη βελτίωση των κλιµατικών παραγόντων
ο

οποίος

θα

πρέπει

να

στηρίζεται

σε

εκτιµήσεις

της

συνεισφοράς

των

ποσοστικοποιηµένων σχετικών δράσεων του ΠΑΑ και συγκεκριµένα στην µεταβολή
του δασικού δυναµικού της Κύπρου
Πληθυσµός και Ανθρώπινη Υγεία
∆εν προτείνονται δείκτες παρακολούθησης των δυσµενών επιπτώσεων στην
παράµετρο αυτή. Ως δείκτης έµµεσης παρακολούθησης της επιτυχίας του ΠΑΑ, µε
έµµεση σχέση µε την περιβαλλοντική αναβάθµιση της υπαίθρου, προτείνεται όπως
αξιοποιηθούν οι Απογραφές του Τµήµατος Στατιστικής σε σχέση µε τον πληθυσµό
στις ορεινές περιοχές, η ηλικιακή σύνθεση και ποσοστά ανδρών / γυναικών του
πληθυσµού, και ο αριθµός των κατοίκων που ασχολούνται µε την γεωργία.
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Υλικά περιουσιακά στοιχεία
Στην περιβαλλοντική παράµετρο ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ προτείνεται να
παρακολουθούνται οι αλλαγές στις χρήσεις γης (π.χ. µέσα από τα στοιχεία του
CORINE

LAND

COVER

που

χειρίζεται

η

Υπηρεσία

Περιβάλλοντος

και

αεροφωτογραφήσεις, αλλά κυρίως από στοιχεία δράσης «Παραγωγή γεωγραφικής
βάσης δεδοµένων που περιλαµβάνει χαρτογράφηση δασικής γης, πυκνότητα
βλάστησης, εκτίµηση δασικής βιοµάζας) καθώς και οι µεταβολές της αξίας της γης
σε περιοχές.
Έδαφος
Ο

Κλάδος

Χρήσης

Γης

και

Ύδατος

του

Τµήµατος

Γεωργίας

καλύπτει

δραστηριότητες που αφορούν την ταξινόµηση και χαρτογράφηση των εδαφών για
γεωργικούς σκοπούς. Συµβουλεύει τους χρήστες της γης για την καταλληλότητα
της και για τα µέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν ως και την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των χηµικών αναλύσεων του εδάφους. Προς τούτο υπάρχουν
χάρτες χρήσης γης που καλύπτουν διάφορες περιοχές της Κύπρου. Στα πλαίσια
των αρµοδιοτήτων του, χειρίζεται και από το Πρόγραµµα ∆ράσης για τις
ευαίσθητες από την νιτρορύπανση περιοχές θέµατα όπως Χρήση Λιπασµάτων,
Αποθήκευσης

– ∆ιακίνηση

Παρακολούθηση

και

Λιπασµάτων,

έλεγχο,

την

Χρήση

διενέργεια

κτηνοτροφικών

δειγµατοληψιών

αποβλήτων,

και

σχετικών

αναλύσεων φύλλων και εδάφους, και την λίπανση των καλλιεργειών.
Επίσης στο CORINE Land Cover που χειρίζεται η Υπηρεσία Περιβάλλοντος
καταγράφονται οι αλλαγές των χρήσεων γης στο σύνολο της χώρας, ανά δεκαετία.
Στην περιβαλλοντική παράµετρο Ε∆ΑΦΟΣ, προτείνεται να παρακολουθούνται οι
αλλαγές στις χρήσεις γης (όπως και παραπάνω στα Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία)
και επίσης να καταγράφονται αυτές κατά την υλοποίηση των παρεµβάσεων
υποδοµών, ώστε από τα αποτελέσµατα των καταγραφών αυτών να αξιολογείται η
αποτελεσµατικότητα των µέτρων αντιµετώπισης.
Ο προτεινόµενος δείκτης είναι:
• Μεταβολή στις χρήσεις γης
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Στην

περιβαλλοντική

συµπεριλαµβανοµένης

της

παράµετρο
αρχιτεκτονικής

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
και

αρχαιολογικής

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
κληρονοµιάς

χρησιµοποιείται ως στοιχείο παρακολούθησης η αλλαγή των στοιχείων της
πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς.
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Τοπίο
Το

περιβαλλοντικό

θέµα

ΤΟΠΙΟ

µπορεί

να

παρακολουθείται

µέσω

του

προτεινόµενου δείκτη:
• Βαθµός µεταβολής τοπίου
Άλλα Στοιχεία Παρακολούθησης
Προς παρακολούθηση για πρόληψη των δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον
που µπορούν να προκύψουν από την µη ικανοποιητική επεξεργασία των
αποβλήτων

σε

µεγάλες

κτηνοτροφικές

µονάδες

(IPPC),

προτείνεται

όπως

παρακολουθείται και αξιοποιείται το σύστηµα παρακολούθησης που εφαρµόζει η
Υπηρεσία Περιβάλλοντος των εκροών των µονάδων που θα ενισχύονται σε σχέση
µε το οργανικό και µικροβιολογικό φορτίο, αλλά και τις συγκεντρώσεις σε
θρεπτικά.
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9. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
9.1.

Μελέτες έργων από Εφαρµογή ∆ράσεων ΠΑΑ

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι αναγκαίες πρόσθετες βασικές µελέτες και
έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονούνται πριν την έγκριση των έργων που
προκύπτουν από την εφαρµογή των δράσεων του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Προκειµένου τα επιµέρους έργα να ωριµάσουν και να είναι έτοιµα προς ένταξη και
χρηµατοδότηση στα πλαίσια του ΠΑΑ, απαιτείται να γίνουν µια σειρά µελετών, οι
οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος των έργων και σύµφωνα µε την
κυπριακή νοµοθεσία και τις απαιτούµενες διαδικασίες (µελέτες όπως ΜΕΕΠ, ΠΕΕΠ,
IPPC όπου εφαρµόζει, εγκρίσεις και απαιτούµενες άδειες όπως Πολεοδοµική,
Οικοδοµής, Απόρριψης Αποβλήτων, λειτουργίας από Κτηνιατρείο, από το Τµήµα
Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ). για
την υλοποίηση των έργων αυτών.
Τα σηµαντικότερα είδη έργων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κάτω από
ορισµένα Μέτρα/δράσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ περιλαµβάνουν υλοποίηση έργων
υποδοµής, όπως:
¾

αναβάθµιση δοµηµένου περιβάλλοντος και βελτίωση πολιτιστικής δοµής
(π.χ. πλατείες, πεζοδρόµια, χώροι πρασίνου/ πάρκα, πολιτιστικά κέντρα,
πολυδύναµα και πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων,
κέντρα νεότητας, βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας, βρεφοκοµικοί σταθµοί
κλπ.)

¾

παρεµβάσεις σε δευτερεύοντες επαρχιακούς δρόµους

¾

ίδρυση και εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και
εµπορίας των προϊόντων

¾

εκσυγχρονισµό

και

αναδιάρθρωση

γεωργικών

και

κτηνοτροφικών

εκµεταλλεύσεων (εισαγωγή νέας τεχνολογίας)
¾

Εγγειοβελτιωτικές παρεµβάσεις, κατασκευή, ή βελτίωση της ακίνητης
περιουσίας,

(καινούργια

υποστατικά

για

αγελαδοτροφία,

αιγοπροβατοτροφία, πτηνοτροφία κονικλοτροφία.)
¾

Κατασκευή έργων υποδοµής και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης για
εκσυγχρονισµό,

και

περιβαλλοντική

αναβάθµιση

των

χοιροστασίων,

βουστασίων, και πτηνοσφαγείων.

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

256

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

¾

Κτιριακές εγκαταστάσεις, δεξαµενές και συναφή εξοπλισµό συγκέντρωσης
οµογενοποίησης λυµάτων κλπ. χοιροστασίων/ βουστασίων. Μηχανήµατα
διασκορπισµού στα χωράφια στερεών/υγρών αποβλήτων, Εγκαταστάσεις
και εξοπλισµό εφαρµογής βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων (αερόβιας ή
αναερόβιας µε παραγωγή βιοαερίου). Εγκαταστάσεις και εξοπλισµό
εφαρµογής τριτοβάθµιας επεξεργασίας λυµάτων.

¾

Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων (γαλακτοκοµικών
προϊόντων,

µελιού,

ελαιοτριβείων,

επεξεργασίας

αποβλήτων

ελαιοτριβείων, αποπυρήνωσης, τοπικών οινοποιείων και µεταποίησης
οινοποιήσιµων ποικιλιών σταφυλιών, συσκευασίας κλπ
οπωροκηπευτικών,
ανθέων,

πατάτας και προϊόντων βιολογικής παραγωγής,

αρωµατικών

ζωοτροφών,

και

συσκευασίας

φαρµακευτικών
/ι

επεξεργασίας

πουλερικών, τεµαχισµού κρέατος πουλερικών,
σφαγείων

µπανανών,

κουνελιών,

τεµαχισµού

φυτών,

παραγωγής

αυγών,

σφαγείων

σφαγείων για βοοειδή,

κρέατος

και

παραγωγής

κρεατοπαρασκευασµάτων, αλευρόµυλων, συγκοµιδής και µεταποίησης
ξύλου πριν από τη βιοµηχανική µεταποίηση του, κλπ.
¾

Προγραµµατισµένα/

εγκριθέντα

έργα

υποδοµής

σε

κτηνοτροφικές

περιοχές και ζώνες και έργα εξωραϊσµού
¾

∆ηµιουργία Κέντρων Επισκεπτών, νέων και αναβάθµιση υφισταµένων
εκδροµικών και κατασκηνωτικών χώρων

¾

Υλοποίηση

έργων

υποδοµής

και

δράσεων

µε

επίκεντρο

τον

Αγροτουρισµό
¾

∆ηµιουργία/
υπηρεσιών

επέκταση/
(π.χ.

βελτίωση/

πολυδύναµα

τοπιοτέχνηση

των

πολιτιστικά

κέντρα,

και

κοινοτικών
αίθουσες

πολλαπλών χρήσεων, κέντρα νεότητας, βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας,
βρεφοκοµικοί σταθµοί. ∆ηµιουργία/ επέκταση/ βελτίωση της υποδοµής
για στέγαση υπηρεσιών απασχόλησης
¾

Ανάπλαση δηµοσίων χώρων, αισθητική αποκατάσταση όψεων κτιρίων.
Έργα

Κυκλοφοριακής

Παραδοσιακών

∆ιαχείρισης,

Προϊόντων,

Ξενώνων

∆ηµιουργία

Εργαστηρίων

(Αγροτουρισµός),

Χώρων

Εκπαίδευσης, Πολιτιστικής και ∆ιοικητικής Υποδοµής
¾

Ανάδειξη

παραδοσιακών

στοιχείων

του

ανθρωπογενούς

αγροτικού

περιβάλλοντος και ανάπλαση χώρων που σχετίζονται µε γεωργικές
δραστηριότητες παλαιότερων εποχών για τις οποίες δεν θα υπάρχει
παραγωγική δραστηριότητα
I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

257

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

Για πολλά από τα έργα αυτά απαιτείται πριν την έναρξη και κατά τη φάση του
λειτουργικού σχεδιασµού του Έργου, η υλοποίηση όλων των επί µέρους κύριων
και υποστηρικτικών µελετών µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες που
αφορούν (και ανάλογα µε το είδος των έργων), όπως:
¾

Μελέτη Οικονοµικής Σκοπιµότητας, εφόσον απαιτείται

¾

Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη, εφόσον απαιτείται

¾

Αναγνωριστική Γεωργική Μελέτη, ή στοιχεία αυτής, εφόσον απαιτείται

¾

Στοιχεία Υδρολογικής Μελέτης, εφόσον απαιτείται

¾

Σχέδιο άρδευσης

¾

Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας, εφόσον απαιτείται

¾

Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον(ΠΕΕΠ), εφόσον
απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις.

¾

κλπ.

Στο γεωµετρικό σχεδιασµό του Έργου, θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι επί µέρους
κύριες και υποστηρικτικές µελέτες µε τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες:
¾

Προµελέτες και Οριστικές µελέτες (γεωλογικές, υδρολογικές, υδραυλικές
κλπ)

¾

Προµελέτη των αντίστοιχων έργων για αποχέτευση – αποστράγγιση
οµβρίων.

¾
Πριν

Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
το

λειτουργικό

σχεδιασµό

των

έργων

προκειµένου

για

Μελέτες

Εγγειοβελτιωτικών έργων απαιτείται αρχικά η περιγραφή των περιβαλλοντικών
δεδοµένων. Για Υδρολογικές µελέτες λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία υδρολογικών
και µετεωρολογικών σταθµών της περιοχής καθώς και οι διατάξεις για τους
υδατικούς πόρους της περιοχής.
Μετά την υλοποίηση των µελετών και του σταδίου γεωµετρικού σχεδιασµού, το
έργο θα µπορεί να προχωρήσει σε ένταξη.
Κατά περίπτωση είναι δυνατόν να απαιτείται και η εκτέλεση ερευνητικών
προγραµµάτων,

όπως

για

παράδειγµα

η

εκπόνηση

προγραµµάτων

παρακολούθησης παραµέτρων του περιβάλλοντος στα νερά, στο έδαφος ή στους
βιοτόπους.
Για ορισµένες δράσεις απαιτούνται συγκεκριµένες µελέτες και εκθέσεις όπως:
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¾

Απλοποιηµένα Σχέδια Βελτίωσης (χωρίς να απαιτείται η ανάλυση κόστους
- οφέλους) στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι προτεινόµενες επενδύσεις
βελτιώνουν την συνολική επίδοση της εκµετάλλευσης και εξυπηρετούνται
οι στόχοι του µέτρου (121-1.5.1)

¾

Ολοκληρωµένες

Μελέτες

Οικονοµικής

Βιωσιµότητας

(απόδειξη

Οικονοµικής Βιωσιµότητας της επένδυσης µέσα από ανάλυση κόστους –
οφέλους) (121 – 1.5.1).
¾

Για υφιστάµενα χοιροστάσια θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι µε την
αποπεράτωση/

ολοκλήρωση

της

συγκεκριµένης

επένδυσης

θα

ικανοποιούνται τα ελάχιστα, µε βάση τη σχετική νοµοθεσία, κριτήρια σε
ότι αφορά το περιβάλλον.
¾

Εφαρµογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

¾

Τεχνοοικονοµικές Μελέτες

Ειδικά οι προτάσεις από ΟΤ∆ (LEADER) που στοχεύουν στην ολοκληρωµένη,
ψηλής ποιότητας αειφόρο ανάπτυξη, διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων
του αγροτικού πληθυσµού µέσω Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε σαφώς
προσδιορισµένες Αγροτικές Περιοχές και που υποβάλλονται στην Τεχνική Επιτροπή
Αξιολόγησης, θα πρέπει να εξετάζονται και υπό το πρίσµα περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και κατά πόσον µια ΣΜΠΕ θα είναι ενδεχόµενα αναγκαία.
9.2.

Άλλες Προτεινόµενες Μελέτες - Έρευνες

Στο κείµενο που ακολουθεί αναφέρονται συγκεκριµένες µελέτες /ενέργειες που,
υλοποιούµενες πριν από την ένταξη ορισµένων έργων, θα ενισχύσουν την
αποτελεσµατικότητα των έργων, αλλά και θα συµβάλλουν στην παρακολούθηση
του ΠΑΑ και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριµένα, προτείνεται η υλοποίηση των παρακάτω:
¾

Συµπλήρωση

των

∆ιαχειριστικών

Σχεδίων

των

περιοχών

που

εντάσσονται στο δίκτυο «Φύση 2000» εφόσον πολλά µέτρα αναφέρονται
στον ρόλο των δασών

και γεωργικών περιοχών στην ενίσχυση και

διατήρηση της βιοποικιλότητας.
¾

Οριστική µελέτη παραδοσιακών ποικιλιών αµπελιών και παραδοσιακών
φυλών ζώων (ντόπιες αγελάδες και κυπριακά παχύουρα πρόβατα).
Καθορισµός αριθµού και χώρου και εκτάσεων που βρίσκονται οι ποικιλίες
αυτές.
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¾

Καθορισµός περιοχών στις οποίες η γεωργία συνδέεται µε υψηλή
βιοποικιλότητα (περίπου το 12% της συνολικής έκτασης της Κύπρου)
ώστε στις περιοχές αυτές να αποφεύγεται η δάσωση της γεωργικής γης.
Συγκεκριµένα στοιχεία για τις περιοχές αυτές δεν υπάρχουν και συνεπώς
δεν µπορεί να περιγραφεί η υφιστάµενη κατάσταση και να καθοριστούν
στόχοι.

Θα πρέπει µε τη νέα απογραφή γεωργίας να ληφθούν όλα τα

απαραίτητα στοιχεία έτσι που να δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας βάσης
δεδοµένων και κατά συνέπεια ελέγχου των γεωργικών δραστηριοτήτων
που συνδέονται µε υψηλή βιοποικιλότητα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά την εκπόνηση των µέτρων του ΠΑΑ για να µην υπάρξουν
προβλήµατα στον προγραµµατισµό και την εφαρµογή. Κατά συνέπεια οι
δραστηριότητες µέσω του ΠΑΑ θα καταγράφονται και όταν υπάρχουν τα
δεδοµένα µέσω της απογραφής θα µπορεί να γίνει σχετική σύγκριση.
¾

Μελέτη και ενέργειες για την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για την
Νιτρορύπανση στις έξι ευαίσθητες ζώνες (Υπουργικό ∆ιάταγµα), µε
ιδιαίτερη

έµφαση

στις

περιοχές

καλλιέργειας

πατάτας,

καθώς

και

ανανέωση των δεδοµένων για τον δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας
νερού (πλεόνασµα αζώτου υπολογιζόµενο σε κιλά ανά εκτάριο).
¾

Μελέτη για την συγκέντρωση φωσφόρου και φυτοφαρµάκων στις ορεινές
– ηµιορεινές περιοχές όπου καλλιεργούνται τα οινοποιήσιµα αµπέλια και
στις παραθαλάσσιες όπου καλλιεργούνται τα εσπεριδοειδή και οι πατάτες.
Αυτό κρίνεται αναγκαίο εφόσον

προβλέπεται συνέχιση εφαρµογής

αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων στη νέα προγραµµατική περίοδο µε
στόχο

την

περαιτέρω

µείωση

στη

χρήση

λιπασµάτων

και

φυτοπροστατευτικών ουσιών.
¾

Θα απαιτηθούν ενέργειες για συνεργία µε την Αρχή που διαµορφώνει /
σχεδιάζει το Πρόγραµµα Μέτρων στα πλαίσια της εφαρµογής της Οδηγίας
Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) για µεγιστοποίηση του ρόλου που το
ΠΑΑ θα µπορεί να διαδραµατίσει στην µείωση των πιέσεων στα νερά από
αγροτικές δραστηριότητες και στην επίτευξη των στόχων της Οδηγίας.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις έξι ευαίσθητες ζώνες για τη
νιτρορύπανση.

¾

Ενέργειες για εφαρµογή σε όλες τις υφιστάµενες και επηρεαζόµενες
µονάδες που εµπίπτουν στα πλαίσια του νόµου (εντατική εκτροφή
πουλερικών και χοιροτροφικές µονάδες που είναι ιδιαίτερα ρυπογόνες)
του ολοκληρωµένου συστήµατος χορήγησης αδειών (Άδεια Απόρριψης
Αποβλήτων, Άδεια Εκποµπής Αέριων Αποβλήτων, Άδεια ∆ιαχείρισης
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Αποβλήτων) σύµφωνα µε την

Οδηγία Αρ. 96/61/ΕΕ, σχετικά µε την

Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης, γνωστής ως Οδηγία
IPPC και του Νόµου Αρ. 56(Ι)/2003.
¾

Μελέτη εκτίµησης συνολικών ποσοτήτων αµµωνίας που παράγεται από τις
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και τα απόβλητα τους και για το υποξείδιο
του αζώτου που παράγεται από τη χρήση αζωτούχων λιπασµάτων στη
γεωργία και από την καύση αγροτικών υπολειµµάτων.

¾

Ενέργειες και συνεργία του ΠΑΑ και παρακολούθηση της εφαρµογής του
Σχεδίου ∆ράσης για Ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
για εξάλειψη των εµποδίων στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και ενίσχυση όλων
των µορφών ΑΠΕ που ήδη προσφέρονται στην Κύπρο (αιολικής, ηλιακής,
βιοµάζας και φωτοβολταϊκών).

¾

Ετοιµασία του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την καταπολέµηση της
απερήµωσης (προκήρυξη αρ. 3/2007). Το Σχέδιο αυτό
σηµαντικά στο θέµα διάβρωσης των εδαφών

θα συνεισφέρει

και στους παράγοντες

(έντονες βροχοπτώσεις, µεγάλες κλίσεις, πυρκαγιές, εγκατάλειψη της
καλλιεργήσιµης γης και σε µικρότερο βαθµό η υπερβόσκηση ή και το
είδος των φυτών που καλλιεργούνται)

που συντείνουν στο φαινόµενο

αυτό ιδιαίτερα στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές.
Επιπλέον πέρα από τις θεσµοθετηµένες υποχρεωτικές έρευνες, µελέτες και
ενέργειες, όπως περιγράφηκαν συνοπτικά παραπάνω υπάρχουν και µια σειρά από
υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δράσεων
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
¾

Μελέτη για τη ∆ηµιουργία Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον του ΠΑΑ. Με βάση την ανάλυση των
απαιτήσεων

για

παρακολούθηση

µέσω

συγκεκριµένων

δεικτών

και

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισµών, ειδικά για τα
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη
στοιχείων για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΠΑΑ προτείνεται
η

υλοποίηση

Μελέτης

για

τη

∆ηµιουργία

Ενιαίου

Συστήµατος

Παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον του ΠΑΑ. Σηµειώνεται
ότι

υφιστάµενα

δίκτυα

παρακολούθησης

(κυρίως

του

Τµήµατος

Ανάπτυξης Υδάτων, του Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπησης (νιτρικά), του
Γενικού
Ερευνών,

Κρατικού

Χηµείου,

του

Τµήµατος

Αλιείας

και

Θαλασσίων

για τα ύδατα, του Τµήµατος ∆ασών κ.α. καθώς και του

Υπουργείου Εργασίας αναφορικά µε την ατµόσφαιρα) καλύπτουν µεγάλο
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µέρος από τις παραµέτρους των δεικτών που έχουν τεθεί. Ελλείµµατα στο
σύνολο των δεικτών θα πρέπει να καλυφθούν. Το αντικείµενο της
µελέτης µπορεί να περιλαµβάνει ενδεικτικά:
o

Αναλυτική καταγραφή των υφισταµένων δικτύων παρακολούθησης,
καθώς και των προγραµµάτων παρακολούθησης από τα διάφορα
Τµήµατα

o

Καταγραφή των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις δράσεις του
ΠΑΑ (κυρίως από τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα)

o

Γεωγραφικός

προσδιορισµός

αναγκών

παρακολούθησης

(διαπιστωµένες πιέσεις, νέες ανάγκες)
o

Σχεδιασµός προγράµµατος παρακολούθησης

o

Προτάσεις

ενοποίησης

παρακολούθησης

των

περιβαλλοντικών

δεικτών που αφορούν τις δράσεις του ΠΑΑ.
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10. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Η πλέον σηµαντική δυσκολία που ανέκυψε κατά την εκπόνηση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ήταν το αυστηρά περιορισµένο
χρονοδιάγραµµα για την εκτέλεση της µελέτης. Η δυσκολία µειώθηκε σε µεγάλο
βαθµό από την έγκαιρη παραχώρηση βοηθητικού υλικού και στοιχείων τόσο από
την αναθέτουσα αρχή όσο και από άλλες υπηρεσίες.
Να σηµειωθεί επίσης ότι το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 βρίσκεται
ακόµη υπό εξέλιξη πράγµα που δυσκόλεψε την οριστικοποίηση της ΣΜΠΕ.
Αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι η ΣΜΠΕ αποτελεί µια σχετικά πολύ νέα µορφή
περιβαλλοντικής

µελέτης/διαδικασίας,

αφού

ενσωµατώθηκε

στην

κυπριακή

νοµοθεσία πολύ πρόσφατα µε την Νόµο 102(Ι)/2005 «Νόµος που προβλέπει για
την

εκτίµηση

των

επιπτώσεων

στο

περιβάλλον

ορισµένων

σχεδίων

και/ή

προγραµµάτων». Η έλλειψη αναλυτικών προδιαγραφών, συνήθους πρακτικής
εκπόνησης παροµοίων µελετών και πρακτικής ελέγχου καλύφθηκε µε την αναφορά
σε παρόµοιες εφαρµογές αλλού και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Σε αυτό συνέτεινε και το γεγονός ότι τα κύρια µέλη της οµάδας έχουν εκπονήσει
στο πρόσφατο παρελθόν παρόµοιες µελέτες περιβαλλοντικές στρατηγικής πράγµα
που βοήθησε στην εκπόνηση και της παρούσας ΣΜΠΕ.
Εκτιµάται ότι η ΣΜΠΕ όπως έχει εκπονηθεί καλύπτει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό
όλες τις τυπικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας και της σχετικής Οδηγίας και
αντιµετωπίζει όλες τις ουσιαστικές ανάγκες του ΠΑΑ και των επιπτώσεων του στο
περιβάλλον.
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11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία στα Αγγλικά
1. A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive, Office
of the Deputy Prime Minister, 2005
2. Bathing Waters Quality in Cyprus Annual Report for the 2006 Bathing Season
Under Art. 13 of the Bathing Water Quality Directive (76/106/EEC), Ministry of
Agriculture, Natural Resources and Environment & Ministry of Health, 2006
3. CORINE Land Cover 2000 (CLC2000) Cyprus, Grant Agreement Ref. No. 3412B2004.EEA.51822, Final Report, Ministry of Agriculture, Natural Resources and
Environment, 2005
4. Current

status

of

Renewables

in

Cyprus

(Presentation),

Christodoulos

Pharconides Renewable Energy Systems Engineer, Energy Officer, Cyprus
Institute of Energy, 2006
5. Cyprus National Programme Report 2006 in accordance with the National
Emission Ceilings Directive 2001/81/EC, Ministry of Labour and Social
Insurance, Department of Labour Inspection, 2006
6. Development of Strategic Environmental Assessment (SEA) Methodologies for
Plans and Programmes in Ireland (2001-DS-EEP-2/5), Synthesis Report,
Environmental Protection Agency, 2003
7. Handbook on Sea for Cohesion Policy 2007 – 2013, Greening Regional
Development Programmes Network, 2006
8. LRTAP Informative Inventory Report of Cyprus, Ministry of Labour and Social
Insurance, Department of Labour Inspection, 2007
9. National Reform Programme of Cyprus Progress Report, Ministry of Finance,
2006
10. Questionnaire relating to the implementation of the Directive 96//61//EC
concerning Integrated Pollution and Prevention Control (IIPPC) 2003-2005,
Ministry of agriculture, natural resources and environment, Ministry of Labour
and social insurance, 2006
Βιβλιογραφία στα Ελληνικά
11. Αιολική Ενέργεια στην Κύπρο (Παρουσίαση), Σόλων Κασίνης ∆ιευθυντής
Υπηρεσίας Ενέργειας, Υπουργείο Εµπορείου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, 18
Ιουνίου 2007

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

264

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

12. Αξιοποίηση της Λάσπης Αποχετευτικών Συστηµάτων, Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 2006
13. Ανασκόπηση ∆ασικών Πυρκαγιών για την Επταετία 2000 – 2006, Τµήµα ∆ασών
14. Απογραφή Πληθυσµού 2001, Τόµος Ι, Γενικά ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά,
Στατιστική Υπηρεσία, 2004
15. Απογραφή Πληθυσµού 2001, Τόµος ΙΙ, Στοιχεία Κατά Επαρχία, ∆ήµο /
Κοινότητα, Στατιστική Υπηρεσία, 2004
16. ∆ιάταγµα µε βάση το άρθρο 7(2)(ε) του νόµου Περί Ελέγχου της Ρύπανσης
των Νερών Νόµοι, «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για Περιορισµό της
Νιτρορύπανσης»
17. Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα Κύπρου, Τµήµα ∆ασών
18. Έκθεση Κατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των αέριων
εκποµπών της Κύπρου 2003 – 2005, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, 2006
19. Επιχειρησιακό πρόγραµµα αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα 2007 –
2013,

Μελέτη

εκτίµησης

των

επιπτώσεων

στο

περιβάλλον,

Κυπριακή

∆ηµοκρατία, Γραφείο Προγραµµατισµού
20. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007 –
2013,

Στρατηγική

∆ηµοκρατία,

Μελέτη

Υπουργείο

Περιβαλλοντικών

Ανάπτυξης,

ειδική

Επιπτώσεων,
Γραµµατεία

Ελληνική
για

την

Ανταγωνιστικότητα, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα, 2006
21. Ετήσια Έκθεση του Τµήµατος Γεωργίας για το 2006, Τµήµα Γεωργίας, 2006
22. Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Εµπορείου Βιοµηχανίας και Τουρισµού για το 2006,
Υπουργείο Εµπορείου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, 2006
23. Εφαρµογή

της

Οδηγίας

2001/42

Σχετικά

µε

την

Εκτίµηση

των

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισµένων Σχεδίων και Προγραµµάτων
24. Η Γεωλογία της Κύπρου, ∆ελτίο Αρ.10, Υπουργεί Γεωργίας Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης, 2002
25. Η χρήση ανακυκλωµένου νερού στη γεωργία (Ενηµερωτικό Έντυπο), Τµήµα
Γεωργίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, 2005
26. Κριτήρια και ∆είκτες για Αειφόρο ∆ιαχείριση των Κυπριακών ∆ασών, Υπουργείο
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τµήµα ∆ασών, 2006
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27. Μελέτη Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 -2013, Υπουργείο Γεωργίας
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών,
2006
28. Νοµικό Πλαίσιο Βιολογικής Γεωργίας (Ο Περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµος
160(Ι) του 2001 και οι σχετικοί Κανονισµοί Κ.∆.Π. 506/2001)
29. Ο νόµος περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα
Σχέδια και / ή Προγράµµατα του 2005 (Ν.102(Ι)/2005)
30. Περίληψη Σχεδίου ∆ράσης για ΑΠΕ, Υπηρεσία Ενέργειας
31. Πρόγραµµα δράσης για τις ευαίσθητες από τη νιτρορύπανση περιοχές
(Ενηµερωτικό Έντυπο), Τµήµα Γεωργίας, 2006
32. Στρατηγική

∆ιαχείρισης

Αποβλήτων,

Εκτελεστική

Περίληψη,

Κυπριακή

∆ηµοκρατία, 2004
33. Στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007 – 2013, Ελλάδα, 2007
34. Στρατηγική

µελέτη

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

του

προγράµµατος

διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Υ.∆. Π.Κ.Π. Interreg III, Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική ∆ιεύθυνση
Reggio, 2007
35. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης 2003 -2010, Κυπριακός Οργανισµός
Τουρισµού
36. Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Αξιοποίησης της Βιοµάζας (2007-2008)
για Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα Καθώς και Φορείς που Ασκούν Οικονοµική
∆ραστηριότητα, Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Ταµείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε., 2007
37. Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα και βιοαέριο από χώρους
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Ταµείου
Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.,2007
38. Ενέργεια στην Κύπρο, Στόχοι και Άξονες Πολιτικής (παρουσίαση) Σ. Κάσινης,
∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας, Ιούλιος 2006
Ιστοσελίδες
39. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών: http://www.ari.gov.cy/
40. Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού:
http://www.visitcyprus.biz/ctoweb/ctowebtradesection.nsf/MenuLef
t?OpenForm
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41. Στατιστική Υπηρεσία:
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr
?OpenDocument
42. Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_gr/index_gr?Ope
nDocument
43. Τµήµα Γεωργίας:
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?
OpenDocument
44. Τµήµα ∆ασών:
http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?
OpenDocument
45. Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας: http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/
46. Υπηρεσία Περιβάλλοντος:
http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/environment_gr/envir
onment_gr?OpenDocument
47. Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:
http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_gr/index_gr?Op
enDocument
48. Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?O
penDocument
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12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος µε τα σηµαντικότερα νοµοθετικά κείµενα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τα αντίστοιχα της Κυπριακής Νοµοθεσίας σχετικά µε το
θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος
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1. ∆ιεθνές και Κοινοτικό περιβαλλοντικό θεσµικό πλαίσιο
Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα






Σύµβαση για τους Υγροτόπους ∆ιεθνούς Σηµασίας ως ενδιαιτήµατος για τα
υδρόβια πουλιά (1971) – ∆ιεθνής Σύµβαση Ramsar
Σύµβαση Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης
Σύµβαση Βόννης
Οδηγία 92/43/ΕΕ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας»
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως της άγριας πτηνοπανίδας»

Κλιµατολογικές αλλαγές



Πρωτόκολλο του Κιότο
Οδηγία 2003/87/ΕΚ «Θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής
αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας»

Ατµοσφαιρικό περιβάλλον










Οδηγία 96/62/ΕΕ του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 1996 «οδηγία
πλαίσιο για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα»
Οδηγία 1999/30/ΕΕ «σχετικά µε τις οριακές τιµές SO2, NO2, NOx, PM10 και Pb
στον αέρα του περιβάλλοντος»
Οδηγία 2000/69/ΕΕ «οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα
στον αέρα του περιβάλλοντος»
Οδηγία 2002/3/ΕΕ «σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα»
Οδηγία 2004/107/ΕΚ «σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον
ατµοσφαιρικό αέρα»
Οδηγία 2003/87/ΕΚ «σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της ΚοινότηταςΤροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ»
Οδηγία 2001/81/EC «σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για
ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους». Χαράζει τη βασική στρατηγική και τους
στόχους της όσον αφορά την µείωση των αερίων εκποµπών για την περίοδο
2000-2030. Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει τους αέριους ρύπους NΟx,
NMVOCs, SO2, NH3, PM10 και PM2,5.

Θόρυβος


Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Ιουνίου 2002 «σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου»

Έδαφος





Υπό έκδοση Οδηγία Πλαίσιο της ΕΕ για τα Εδάφη (COM(2002)179)
Οδηγία 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα»
Οδηγία 99/31/ΕΚ «για την υγειονοµική ταφή»
Οδηγία 2006/12/ΕΚ «περί των στερεών αποβλήτων»
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Νερά
























Οδηγία 2000/60 ( L 327 της 22/12/2000) «για τη θέσπιση πλαισίου
κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων»
Οδηγία 2006/118/εκ L 372/19 «προστασία των υπόγειων υδάτων από τη
ρύπανση και την υποβάθµιση»
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ (L35 της 30.5.1991) «Για την επεξεργασία των αστικών
λυµάτων»
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ (L35 της 31.12.1991) «Προστασία υδάτων από
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης»
Οδηγία 90/415/ΕΟΚ (L219 της 14.8.1990) «Τροποποίηση του Παραρτήµατος
ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς
στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται
στον Κατάλογο Ι του Παραρτήµατος της Οδηγίας76/464/ΕΟΚ.»
Οδηγία 90/154/ΕΟΚ «Τροποποίηση της 76/464»
Οδηγία 88/347/ΕΟΚ (L 158 της 25.6.1988) «Τροποποίηση του παραρτήµατος
ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς
στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται
στον Κατάλογο Ι του Παραρτήµατος της οδηγίας76/464/ΕΟΚ.»
Οδηγία 88/347/ΕΟΚ (L 158 της 25.6.1988) «Τροποποίηση του παραρτήµατος
ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς
στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται
στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.»
Οδηγία 86/280/ΕΟΚ (L 181 της 4.7.1986) «Σχετικά µε τις οριακές τιµές και
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών
που
υπάγονται
στον
κατάλογο
Ι
του
παραρτήµατος
της
Οδηγίας76/464/ΕΟΚ.»
Οδηγία 86/280/ΕΟΚ (L 181 της 4.7.1986) «Σχετικά µε τις οριακές τιµές και
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών
που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος της οδηγίας76/464/ΕΟΚ.»
Οδηγία 86/280/ΕΟΚ (L 181 της 4.7.1986) «Σχετικά µε τις οριακές τιµές και
τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών
που υπάγονται στον Κατάλογο Ι του παραρτήµατος της οδηγίας
76/464/ΕΟΚ.»
Οδηγία 80/778/ΕΟΚ (L 229 της 30.8.1980) «Οδηγία του Συµβουλίου της
15.7.1980 περί της ποιότητας του πόσιµου νερού»
Οδηγία 78/659/ΕΟΚ (L 222 της 14.8.1978) «Περί της ποιότητας των γλυκών
υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της
ζωής των ιχθύων»
Οδηγία 76/464/ΕΟΚ (L 123 της 18.5.1976) «Περί ρυπάνσεως που
προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο
περιβάλλον της Κοινότητας.»
Οδηγία 75/440/ΕΟΚ (L 194 της 25.5.1975) «Περί απαιτούµενης ποιότητας
των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου.
Ύδατος.

Τοπίο


Οδηγία 92/43/ΕΕ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας»
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Ασφάλεια και Υγεία


1999/519/ΕΚ Σύσταση του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 «περί του
περιορισµού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία(0Hz300GHz)»

2. Κυπριακό νοµοθετικό πλαίσιο σχετικό µε το περιβάλλον
Ενοποιηµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης






Ο περί Κοινοτικού Συστήµατος Απονοµής Οικολογικού Σήµατος Νόµος
(Αρ.189(I)/2004)
Ο περί Εκούσιας Συµµετοχής Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής
∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόµος (Αρ.122(Ι)/2004)
Ο περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµος
(Αρ.56(Ι)/2003)
Ο περί Τυποποίησης, ∆ιαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόµος
(Αρ.156(Ι)/2002)
Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόµος (Αρ.68/1975)

Προστασία από την ακτινοβολία







Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Βασικές Αρχές) Κανονισµοί
(Κ.∆.Π.494/2002)
Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Ενηµέρωση του Πληθυσµού
για Εφαρµοστέα Μέτρα σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης) Κανονισµοί
(Κ.∆.Π.495/2002)
Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Ελεχος των
Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισµοί ( Κ.∆.Π.496/2002)
Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έκθεση για Ιατρικούς
Σκοπούς) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.497/2002)
Ο περί Προστασίας από Iονίζουσες Ακτινοβολίες Νόµος(Αρ.115(Ι)/2002)

Προστασία των νερών










Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νερά Κυπρινίδων και Νερά
Σαλµονίδων)∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.83/2005)
Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση
και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ.275(Ι)/2004)
Ο περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστηµα Παρακολούθησης και
Ενηµέρωσης σχετικά µε την Κυκλοφορία Πλοίων ) Νόµος (Αρ.131(Ι)/2004
Ο περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Πρόληψη της Θάλασσας από Πλοία
(Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ.
46(ΙΙΙ)/2004
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καταλοίπων
Αποτέφρωσης) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.535/2004)
Ο
περί
Αποχετευτικών
Συστηµάτων
(Τροποποιητικός)
Νόµος
(Αρ.108(I)/2004)
Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµος (Αρ.13(I)/2004)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευπρόσβλητες Ζώνες λόγω
Νιτρορύπανσης και Κατηγορίες Νερών που Υφίστανται ή Ενδέχεται να
Υποστούν Νιτρορύπανση) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.42/2004)
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Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόγραµµα ∆ράσης για την
Προστασία των Ευπρόσβλητων Περιοχών Νερών λόγω Νιτρορύπανσης)
∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.41/2004)
Ο περί της ∆ιεθνούς Συµβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της
Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεµάτων
(Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ.38(III)/2003)
Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα
Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισµοί (Κ.∆.Π.771/2003)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυµάτων)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π.772/2003)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Αίτηση για Αδεια Απόρριψης)
∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.254/2003)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της
Ρύπανσης των Νερών από Αµίαντο) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.515/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (∆ιασφάλιση Ποιότητας Γλυκών
Νερών για Ψάρια) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.514/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισµένες
Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.513/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (∆ιασφάλιση Ποιότητας Νερών για
Οστρακοειδή) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.512/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Yδραργύρου από
Τοµείς Εκτός του Bιοµηχανικού Tοµέα της Hλεκτρόλυσης των Xλωριούχων
Aλάτων Aλκαλίων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.511/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Yδραργύρου από τον
Bιοµηχανικό Tοµέα της Hλεκτρόλυσης των Xλωριούχων Aλάτων Aλκαλίων)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π.510/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδµίου) Κανονισµοί
(Κ.∆.Π.509/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών
σε Υπόγεια Νερά) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.508/2002)
Οι
περί
Ελέγχου
της
Ρύπανσης
των
Νερών
(Απόρριψη
Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.507/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (∆ειγµατοληψία και Ανταλλαγή
Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.506/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόβλητα από τη Βιοµηχανία
∆ιοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.505/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π.504/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.534/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιµοποίηση της Ιλύος στη
Γεωργία) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.517/2002)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Κώδικας Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής) ∆ιάταγµα (Αρ. Κ.∆.Π.407/2002)
Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και των Εδαφών Νόµος
(Aρ.106(Ι)/2002)
Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση
και Ελεγχος) Νόµος (Αρ.87(Ι)/2001)
Ο περί της Συµφωνίας µεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου για Συνεργασία
στην Αντιµετώπιση Μεγάλων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη
Μεσόγειο (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.21(ΙΙΙ)/2001)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Γλυκών
Νερών για τη ∆ιατήρηση της Ζωής των Ψαριών) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.10/2001)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Νερών για
Οστρακοειδή) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.9/2001)
To περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι των Νερών
αναφορικά µε Ορισµένες Επικίνδυνες Ουσίες) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.8/2001)

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

273

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013












Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Νερών
Κολύµβησης) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.99/2000)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέθοδοι Προσδιορισµού,
Συχνότητα ∆ειγµατοληψιών και Ανάλυση Επιφανειακών Νερών που
Προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιµου Νερού) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.98/2000)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Επιφανειακών
Νερών που προορίζονται για την Παραγωγή Πόσιµου Νερού) ∆ιάταγµα
(Κ.∆.Π.97/2000)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Αρχείο) Κανονισµοί
(Κ.∆.Π.116/1998)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέτρα Προστασίας Υπόγειων
Νερών) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.45/1996)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Αίτηση για Αδεια Απόρριψης
Αποβλήτων) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.297/1995)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απαγόρευση Απόρριψης)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π.52/1993)
Ο περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµος (Αρ.1/1971)

∆ιαχείριση απόβλητων




















Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.668/2004)
Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόµος του
2004 (Αρ.196(Ι)/2004)
Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονοµικών
Παραγόντων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.747/2003)
Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Εξουσίες και Καθήκοντα
Επιθεωρητών) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.746/2003)
Ο περί των Οχηµάτων στο τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόµος (Αρ.
157(I)/2003)
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κίνησης (Τροποποιητικός)
Νόµος (Αρ.146(I)/2003)
Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόµος
(Αρ.133(I)/2003)
Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π.562/2003)
Το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Αίτηση για Άδεια ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.160/2003)
Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Εντυπα Αναγνώρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.159/2003)
Το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Μητρώο Αποβλήτων)
∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.158/2003)
Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων)
∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.157/2003)
Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και
Συσσωρευτές) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.82/2003)
Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (∆ιαχείριση Χρησιµοποιηµένων
Ορυκτελαίων)Κανονισµοί (Κ.∆.Π.637/2002)
Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και
Πολυχλωροτριφαινύλια) (PCB/PCT) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.636/2002)
Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµος (Αρ.215(Ι)/2002)
Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Παρεκκλίσεις από
Επίπεδα Συγκέντρωσης Βαρέων Μετάλλων στις Συσκευασίες) Κανονισµοί
(Κ.∆.Π. 183/2002)
Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόµος (Αρ.32(Ι)/2002)
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Ο περί των Τροποποιήσεων της Σύµβασης για τον Έλεγχο της ∆ιασυνοριακής
∆ιακίνησης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.12(III)/2000)
Ο περί Κοινοτήτων Νόµος του 1999 (Aρ.86(Ι)/1999) έως 2001
(Αρ.5(Ι)/2001)
Ο περί της Σύµβασης για τον Έλεγχο της ∆ιασυνοριακής ∆ιακίνησης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.29(ΙΙΙ)/1992)
Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης ∆ηµοσίων ∆ρόµων και ∆ηµοσίων Χώρων
Νόµος (Αρ.19(Ι)/1992)
Ο περί ∆ήµων Νόµος του 1985 (Αρ.111/1985) έως 1997 (Αρ.20(Ι)/ 1997)
Προστασία της ατµόσφαιρας
Ο περί της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους Έµµονους Οργανικούς Ρύπους
(Κυρωτικός ) Νόµος (Αρ. 42(ΙΙΙ)/2004)
Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του 1979 για τη ∆ιαµεθοριακή
Ρύπανση της Ατµόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που αφορά τον Έλεγχο των
Εκποµπών Οξειδίων του Αζώτου ή των ∆ιαµεθοριακών Ροών τους
(Κυρωτικός) Νόµος (Αρ. 40(ΙΙΙ)/2004)
Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του 1979 για τη ∆ιαµεθοριακή
Ρύπανση της Ατµόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους
Έµµονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ. 39(ΙΙΙ)/2004)
Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του 1979 για τη ∆ιαµεθοριακή
Ρύπανση της Ατµόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα
(Κυρωτικός) Νόµος (Αρ. 38(ΙΙΙ)/2004)
Το περί Προδιαγραφών Βενζίνης, Ντίζελ και Βιοντίζελ, ∆ιάταγµα του 2004
(Κ.∆.Π. 318/2004)
Το περί Προδιαγραφών Βαρέως Μαζούτ, Ελαφριού Μαζούτ, Πετρελαίου
Εσωτερικής Καύσης και Ντίζελ Πλοίων, ∆ιάταγµα του 2004 (Κ.∆.Π.316/2004)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός Εκποµπών
Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµοί
(Κ.∆.Π.195/2004)
Οι περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός)(Αρ.2)
Νόµος (Αρ.54(Ι)/2004)
Οι περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ.
53(Ι)/2004)
Οι περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Όζον στον Ατµοσφαιρικό
Αέρα) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.194/2004)
Οι περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια
Εκποµπών
για
Ορισµένος
Ατµοσφαιρικούς
Ρύπους)
Κανονισµοί
(Κ.∆.Π.193/2004)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούµενες
Εγκαταστάσεις) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.170/2004)
Ο
περί
Προδιαγραφών
Πετρελαιοειδών
και
Καυσίµων
Νόµος
(Αρ.148(I)/2003)
Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων (Άδεια Εµπορίας
Μολυβδούχας Βενζίνης) Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 748/2003)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Αποτέφρωση Αποβλήτων)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π.284/2003)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Έλεγχος των Εκποµπών
Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη
∆ιάθεσή της από Τερµατικές Εγκαταστάσεις στους Σταθµούς ∆ιανοµής
Καυσίµων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.76/2003)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Πρόληψη της
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάµενες Εγκαταστάσεις
Καύσης Αστικών Αποβλήτων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.75/2003)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός των Εκποµπών
Πτητικών Οργανικών Ουσιών από τη Χρήση Οργανικών ∆ιαλυτών σε
Ορισµένες ∆ραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.73/2003)
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Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Αποτέφρωση Επικίνδυνων
Αποβλήτων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.638/2002)
Οι περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιµές SO2, NO2,
NO, σωµατιδίων και µολύβδου) Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 574/2002)
Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµος (Αρ.187(Ι)/2002)
Ο περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα Νόµος (Αρ.188(Ι)/2002)
Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Τρόποι Επιτήρησης και
Ελέγχου των Χώρων οι οποίοι σχετίζονται µε τα Απόβλητα της Βιοµηχανίας
∆ιοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.545/2002)
Οι περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Ατµοσφαιρική Ρύπανση από
το Όζον) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.530/2002)
Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Καύση Χρησιµοποιηµένων
Ορυκτελαίων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.529/2002)
Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (πρόληψη και µείωση της
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης από Αµίαντο) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.528/2002)
Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός και Έλεγχος
της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης από τα Απόβλητα της Βιοµηχανίας ∆ιοξειδίου
του Τιτανίου) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.527/2002)
Οι περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιµές Βενζολίου και
Μονοξειδίου
του
Άνθρακα
στον
Ατµοσφαιρικό
Αέρα)
Κανονισµοί
(Κ.∆.Π.516/2002)
Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) (Εκποµπές Εξάτµισης
Βενζίνας) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.319/2002)
• Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (εκποµπή αερίων από οχήµατα)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π.129/2002, 130/2002, 131/2002)
Το περί Εµπορικών Επιγραφών (Ενεργειακός Οδηγός για τα Οχήµατα)
∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.92/2002)
Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ.18/(I)/2002)
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κίνησης Κανονισµοί
(Κ.∆.Π.109/2001)
Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµος (Αρ.18/(I)/2000)
Η περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Καθορισµός Γενικών Όρων
Λειτουργίας για ∆ιεργασίες Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών- Πρατήρια λιανικής
πώλησης) Γνωστοποίηση (Κ.∆.Π.198/1999)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Αίτηση για Εγγραφή
∆ιεργασίας) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.296/1995)
Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Αίτηση για Ανέγερση
Καπνοδόχου) ∆ιάταγµα (Κ.∆.Π.287/1992)
Ο περί της Σύµβασης για τη ∆ιαµεθοριακή Ρύπανση της Ατµόσφαιρας σε
Μεγάλη Απόσταση και του Πρωτοκόλλου (1984) της (Κυρωτικός) Νόµος
(Αρ.184/1991)
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόµος (Αρ.86/1972)
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κίνησης Κανονισµοί
(Κ.∆.Π.66/1984)
Ο περί Πετρελαιοειδών Νόµος (Κεφ.272, 64/1975 και Κ.∆.Π.42/1965)

Χηµικές ουσίες, διαχείριση του κινδύνου και ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιηµένων
Οργανισµών)




Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ. 194(Ι)/2004)
Ο περί της Σύµβασης του Ελσίνκι σχετικά µε τις ∆ιασυνοριακές Επιπτώσεις
των Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ. 32(ΙΙΙ)/2004)
Ο περί της Σύµβασης του Ρότερνταµ περί της ∆ιαδικασίας Συναίνεσης µετά
από Ενηµέρωση για Ορισµένα Επικίνδυνα Χηµικά Προϊόντα και Προϊόντα
Φυτοπροστασίας στο ∆ιεθνές Εµπόριο (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ. 20(ΙΙΙ)/2004)
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Ο περί της ∆ιεθνούς Συµβάσεως περί Αστικής Ευθύνης και Αποζηµίωσης για
Ζηµιά σε σχέση µε την Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών
Ουσιών του 1996 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεµάτων Νόµος (Αρ.
21(ΙΙΙ)/2004)
Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόµος
(Αρ.158(Ι)/2004)
Ο περί του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ (Τροποποιητικός) Νόµος
(Αρ.23(ΙΙΙ)/2004)
Ο περί Bιοκτόνων Νόµος (Αρ.72(I)/2004)
Ο περί Γενετικά Τροποποιηµένων Μικροοργανισµών (κατά την Περιορισµένη
χρήση) Νόµος (Αρ.15(I)/2004)
Ο περί Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον)
Νόµος (Αρ. 160(Ι)/2003)
Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Ατυχήµατα Σχετιζόµενα µε Επικίνδυνες
Ουσίες) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.759/2003)
Οι περί παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού
Υλικού Κανονισµοί (Κ.∆.Π. 285/2003)
Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ.173(Ι)/2002)
Νόµος που τροποποιεί τον περί της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα
(Κυρωτικό) Νόµο του 1996 και κυρώνει το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για
τη Βιοασφάλεια (Αρ.7(ΙΙΙ)/2003)
Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Σήµανση
Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.292/2002)
Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ.81(Ι)/2002)
Ο περί της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Πρωτοκόλλου του
Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του Όζοντος
(Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.9(ΙΙΙ)/2001)
Ο περί του Τροποποιηµένου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
Προστασία των Σπονδυλωτών που Χρησιµοποιούνται για Πειραµατικούς και
άλλους Επιστηµονικούς Σκοπούς (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.25 (III)/1999)
Ο περί Πολιτικής Άµυνας Νόµος (Αρ.117(Ι)/1996)
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµος (Αρ.89(Ι)/1996)
Ο περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) Νόµος (Αρ.54/1996)
Ο περί Ζώων (Επιστηµονικά Πειράµατα) Νόµος (Αρ.30(Ι)/1995) και
Κ.∆.Π.18/2000)
Ο περί Αµιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Νόµος
(Αρ.23(Ι)/1993)
Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Σπονδυλωτών που
χρησιµοποιούνται για Πειραµατικούς και άλλους Επιστηµονικούς Σκοπούς
(Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.9(ΙΙΙ)/1993)
Ο περί Γεωργικών Φαρµάκων Νόµος (Αρ.1/1993)
Ο περί της Σύµβασης της Βιέννης για την Προστασία της Στοιβάδας του
Όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που
Καταστρέφουν
τη
Στοιβάδα
του
Όζοντος
(Κυρωτικός)
Νόµος
(Αρ.19(ΙΙΙ)/1992)
Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόµος (Αρ.199/1991)

Προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής




Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόµος
(Αρ.153(I)/2003)
Ο περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων Νόµος
(Αρ.152(I)/2003)
Οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (∆ιατήρηση Άγριων Ζώων σε
Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.81/2002)
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Ο περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόµος
(Αρ.43(Ι)/2002)
Ο περί της Σύµβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη
Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός)
Νόµος (Αρ.20(ΙΙΙ)/2001)
Ο περί της Σύµβασης για τη ∆ιατήρηση των Αποδηµητικών Ειδών που
Ανήκουν στην Αγρια Πανίδα (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.17(ΙΙΙ)/2001)
Ο περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τους Υγρότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας
(Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.8(ΙΙΙ)/2001)
Ο περί της Σύµβασης για την Ερηµοποίηση (Κυρωτικός) Νόµος
(Αρ.23(III)/1999)
Ο περί της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία ((Κυρωτικός) Νόµος
(Αρ.4(ΙΙΙ)/1996)
Ο περί Υγείας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµος (Αρ.46(Ι)/1994,
Αρ.75(I)/2000)
Ο περί της Σύµβασης για τη ∆ιατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των
Φυσικών Οικοτόπων (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.24/1988)
Ο περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραµάτων και Αγρίων Πτηνών Νόµος
(Αρ.39/1974 και Κ.∆.Π.266/1996)
Ο περί της Σύµβασης για το ∆ιεθνές Εµπόριο Εξαφανιζόµενων Ειδών Άγριας
Πανίδας και Χλωρίδας (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.20/1974)
Ο
περί
Πολεοδοµίας
και
Χωροταξίας
Νόµος
(Αρ.90/1972,
56/1982,7/1990,28/1991,91(1)/1992,55(1)/1993,72(1)/1998,
59(1)/1999,142(1)/1999)
Ο περί του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόµενες Περιοχές της
Μεσογείου Θάλασσας (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.266/1987)
Ο περί ∆ασών Νόµος (Αρ.14/1967)
Ο περί Αλιείας Νόµος (Κεφ.135 και Κ.∆.Π.273/1990,94/1994)
Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόµος (Κεφ.59)

Προστασία από το θόρυβο











Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες
Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ.258(Ι)/2004)
Ο περί Αξιολόγησης και ∆ιαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόµος
(Αρ.224(Ι)/2004)
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες
Κατηγορίες Προϊόντων (Εκποµπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισµό
προς χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισµοί (Κ.∆.Π.535/2003)
Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες
Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόµος (Αρ. 29(Ι)/2003)
Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόµος (Αρ. 213(Ι)/2002
Ο περί των Οικιακών Συσκευών (Εκποµπές Αερόφερτου Θορύβου) Νόµος
(Αρ.192(I)/2002)
Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες
Κατηγορίες Προϊόντων Νόµος (Αρ.30(Ι)/2002)
Οι περί Αεροπλοϊας (Θόρυβος Αεροσκαφών) Κανονισµοί (Αρ.105/1988)
Ο περί ∆ιασφαλίσεως και Προστασίας της Κοινής Ησυχίας Νόµος
(Αρ.91/1968, 27/1974)

Οριζόντια θέµατα


Ο περί της Εµπορίας
(Αρ.132(Ι)/2004)

Εκποµπών

Αερίων
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Ο περί της Πρόσβασης στις Πληροφορίες που είναι Σχετικές µε το Περιβάλλον
Νόµος (Αρ.119(Ι)/2004)
Ο περί της Σύµβασης του Άαρχους για την Πρόσβαση στις Πληροφορίες, τη
Συµµετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη
(Κυρωτικός) Νόµος (Αρ. 33(ΙΙΙ)/2003)
Ο περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο (Κυρωτικός) Νόµος
Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµος (Αρ.160(Ι)/2001)
Οι περί Βιολογικής Παραγωγής (Σήµανση, Παραγωγή, Έλεγχος και Εµπορία)
Κανονισµοί (Κ.∆.Π.506/2001)
Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα
Νόµος (Αρ.57(Ι)/2001)
Ο περί της Συµφωνίας Συνεργασίας µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Περιβάλλοντος (Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.5(ΙΙΙ)/2001)
Ο περί της Σύµβασης για τις ∆ιασυνοριακές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
(Κυρωτικός) Νόµος (Αρ.24(III)/1999)
Ο περί Ρυθµίσεως Μεταλλείων και Λατοµείων Νόµος (Κεφ. 270)
Ο περί Αρχαιοτήτων Νόµος (Κεφ. 31)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Προστατευόµενες περιοχές του ∆ικτύου Natura στην Κύπρο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Πίνακας 4-1: Σύντοµη περιγραφή των Αξόνων προτεραιότητας του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και των Μέτρων /
Καθεστώτων και της νοµικής των βάσης
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Κωδικός
Μέτρου/
Καθεστώτος
111

ΆΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
1.1 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος
Σύντοµη περιγραφή Μέτρου/Καθεστώτος
(Νοµική βάση)
Εκπαίδευση, πληροφόρηση
και διάδοση της γνώσης
(Άρθρα 20(α) (I) και 21
του
Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005,
Κανονισµός (Ε.Ε.) 1974/ 2006
και
Παράρτηµα
ΙΙ,
σηµείο
5.3.1.1.)

112

Ενίσχυση πρώτης
εγκατάστασης νέων γεωργών
(Άρθρο 22 του Κανονισµού (ΕΕ)
1698/2005,
Άρθρο 13 και 14 του Κανονισµού
(ΕΕ) 1974/ 2006, Παράρτηµα II,
σηµείο 5.3.1.1.2 ).

Το µέτρο στοχεύει στη διεύρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πληροφόρησης και διάχυσης της
γνώσης σε όλους τους ενήλικες Αγρότες ή οργανωµένα σύνολα που δραστηριοποιούνται στους τοµείς
της γεωργίας, της δασοκαλλιέργειας και των τροφίµων, µε νέες τεχνολογίες πληροφόρησης µε στόχο
την ανάπτυξη και εξειδίκευση του τοµέα σε:
−
κατάλληλη γνώση στους τοµείς των προϊόντων ποιότητας,
−
αποτελέσµατα
έρευνας
και
ολοκληρωµένης
διαχείρισης
των
φυσικών
πόρων,
συµπεριλαµβανόµενων των αναγκών της πολλαπλής συµµόρφωσης
−
εφαρµογή πρακτικών παραγωγής που είναι συµβατές µε τη διατήρηση και αναβάθµιση του
τοπίου, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του καταναλωτή.
−
τη σωστή εφαρµογή των αγροπεριβαλλοντικών, το πρόγραµµα ΦΥΣΗ 2000 και των δασικών
αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων.
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι περιλαµβάνουν
α) Επαγγελµατική κατάρτιση» διάρκειας 100 ωρών, ασχολουµένων σε τοµείς της γεωργίας, των
τροφίµων και των δασών µε προτεραιότητα όσων συµµετέχουν σε διάφορα Μέτρα του Π.Α.Α 20072013, και 250 ωρών αναφορικά µε πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών,
β) Ενηµέρωση/ εκπαίδευση ατόµων σε διάφορα Μέτρα του Π.Α.Α. (αγρό-δασο-περιβαλλοντικά, η Φύση
2000, τα δασο-αγρό-περιβαλλοντικά, τα τρόφιµα, η πολλαπλή συµµόρφωση, η ευηµερία των ζώων, οι
καινοτόµες πρακτικές κ.ά.) µε διάρκεια που θα είναι σχετική µε το θέµα και θα κυµαίνεται µεταξύ των 5
και 20 διδακτικών ωρών. Αυτό θα γίνεται µε περιφερειακές και άλλες τοπικές διαλέξεις από
προσοντούχο επιστηµονικό προσωπικό µε κείµενα και προγράµµατα της έγκρισης του Τµήµατος
Γεωργίας .
Σειρές µαθηµάτων θα προσφέρονται και από Τµήµα Γεωργίας σε Οµάδες Παραγωγών και άλλων
συνόλων που σχετίζονται µε την αγροτική ανάπτυξη.
Στόχος του µέτρου είναι η παροχή ειδικών ευεργετηµάτων /κινήτρων για την παραµονή στην ύπαιθρο
νέων ανθρώπων (κάτω των 40 ετών) και να εργαστούν στην γεωργία, και την ηλικιακή ανανέωση του
αγροτικού πληθυσµού.
Το Μέτρο προωθεί τους εξής στόχους:
−
Αύξηση µεγέθους γεωργικών εκµεταλλεύσεων - αύξηση ανταγωνιστικότητας
−
Βιώσιµες ανταγωνιστικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε νέους ανθρώπους πλέον επιδεκτικούς
σε νέες τεχνολογίες
−
Πληθυσµιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου µε κίνητρα παραµονής σε αυτήν
−
Περιορισµό αστυφιλίας / διατήρηση οικονοµικής ανάπτυξης υπαίθρου
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−
Επαγγελµατική κατάρτιση νέων γεωργών
Το Μέτρο καθιερώνει οικονοµική ενίσχυση για προσέλκυση νέων γεωργών στην ύπαιθρο. Προσφέρει
ευκαιρία και στηρίζει νέους που επιθυµούν να εργαστούν στον γεωργικό τοµέα. Οι νέοι γεωργοί
αναλαµβάνουν υποχρέωση να υλοποιήσουν συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη δηµιουργία
βιώσιµης γεωργικής εκµετάλλευσης.
Η κατάρτιση επιχειρηµατικού σχεδίου είναι το µέσο που θα εξασφαλίζει διαχρονικά την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων της νέας εκµετάλλευσης. Θα πρέπει να διαθέτουν ή αποκτήσουν επαρκή
επαγγελµατική κατάρτιση (τουλάχιστον 250 ώρες) ή πτυχίο τριτοβάθµιας σχολής ανάλογης
κατεύθυνσης, απόκτηση επαρκούς πείρας (3 έτη) από ηµεροµηνίας έγκρισης της αίτησης των,
ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, συµµετοχή στο Μέτρο για 10 χρόνια, αφιέρωση 80% του
χρόνου τους (Μ.Α.Ε.) σε γεωργικές ασχολίες, οι εκτάσεις να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιασµένες µε 10ετή
µίσθωση και το ζωικό κεφάλαιο ιδιόκτητο, αποδεδειγµένα. Για χαλίτικη γη, δασική ή τουρκοκυπριακή
θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την εκδίδουσα αρχή διαβεβαίωση για ανανέωση των µισθώσεων τους
από χρόνο σε χρόνο. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να είναι µόνιµος κάτοικος αγροτικής περιοχής που
ευρίσκεται στα όρια της ευρύτερης περιοχής της εκµετάλλευσης.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο (3 έτη από την έγκριση) πρέπει τουλάχιστο να αναφέρεται η υφιστάµενη
κατάσταση της γεωργικής εκµετάλλευσης, οι κυριότεροι στόχοι και επιδιώξεις της νέας εκµετάλλευσης.,
στοιχεία για τις επενδύσεις, την επαγγελµατική εκπαίδευση, τη χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών και
οποιονδήποτε µέτρων χρειάζονται για την ανάπτυξη των αναγκαίων δραστηριοτήτων της γεωργικής
τους εκµετάλλευσης, σχέδιο βελτίωσης που να αποδεικνύει την βιωσιµότητα της γεωργικής
εκµετάλλευσης.

113

Πρόωρη συνταξιοδότηση
αγροτών
(Άρθρο 23 του Κανονισµού
(ΕΕ)1698/ 2005, Άρθρο 14
Κανονισµού (ΕΕ) 1974/ 2006 και
Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.1.3
)

Το µέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλικιωµένων γεωργών να αποχωρήσουν από την ενεργό
επαγγελµατική δραστηριότητα και σε συνδυασµό µε το Μέτρο της «Πρώτης εγκατάστασης νέων
γεωργών» επιδιώκει να επιφέρει τη διαρθρωτική βελτίωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεών τους,
κυρίως µέσω:
−
Της µεταβίβασης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε νεότερους γεωργούς, την αύξηση του
µεγέθους, την τεχνολογική τους αναβάθµιση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.
−
Την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων.
−
Την ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων που απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα.
−
Τη διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήµατος σε υποχωρούντες από το γεωργικό επάγγελµα και
την παραµονή τους στις αγροτικές περιοχές.
−
Τη µείωση της αστυφιλίας και την αποτροπή της απερήµωσης των αγροτικών περιοχών
Οι δράσεις µέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι αφορούν:
Πρόωρη συνταξιοδότηση αρχηγών–γεωργών κατόχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων που άσκησαν το
επάγγελµα τουλάχιστον για 10 χρόνια και είναι µόνιµοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής (ηλικίας 5565 ετών) που παραχωρούν την εκµετάλλευση (σε επιλέξιµες µειονεκτικές περιοχές να είναι 30 δεκ.
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ξηρικής ή 10 αρδευόµενη ή ανάλογο συνδυασµό και στις υπόλοιπες 50 δεκάρια ξηρικής ή 15 δεκάρια
αρδευόµενης γης ή ανάλογο συνδυασµό) σε νεότερο γεωργό (20 -49 ετών). Το Μέτρο της πρόωρης
συνταξιοδότησης συνδέεται άµεσα µε το Μέτρο της Πρώτης Εγκατάστασης νέων γεωργών. Αποτελεί
προτεραιότητα του Μέτρου ο «διάδοχος» γεωργός να είναι νέος, πρώτης εγκατάστασης γεωργός. Κατά
εξαίρεση οι πρόωρα συνταξιοδοτούµενοι µπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν µικρό τµήµα της
εκµετάλλευσης τους, όχι µεγαλύτερο από 5 δεκ. ξηρικής ή 1.5 δεκ. αρδευόµενης έκτασης,
αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση.
114

Χρήση γεωργικών
συµβουλευτικών Υπηρεσιών
(Άρθρα 20(α) (iii) και 24 του
Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005,
σηµείο ΙΙΙ. Άρθρο 17 του
Κανονισµού (Ε.Ε.) 1974/2006
και
Παράρτηµα
ΙΙ,
σηµείο
5.3.1.1.4)

Το Μέτρο αποσκοπεί στη παραχώρηση οικονοµικής ενίσχυσης των κατόχων γεωργικών και δασικών
εκµεταλλεύσεων να κάνουν χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών µε σκοπό να προσαρµόσουν και
βελτιώσουν τη συνολική απόδοση της εκµετάλλευσής τους. Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες στοχεύουν
στην αποτίµηση της απόδοσης και σε βελτιώσεις των επιδόσεων και της αειφορίας των γεωργικών και
δασικών εκµεταλλεύσεων στοχεύοντας στην περί αυτά ενηµέρωση των γεωργών.
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν
Χρήση τεχνικής υποστήριξης
και συµβουλευτικών υπηρεσιών
στη διαχείριση γεωργικών
εκµεταλλεύσεων:
−
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες
όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα Παραρτήµατα III και IV του Κανονισµού (ΕΚ)
1782/2003.
−
τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Υπηρεσίες παροχής δασοκοµικών συµβουλών οι οποίες τουλάχιστον καλύπτουν:
−
τις κανονιστικές απαιτήσεις για τους όρους που στοχεύουν στην αειφόρο χρήση της δασικής
γης.
−
τη συµµόρφωση προς κοινοτικά πρότυπα για συγκεκριµένη δασική επένδυση.
−
τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Στη διαχείριση θα καλύπτονται θέµατα όπως: αµειψισπορά, γεωργοκτηνοτροφικές και δασικές τεχνικές,
φυτοϋγεία, προστασία του περιβάλλοντος, θέµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ασφάλεια και
υγιεινή τροφίµων, ευηµερία των ζώων, διαχείριση εδάφους, αποθήκευση και µετασυλλεκτική
διαχείριση, κτηνιατρική περίθαλψη και εξοπλισµός υποστατικών, πολλαπλή συµµόρφωση, θέµατα
παραγωγικής διαδικασίας κ.α, µε επισκέψεις στις εκµεταλλεύσεις και άλλη ενηµέρωση/ πληροφόρηση
από Φορέα.
Η δράση αυτή καλύπτει και την τήρηση βιβλίων γεωργικής λογιστικής (ετήσια απογραφή, τη
συστηµατική και τακτική κίνηση της εκµετάλλευσης, απασχόληση των εργαζοµένων, ετήσιο ισολογισµό
καθώς και λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης κ.α). Καταγραφή όλων των ροών (ενέργεια,
φυτοϋγειονοµικά προϊόντα, παραγωγή, εµπορεύσιµο προϊόν, λιπάσµατα, σπόροι, ζωοτροφές,
κτηνιατρική περίθαλψη, απώλειες, αγορές, πωλήσεις κλπ).
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115

Σύσταση υπηρεσιών
διαχείρισης εκµεταλλεύσεων,
γεωργών αντικατάστασης και
υπηρεσιών παροχής
γεωργικών συµβουλών στην
εκµετάλλευση, καθώς και
υπηρεσιών παροχής
δασοκοµικών συµβουλών

∆εν προβλέπεται οποιαδήποτε εφαρµογή στο ΠΑΑ 2007-2013

1.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος
Κωδικός
(Νοµική βάση)
Σύντοµη περιγραφή Μέτρου/Καθεστώτος
Μέτρου/
Καθεστώτος
Το Μέτρο που στοχεύει στην επίλυση των διαρθρωτικών αδυναµιών του γεωργοκτηνοτροφικού τοµέα
121
Εκσυγχρονισµός των
είτε αυτές οι αδυναµίες σχετίζονται µε την ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είτε µε την
γεωργικών και
ανάγκη για βελτίωση της συνολικής επίδοσης των εκµεταλλεύσεων και ειδικότερα της περιβαλλοντικής
κτηνοτροφικών
αναβάθµισης τους, υποδιαιρείται σε δύο καθεστώτα:
εκµεταλλεύσεων
Α) «1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις» που έχει ως απώτερο σκοπό
(Άρθρο 20 (b) (i) και 26 του τον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων για τη στήριξη της
Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005,
παραγωγής των γεωργικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων έτσι ώστε να αντισταθούν στις συνεχείς
Άρθρο 17 του Κανονισµού (Ε.Ε.) ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται από οµοειδή προϊόντα γειτονικών χωρών.
Οι κυριότεροι
1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ, επιµέρους στόχοι του µέτρου είναι:
σηµείο 5.3.1.2.1)
Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, Βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής,
Προώθηση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, Εισαγωγή νέας τεχνολογίας, Μείωση του
κόστους παραγωγής, Προστασία των εκµεταλλεύσεων από καταστροφές, Βελτίωση της ποιότητας των
παραγόµενων προϊόντων, Βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, Προστασία των
υδάτινων πόρων, Βελτίωση της ευηµερίας των ζώων, Ασφάλεια των εργαζοµένων, Προώθηση της
διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής.
Οι επενδύσεις στις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το ύψος της ενίσχυσης:
− α) Ύψος ενίσχυσης €3.000 ως €9.000 µε υποχρέωση την υποβολή Απλοποιηµένου Σχεδίου
Βελτίωσης στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι προτεινόµενες επενδύσεις βελτιώνουν την
συνολική επίδοση της εκµετάλλευσης και εξυπηρετούνται οι στόχοι του µέτρου. Η βελτίωση
της συνολικής επίδοσης επηρεάζεται από στοιχεία όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια των
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−

εργαζοµένων, η προστασία των υδάτινων πόρων, η τεχνολογική αναβάθµιση και η προστασία
των εκµεταλλεύσεων από καταστροφές.
β) Ύψος ενίσχυσης €9.001 µέχρι €400.000 (600.000 για νέους γεωργούς) µε υποχρέωση
υποβολής Ολοκληρωµένης Μελέτης Οικονοµικής Βιωσιµότητας Οι δράσεις µέσω των οποίων
επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν εγγειοβελτιωτικές παρεµβάσεις, την κατασκευή,
απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, την αγορά νέων µηχανηµάτων και
εξαρτηµάτων καθώς και τα έξοδα µελετών. Ειδικά για νέους γεωργούς, στις επιλέξιµες
δαπάνες περιλαµβάνεται και η αγορά γης, σε ποσοστό µέχρι 10% της συνολικής επιλέξιµης
δαπάνης.

Β) «1.5.2 Παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διαχείριση των
αποβλήτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις»
Ο «παραδοσιακός» και ανεξέλεγκτος τρόπος συγκέντρωσης των ακατέργαστων χοιρολυµάτων «slurry»
σε µεγάλες χωµάτινες δεξαµενές µπορεί ή/και είναι πολύ σοβαρή εστία ρύπανσης/υποβάθµισης του
περιβάλλοντος, Ανάλογο πρόβληµα διαχείρισης λυµάτων παρουσιάστηκε σαν αποτέλεσµα τεχνολογικής
αναβάθµισης κατά τα τελευταία λίγα χρόνια και σε µερικές µεγάλες κυρίως, αγελαδοτροφικές µονάδες.
Το Καθεστώς καλείται επίσης να επιλύσει και την διαχείριση των αποβλήτων των πτηνοσφαγείων που
αποτελεί πρόβληµα.
Οι στόχοι προσβλέπουν στην επεξεργασία χοιρολυµάτων και αγελαδοτροφίας (Μηχανικού ∆ιαχωρισµού
στερεών/ υγρών) και ωρίµανση ενώ στις περιπτώσεις IPPC στην εφαρµογή των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων
Τεχνικών, καθώς και στην
ενδεδειγµένη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των
πτηνοσφαγείων και των σφαγείων πριν την απόρριψη τους στο περιβάλλον.
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν τον εκσυγχρονισµό, και την
περιβαλλοντική αναβάθµιση των χοιροστασίων, βουστασίων, και των πτηνοσφαγείων µέσω της
ενθάρρυνσης των επενδύσεων για κατασκευή έργων υποδοµής και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης
σε όλες τις περιοχές της Κύπρου όπου ασκείται Κρατικός έλεγχος. Οι δράσεις που µπορούν να
περιληφθούν στο Καθεστώς αφορούν επενδύσεις προς εξυπηρέτηση υφιστάµενων και νέων
κτηνοτροφικών µονάδων.
123

Προστιθέµενη αξία στα
γεωργικά και δασοκοµικά
προϊόντα. ∆ηµιουργία και
Εκσυγχρονισµός Μονάδων
Μεταποίησης και Εµπορίας
Γεωργικών και ∆ασοκοµικών
Προϊόντων
(Άρθρο 20 (b) (i) και 28 του

Το µέτρο καλύπτει την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό της µεταποίησης και εµπορίας των βασικών
γεωργικών προϊόντων και τα οποία συγκεντρώνουν ουσιαστικά και συγκριτικά πλεονεκτήµατα για
διάθεσή τους στην ντόπια αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Η µεταποίηση και εµπορία των προϊόντων
αυτών δηµιουργούν προστιθέµενη αξία και αυξηµένη ζήτηση και το µέτρο θα συµβάλει στην ανάπτυξη
του πρωτογενούς τοµέα.
Οι νέες σύγχρονοι µέθοδοι παραγωγής των γεωργικών προϊόντων σε µια πιο οργανωµένη βάση,
ακολουθώντας τις ανάλογες προδιαγραφές για την υγιεινή παραγωγή τους και την προστασία του
περιβάλλοντος, συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγής για τη διάθεση της οποίας απαιτείται η
δηµιουργία σύγχρονων µονάδων µεταποίησης και ιδιαίτερα νέων µονάδων για την παραγωγή νέων
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Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005,
Άρθρο 19 του Κανονισµού (Ε.Ε.)
1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ,
σηµείο 5.3.1.2.3)

124

125

Συνεργασία για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων,
επεξεργασιών και
τεχνολογιών στον τοµέα της
γεωργίας και της δασοκοµίας
Χωροταξική
Κτηνοτροφική
Ανάπτυξη
(Άρθρο 20(b), (v) και 30 του
Κανονισµού (Ε.Ε.) 1698/2005,

προϊόντων.
Το µέτρο στοχεύει στην αξιοποίηση και αύξηση της γεωργικής παραγωγής µέσω αυξηµένης ζήτησης για
την παραγωγή και εµπορία µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων. Πρόσθετα, το µέτρο θα συµβάλει
στη βελτίωση της παραγωγικότητας/απόδοσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την ενίσχυση του
εισοδήµατος των γεωργών. Στόχοι του µέτρου είναι:
− Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία
− Ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται µε τα προϊόντα αυτά και η
προώθηση καινοτόµων επενδύσεων
− Αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής και δασικής προέλευσης
− Βελτίωση του εισοδήµατος του αγροτικού κόσµου
− Προσανατολισµός της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες τάσεις των αγορών ή η
ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα
− Βελτίωση ή εξορθολογισµός των διαύλων εµπορίας ή των διαδικασιών µεταποίησης
− Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας, των υγειονοµικών συνθηκών, και η τήρηση των
αναγκαίων προτύπων
− Προστασία του περιβάλλοντος
− ∆ιατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων
− ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές
Χρηµατοδοτικές ενισχύσεις παρέχονται σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που ασχολούνται
µε τη
µεταποίηση και εµπορία γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων, βάσει του κόστους επιλέξιµων
δαπανών, όπως αγοράς καινούριου εξοπλισµού και τεχνογνωσίας ή επενδύσεων σε κτίρια.
Επιλέξιµοι κλάδοι είναι: γάλα, µέλι, ελαιοκοµικά και αµπελοοινικά προϊόντα, οπωροκηπευτικά, άνθη,
φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, ζωοτροφές, αυγά και πουλερικά, κρέας, σιτηρά, φιστίκια και
αµύγδαλα καθώς και δασοκοµικά προϊόντα. Η χρηµατοδότηση θα αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό των
µονάδων µεταποίησης/τυποποίησης/επεξεργασίας των ανωτέρω προϊόντων. Βασικό κριτήριο επιλογής
των επενδυτικών έργων που θα ενταχθούν για χρηµατοδότηση θα είναι η βιωσιµότητα τους και θα
λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες της αγοράς και η δυναµικότητα τους σε σχέση µε την
υφιστάµενη δυναµικότητα του υποτοµέα στον οποίο προτίθενται να δραστηριοποιηθούν.
∆εν προβλέπεται οποιαδήποτε εφαρµογή στο ΠΑΑ 2007-2013

Στόχοι του µέτρου είναι η προώθηση της ορθολογικής χωροταξικής ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και η
προστασία του περιβάλλοντος από αρνητικές και οχληρές επιδράσεις των κτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων και η κατασκευή βασικών έργων υποδοµής για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και
εξωραϊσµού του τοπίου στις κτηνοτροφικές περιοχές στα πλαίσια των πιο πάνω στόχων.
Οι επιλέξιµες δράσεις αφορούν έργα και βελτιώσεις σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες που κατά
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Κανονισµός
1974/2006,
Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.1.2.5)

κανόνα θα εξυπηρετούν/αξιοποιούνται από τρεις ή περισσότερους χρήστες. Οι βελτιώσεις αυτές
αφορούν:
α) έργα υποδοµής για τη δηµιουργία νέων κτηνοτροφικών περιοχών όπως:
- µελέτες διαχωρισµού κτηνοτροφικών οικοπέδων
- ετοιµασία περιβαλλοντικής µελέτης
- κατασκευή δρόµων
- µεταφορά ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού
- κοινές αποχετεύσεις
- δεξαµενές λουσίµατος ζώων
- κατασκευή αποστραγγιστικών και άλλων εγγειοβελτιωτικών έργων
- κατασκευή/ συντήρηση υδατοδεξαµενών
β) έργα υποδοµής στις κτηνοτροφικές ζώνες που αφορούν:
- µεταφορά ρεύµατος και νερού σε κεντρικό σηµείο ή σηµεία
- κατασκευή δρόµων προσπέλασης σε κεντρικό σηµείο ή σηµεία κ.α.
γ) έργα βελτίωσης της υποδοµής σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές περιοχές
δ) δαπάνες καθαρισµού, εξωραϊσµού, δεντροφύτευσης, προσαρµογής των κατασκευών γης που
συνάδουν µε το περιβάλλον, το τοπίο, τις υγιεινές συνθήκες και την ευηµερία των ζώων.
∆απάνες για τις µελέτες που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα ξεπερνούν το 10% της δηµόσιας δαπάνης
του µέτρου.
Για τα έργα υποδοµής σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες θα καθορίζεται η πραγµατική δαπάνη που
έχει πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια κυβερνητική Υπηρεσία, Τοπική Αρχή κλπ µέσω εγκεκριµένης
στον προϋπολογισµό πρόνοιας και θα διεκδικείται κατά 100% από το ΣΑΑ. Για τις δράσεις εξωραϊσµού
και περιβαλλοντικής αναβάθµισης του τοπίου θα παρέχεται από κρατικά κονδύλια του Προϋπολογισµού
του Τµήµατος Γεωργίας (για να ανακτηθούν µετά από υποβολή σχετικής αίτησης από το ΣΑΑ) ενίσχυση
µέχρι 70% της δαπάνης και το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από τις ενδιαφερόµενες Τοπικές
Αρχές/Οργανωµένες Οµάδες και αποτελεί τη συνεισφορά των επηρεαζόµενων/ ευεργετούµενων από
την ανάπτυξη. Για κατεδάφιση/µετεγκατάσταση περιβαλλοντικά προβληµατικών περιστατικών, θα
παρέχεται κρατική ενίσχυση µέσω άλλου Κρατικού Σχεδίου Ανάπτυξης, βάσει όσων προνοούνται στο
συγκεκριµένο σχέδιο.

126

Αποκατάσταση του γεωργικού ∆εν προβλέπεται οποιαδήποτε εφαρµογή στο ΠΑΑ 2007-2013
παραγωγικού δυναµικού που
έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές και εισαγωγή
των κατάλληλων δράσεων
πρόληψης
1.3 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Κωδικός
Μέτρου/
Καθεστώτος
131

132

Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος
(Νοµική βάση)
Παροχή βοήθειας σε
γεωργούς για να
προσαρµοσθούν σε
απαιτητικά πρότυπα
βασιζόµενα στην κοινοτική
νοµοθεσία

Συµµετοχή
γεωργών
σε
συστήµατα για την ποιότητα
των τροφίµων
(Άρθρο 20 (i) (ii) και 32 του
Κανονισµού
(ΕΕ)1698/2005,
Άρθρο 22 του Κανονισµού (ΕΕ)
1974/2006 και Παράρτηµα II,
σηµείο 5.3.1.3.2)

Σύντοµη περιγραφή Μέτρου/Καθεστώτος
Η προσαρµογή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στα κοινοτικά πρότυπα που άπτονται των τοµέων:
¾ του περιβάλλοντος της ∆ηµόσιας υγείας
¾ της υγείας των ζώων και των φυτών
¾ της καλής διαβίωσης των ζώων και
¾ της ασφάλειας στο χώρο εργασίας
αποτελεί Κανονιστική υποχρέωση και θα πρέπει να τηρείται από όλους τους γεωργούς.
Τα πρότυπα αυτά επειδή τις περισσότερες φορές επιβάλλουν στους γεωργούς νέες υποχρεώσεις που
οδηγούν σε µείωση του εισοδήµατός τους είτε άµεσα είτε µέσω του πρόσθετου κόστους και
προκειµένου να διευκολυνθούν οι γεωργοί να προχωρήσουν στην ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
προσαρµογή των εκµεταλλεύσεών τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, κρίνεται σκόπιµο µέσω
του µέτρου αυτού να στηριχθεί η προσπάθεια αυτή των γεωργών.
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο παραπάνω στόχος αφορούν στη µερική κάλυψη και του
διαφυγόντος εισοδήµατος µε στόχο την ταχύτερη εφαρµογή και τήρηση των απαιτητικών προτύπων.
Στόχος του καθεστώτος αυτού είναι η παροχή διαβεβαίωσης στους γεωργούς όσον αφορά στην
ποιότητα των προϊόντων ή της διαδικασίας παραγωγής που χρησιµοποιείται ως αποτέλεσµα συµµετοχής
τους σε τέτοια συστήµατα, να επιτευχθεί προστιθέµενη αξία στα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και να
βελτιωθούν οι ευκαιρίες εµπορίας των προϊόντων αυτών. Η στήριξη θα δίνεται στους γεωργούς που
συµµετέχουν στο σύστηµα ποιότητας των τροφίµων µόνο στην περίπτωση που το γεωργικό προϊόν έχει
αναγνωριστεί επίσηµα βάσει προαναφερθέντων Κανονισµών ή εάν το σύστηµα που είναι
αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος πληροί τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. ∆εν είναι επιλέξιµα για
στήριξη συστήµατα ή επιµέρους δράσεις οι οποίες έχουν ως µοναδικό σκοπό να αυξήσουν το επίπεδο
ελέγχου της τήρησης υποχρεωτικών προτύπων µε βάση την κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία δεν είναι
επιλέξιµα για στήριξη. Για συστήµατα ποιότητας τροφίµων που προνοούνται από τους Κανονισµούς
(ΕΚ) 510/ 2005 και (ΕΚ) 509/ 2005, η στήριξη θα δίνεται µόνο σε σχέση µε προϊόντα τα οποία έχουν
εγγραφεί στο εθνικό ή κοινοτικό Μητρώο.
Οι δράσεις προωθούν την:
− Κάλυψη των πρόσθετων σταθερών εξόδων του γεωργού που προκύπτουν από την τήρηση
προδιαγραφών και απαιτήσεων για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας
− Κάλυψη των εξόδων ένταξης του γεωργού στο συγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας
− Κάλυψη των εξόδων του γεωργού όσον αφορά τους ελέγχους και την πιστοποίηση που θα
υπόκειται από την Αρµόδια Αρχή ή από αναγνωρισµένο ιδιωτικό οργανισµό ελέγχου και
πιστοποίησης για να επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του προϊόντος ή/ και
τη νοµοθεσία που διέπει την παραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος
− Κάλυψη εξόδων για την τήρηση στοιχείων και συµπλήρωση εντύπων από το γεωργό όσον
αφορά την ιχνηλασιµότητα κατά την παραγωγή και εµπορία του προϊόντος

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

290

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

133

∆ραστηριότητες ενηµέρωσης
και προώθησης των
προϊόντων στο πλαίσιο
συστηµάτων για την ποιότητα
των τροφίµων
(Άρθρο 20 (i) (ii) και 33 του
Κανονισµού (ΕΕ)1698/2005,
Άρθρο 23 του Κανονισµού (ΕΕ)
1974/2006 και Παράρτηµα IΙ,
σηµείο 5.3.1.3.3)

− Κάλυψη λογιστικών εξόδων του γεωργού
Τα επιλέξιµα Κοινοτικά και Εθνικά Σχέδια για στήριξη είναι:
− Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)/Προστατευόµενης Γεωγραφικής
Ένδειξης (ΠΓΕ) που κατοχυρώνονται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 510/2006 του Συµβουλίου
(περιλαµβανοµένης της πατάτας ΠΟΠ)
− Προϊόντα που κατοχυρώνονται ως εγγυηµένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα µε βάση τον
Κανονισµό (ΕΚ) 509/2006 του Συµβουλίου
− Βιολογικά προϊόντα µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 2092/1991 του Συµβουλίου
− Προϊόντα που κατοχυρώνονται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 1493/1999 (περιλαµβανοµένης
της Κουµανδαρίας και των τεσσάρων Οίνων Ελεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ).
Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται βάσει του πάγιου κόστους ή του σταθερού ετήσιου κόστους που
απορρέει από τη συµµετοχή στα στηριζόµενα προγράµµατα για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Η στήριξη
για παραγωγή προϊόντων ποιότητας που καλύπτονται από συστήµατα ποιότητας µε βάση τους
Κανονισµούς (ΕΚ) 510/ 2006, (ΕΚ) 509/ 2006, (ΕΚ) 2092/ 91 και (ΕΚ) 1493/ 1999 θα είναι µέχρι τις
3.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση.
Το µέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε οµάδες παραγωγών προϊόντων ποιότητας µε στόχους:
− Την ενηµέρωση καταναλωτών για προϊόντα που παράγονται βάσει Κοινοτικών και εθνικών
συστηµάτων ποιότητας.
− Την προώθηση των προϊόντων αυτών
Οι δράσεις αυτές επικεντρώνονται στην ποιότητα, τον ειδικό τρόπο παραγωγής, τα υψηλά επίπεδα
ευηµερίας των ζώων και τον σεβασµό προς το περιβάλλον, ενώ µπορεί να διαδίδεται επιστηµονική και
τεχνική γνώση για τα προϊόντα αυτά. ∆ικαιούχες είναι οι δράσεις πληροφόρησης, προώθησης και
διαφήµισης στην εσωτερική αγορά, ενώ δεν πρέπει να αφορούν εµπορικά σήµατα. Οι δράσεις δεν
πρέπει να προτρέπουν στην αγορά ενός προϊόντος βάσει συγκεκριµένης καταγωγής εκτός από τα
προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα κρασιά ποιότητας που παράγονται σε οριοθετηµένες περιοχές.
Με το καθεστώς αυτό θα καλύπτονται οι πιο κάτω συγκεκριµένες δαπάνες:
− Η κάλυψη δαπανών που σχετίζονται µε την οργάνωση και/ ή τη συµµετοχή σε εκθέσεις και
άλλες εκδηλώσεις
− Η κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται µε εκστρατείες προώθησης των προϊόντων ποιότητας
− Η κάλυψη των δαπανών που σχετίζεται µε την προβολή, δηµοσιότητα και διαφήµιση των
προϊόντων ποιότητας
− Η κάλυψη των δαπανών όσον αφορά την ενηµέρωση του καταναλωτή για την ύπαρξη αυτών
των προϊόντων και των προδιαγραφών τους
Η στήριξη περιορίζεται µέχρι το 70% του επιλέξιµου κόστους της δράσης µε µέγιστο ποσό τα 100,000
ευρώ για όλη τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου.
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Κωδικός
Μέτρου/
Καθεστώτος
141

142

1.4 ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος
(Νοµική βάση)
Σύντοµη περιγραφή Μέτρου/Καθεστώτος
Στήριξη των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων
ηµιεπιβίωσης που βρίσκονται
σε διαδικασία αναδιάρθρωσης
Ενθάρρυνση σύστασης και
λειτουργίας Οµάδων
Παραγωγών/ Ενώσεων
Οµάδων Παραγωγών
(Άρθρο 20 (d) (ii) και 35 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005,
Άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΕ)
1974/ 2006 και Παράρτηµα ΙΙ,
σηµείο 5.3.1.4.2)

∆εν προβλέπεται οποιαδήποτε εφαρµογή στο ΠΑΑ 2007-2013

Το µέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενθάρρυνση σύστασης Οµάδων Παραγωγών (ΟΠ) ή Ενώσεων Οµάδων
Παραγωγών (Ε.Ο.Π) µέσω της κατ’ αποκοπή παροχής οικονοµικών ενισχύσεων για περίοδο πέντε ετών,
βάσει του κύκλου εργασιών ή την αξία της παραγωγής που τίθεται σε εµπορία κάθε έτος.
Στόχος των Οµάδων Παραγωγών θα είναι η προσαρµογή της παραγωγής και των αποδόσεων µε τις
απαιτήσεις της αγοράς, την από κοινού διάθεση των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της
προετοιµασίας προς πώληση, της κεντρικής οργάνωσης των πωλήσεων και της διάθεσης της
παραγωγής στους διάφορους φορείς εµπορίας και, την θέσπιση κοινών κανόνων για τις πληροφορίες
σχετικά µε την παραγωγή ιδιαίτερα για τη συγκοµιδή και τη διάθεσή της.
∆ικαιούχος της οικονοµικής ενίσχυσης είναι µόνο η Ε.Ο.Π. και όχι τα συστατικά µέλη της, για προϊόντα
που διέπονται από Κοινή Οργάνωση Αγοράς (στις οποίες δεν προβλέπεται παρόµοια στήριξη από την
αντίστοιχη ΚΟΑ) καθώς και για προϊόντα χωρίς ΚΟΑ όπως καθορίζεται στη σχετική Κυπριακή και
Κοινοτική νοµοθεσία
Η αναγνώριση των ΟΠ ή ΕΟΠ διενεργείται µε βάση τη σχετική νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Το µέτρο δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις Οργανώσεων ή ΟΠ, όπου η κοινή εµπορία των
προϊόντων γίνεται µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 2200/96 του Συµβουλίου.
Οι ενισχύσεις θα παρέχονται στις Ο.Π και Ε.Ο.Π. οι οποίες αναγνωρίζονται από την Αρµόδια Εθνική
Αρχή έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, σε ετήσιες δόσεις για τα πρώτα πέντε έτη από την ηµεροµηνία
αναγνώρισης της ΟΠ.
Η ενίσχυση υπολογίζεται µε βάση την παραγωγή που διατίθεται ετησίως στην αγορά και δεν
υπερβαίνει:
− Α) το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος το 5%, 5%, 4%, 3%, 2% της αξίας της παραγωγής που έχει
τεθεί σε εµπορία µέχρι το µέγιστο ποσό 1.000.000 € της παραγωγής αυτής,
− Β) για το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος το 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1,5% της αξίας της
παραγωγής η οποία υπερβαίνει το 1,000,000 € που έχει τεθεί σε εµπορία
− Γ) δε δύναται να υπερβεί ένα ανώτατο όριο το οποίο για κάθε Ο.Π. ισούται µε:
− 100.000 € το 1ο και 2ο έτος, 80.000 € το 3ο έτος, 60.000 € το 4ο έτος και 50.000 € το 5ο
έτος.
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Κωδικός
Μέτρου/
Καθεστώτος
211
212

ΆΞΟΝΑΣ 2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
2.1 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος
Σύντοµη περιγραφή Μέτρου/Καθεστώτος
(Νοµική βάση)
Παροχή
πληρωµών
περιοχές

σε

εξισωτικών
µειονεκτικές

(Άρθρα 36 (a) (i) (ii) και 37 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005
Κανονισµός (ΕΕ) 1974/ 2006 και
Παράρτηµα, σηµεία 5.3.2.1.1,
5.3.2.1.2)

Το µέτρο αποσκοπεί στην καθιέρωση καθεστώτος ενίσχυσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων για
περίοδο πέντε ετών σε επιλέξιµες µειονεκτικές περιοχές (313 κοινότητες συνολικής έκτασης 73.261ha
γεωργικής γης για αντιστάθµιση απώλειας εισοδήµατος, λόγω µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων ή
αντίξοων καιρικών συνθηκών, µε στόχο:
− Τη διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης µε µόνιµες, ηµιµόνιµες ή
εποχιακές καλλιέργειες που αποδίδουν ένα αποδεκτό επίπεδο παραγωγής καθώς και της
γεωργικής γης υπό αγρανάπαυση.
− Τη διατήρηση µιας βιώσιµης αγροτικής κοινότητας.
− Τη διαφύλαξη του φυσικού χώρου
− Τη διαχείριση της γης µε µεθόδους που συµβάλλουν στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη.
Οι δικαιούχοι είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που καλλιεργούν 3 τουλάχιστον δεκάρια γεωργικής γης,
ελάχιστης έκτασης κάθε τεµαχίου ίσης µε 0,5 δεκάριο για µόνιµες και ηµιµόνιµες καλλιέργειες και ενός
δεκαρίου για εποχιακές καλλιέργειες.
Πρέπει να είναι µόνιµοι κάτοικοι ή να εδρεύουν σε µια από τις 379 κοινότητες που περιλαµβάνεται στον
κατάλογο των Μειονεκτικών Γεωργικών Περιοχών ή διαµένουν σε περιοχές άλλες από τις ΜΓΠ εφόσον
πρόκειται για άτοµα που έχουν εκτοπιστεί από τις ιδιόκτητες εκµεταλλεύσεις τους στο βόρειο µέρος της
Κύπρου λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974.
∆εσµεύονται να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητά τους για 5 τουλάχιστον έτη από την πρώτη
καταβολή της εξισωτικής πληρωµής και χρησιµοποιούν πρακτικές σύµφωνες µε τον Κώδικά Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής, τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του
φυσικού χώρου, καθώς και τις πρακτικές αειφορικής γεωργίας. Από το 2009 θα ελέγχονται για τις
κανονιστικές απαιτήσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης, ενώ δέχονται και διευκολύνουν ελέγχους που
πραγµατοποιούν τα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.
Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται σε δυο περιφέρειες και εξαρτάται από τη σοβαρότητα των
µόνιµων φυσικών µειονεκτηµάτων, την παρούσα κατάσταση και οικονοµική διάρθρωση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων και το είδος της καλλιέργειας για αποφυγή υπεραντιστάθµισης σε ορισµένες εκτατικές
ξηρικές καλλιέργειες. Στις δύο περιφέρειες καθορίζονται µονάδες εξισωτικής αποζηµίωσης.
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213

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας
και
παροχή
εξισωτικών
πληρωµών σε περιοχές Φύση
2000
Άρθρα 38 και 39 του Κανονισµού
(ΕΕ) 1698/2005

214

Αγροπεριβαλλοντικές
υποχρεώσεις
(Άρθρο 36 (a) (iv) και 39 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1698/2005
Άρθρο 27 του Κανονισµού (ΕΕ)
1974/2005,
Παράρτηµα
ΙΙ,
σηµείο 5.3.2.1.4)

Με το Μέτρο καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε πρώτο στάδιο για
διατήρηση/ βελτίωση της βιοποικιλότητας στις περιοχές Φύση 2000 και σε µεταγενέστερο στάδιο, όταν
ολοκληρωθούν τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια για κάθε περιοχή, σε αντιστάθµιση µέρους της απώλειας
εισοδήµατος λόγω εφαρµογής των Σχεδίων, όπως απαιτείται και από την εφαρµογή των σχετικών
οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. Το Μέτρο προορίζεται να εφαρµοστεί σε 36 κηρυγµένες περιοχές
Φύση 2000 (περίπου 2.827 εκτάρια γεωργικής γης).
Οι κυριότεροι στόχοι του Μέτρου είναι:
•
Η παροχή στήριξης για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας.
•
Η διατήρηση της βιωσιµότητας της αγροτικής οικογένειας.
•
Η διαφύλαξη του φυσικού χώρου και περιβάλλοντος.
•
Η διατήρηση και προαγωγή αειφορικών γεωργικών συστηµάτων.
•
Η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων
Μέχρι την έγκριση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων για κάθε περιοχή, για να είναι δυνατή η επιδότηση
µέσω του Μέτρου, θα πρέπει να εφαρµόζεται η εξής δράση:
•
∆ιατήρηση λωρίδων φυσικής βλάστησης στα όρια των αγροτεµαχίων κατά την περίοδο ΑπριλίουΜαΐου (περίοδος φωλεοποίησης πουλιών), πλάτους 2 µ. και ύψους 30 εκ. τουλάχιστον, όπου δεν
θα εφαρµόζεται οποιαδήποτε χηµική επέµβαση.
Με την έγκριση των σχετικών ∆ιαχειριστικών Σχεδίων, για να είναι δυνατή η επιδότηση/στήριξη µέσω
του Μέτρου, θα πρέπει να εφαρµόζονται οι εξής δράσεις:
•
Εφαρµογή των σχετικών ∆ιαχειριστικών Σχεδίων της κάθε περιοχής µε σκοπό την υιοθέτηση από
τους γεωργούς µεθόδων για τη διατήρηση και προστασία των περιοχών αυτών όπως ορίζουν οι
Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ.
•
Η διασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης της γεωργικής γης µε µόνιµες, ηµιµόνιµες ή εποχιακές
καλλιέργειες που αποδίδουν ένα αποδεκτό επίπεδο παραγωγής καθώς και της γεωργικής γης υπό
αγρανάπαυση.
∆ικαιούχοι είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που κατέχουν ή διαχειρίζονται γεωργική γη και υποβάλλουν
κανονικά αίτηση, οι οποίοι πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Η ενίσχυση για τις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις στις περιοχές Φύση 2000 ορίζεται αρχικά σε 350€/εκτάριο και ακολούθως θα γίνεται
επαναπροσδιορισµός στη βάση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων.
Το Μέτρο αυτό αποτελείται από 8 καθεστώτα, βάσει των οποίων οι γεωργοί αναλαµβάνουν
συγκεκριµένες αγροπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα. Οι
δεσµεύσεις αναλαµβάνονται για περίοδο 5 ετών, εκτός της εφαρµογής τριετούς αµειψισποράς, δράση
για την οποία τα συµβόλαια έχουν εξαετή διάρκεια.
Τα καθεστώτα είναι:
2.3.1: «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στα οινοποιήσιµα/επιτραπέζια αµπέλια»
Οι κυριότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι:
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−

Η επίτευξη σηµαντικών αγροπεριβαλλοντικών βελτιώσεων λόγω της µείωσης στη χρήση
ζιζανιοκτόνων
− Μείωση της συνολικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από την καλλιέργεια
των αµπελιών.
− Αειφορική διαχείριση των διαθέσιµων φυσικών πόρων.
− Προστασία της δηµόσιας υγείας
− Βελτίωση της υφής και γονιµότητας του εδάφους και αύξηση της διαθέσιµης υγρασίας του
− Περιορισµός της έκρηξης και επέκτασης των πυρκαγιών
− Συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο
Οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες µε αυτές της Πολλαπλής Συµµόρφωσης (Κανονισµός ΕΚ 1782/2003).
Επιλέξιµη δράση είναι η µηχανική καλλιέργεια ή άλλος µηχανικός τρόπος καταστροφής των
αγριόχορτων. Η δράση αυτή θα γίνεται κατά τη διάρκεια του βλαστητικού κύκλου των αµπελιών.
2.3.2: «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις πατάτες»
Ειδικότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι:
− η µείωση της συνολικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από την καλλιέργεια
πατατών,
− η αειφορική διαχείριση των διαθέσιµων φυσικών πόρων,
− η µείωση της χρήσης γεωργικών φαρµάκων και λιπασµάτων και η βελτίωση της ποιότητας και
ασφάλειας των παραγόµενων προϊόντων,
− η προαγωγή της επαγγελµατικής ασφάλειας και ευηµερίας των παραγωγών και του εργατικού
προσωπικού,
− η προστασία της δηµόσιας υγείας,
− η προσαρµογή της παραγωγής των κυπριακών πατατών κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις
αυξηµένες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού καταναλωτικού κοινού,
− βελτίωση της υφής και γονιµότητας του εδάφους και αύξηση της διαθέσιµης υγρασίας του.
Επιλέξιµες δράσεις αποσκοπούν στην προώθηση καλλιεργητικών µεθόδων και τεχνικών παραγωγής και
διαχείρισης που σέβονται το περιβάλλον, ιδίως για να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων, του
εδάφους και του τοπίου και να διατηρηθεί ή/ και να προαχθεί η βιοποικιλοµορφία.
Οι δράσεις είναι:
− Τριετής Αµειψισπορά ( εναλλαγή µε ένα χρόνο πατάτες, ένα χρόνο άλλη ετήσια καλλιέργεια
εκτός των σολανωδών και ένα χρόνο υποχρεωτική αγρανάπαυση µε τουλάχιστον δύο
καλλιέργειες του εδάφους (φθινόπωρο - άνοιξη) και εφαρµογή χλωρής λίπανσης) και
− Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής (ορθολογιστική χρήση του νερού και των λιπασµάτων
καθώς και η συνδυασµένη χρήση φυσικών και χηµικών µεθόδων φυτοπροστασίας)
Το ποσοστό της ενίσχυσης βασίζεται στο διαφυγόν εισόδηµα και τις επιπρόσθετες δαπάνες που
προέρχονται από τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο δικαιούχος
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2.3.3: «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στα εσπεριδοειδή»
Ανάµεσα στους στόχους του Καθεστώτος περιλαµβάνονται:
− Η µείωση της χρήσης εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων και χηµικών λιπασµάτων.
− Η µείωση ή και αντικατάσταση της χρήσης ζιζανιοκτόνων,
− Η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων,
− Η ασφάλεια των εργαζοµένων,
− Η παραγωγή εσπεριδοειδών ποιότητας,
− Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων,
− Η προστασία της δηµόσιας υγείας,
− Η βελτίωση και προαγωγή της βιοποικιλότητας.
− Η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση
Επιλέξιµες δράσεις αφορούν:
1. Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής Εσπεριδοειδών (ορθολογιστική χρήση του νερού και
των λιπασµάτων καθώς και η συνδυασµένη χρήση φυσικών, βιολογικών, µηχανικών και
χηµικών µεθόδων φυτοπροστασίας ) και
2. Μηχανική αντιµετώπιση ζιζανίων έναντι χρήσης ζιζανιοκτόνων
Η ενίσχυση θα παρέχεται για την κάλυψη των αυξηµένων δαπανών που προκύπτουν από τις δράσεις
(600 Ευρώ ανά εκτάριο για την δράση 1 και 300 Ευρώ για την 2).
2.3.4: «Ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων στις αροτραίες καλλιέργειες»
Ο στόχος είναι η επίτευξη σηµαντικών αγροπεριβαλλοντικών βελτιώσεων λόγω της µείωσης της
χρήσης αγροχηµικών παρασκευασµάτων, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, ο
περιορισµός του πληθυσµού των δυσεξόντωτων ζιζανίων στα σιτηρά αλλά και η βελτίωση της δοµής και
της γονιµότητας του εδάφους.
Επιλέξιµη δράση είναι η διακοπή της µονοκαλλιέργειας σιτηρών και η εισαγωγή διετούς ή τριετούς
συστήµατος αµειψισποράς µε µια χρονιά αγρανάπαυσης ή καλλιέργειας µε επιλέξιµα ψυχανθή το
αργότερο κάθε τρίτο χρόνο.
Η ενίσχυση καλύπτει µέρος του διαφυγόντος εισοδήµατος και των επιπρόσθετων δαπανών που
προέρχονται από τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει ο δικαιούχος.
2.3.5: «∆ιάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών και
διάσωση παραδοσιακών φυλών ζώων»
Α. ∆ιάσωση παραδοσιακών φυλών ζώων που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση
Στόχος είναι η διάσωση, διατήρηση στο φυσικό τους περιβάλλον και η αύξηση του αριθµού των ζώων
της αυτόχθονης φυλής αγελάδων και της ντόπιας φυλής προβάτου προκειµένου να διατηρηθούν στο
φυσικό τους περιβάλλον αλλά και να αυξηθεί η γενετική ποικιλοµορφία µε τις προστατευµένες αυτές
φυλές οι οποίες αποτελούν ιστορικό/ γενετικό κεφάλαιο στο περιβάλλον της Κύπρου
Ειδικός στόχος είναι η ενίσχυση των κτηνοτρόφων που έχουν δεσµευτεί για την διατήρηση και εκτροφή
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της ντόπιας φυλής αγελάδων και της ντόπιας φυλής προβάτων στο φυσικό τους περιβάλλον και η
αύξηση του αριθµού των ζώων αυτών.
Επιλέξιµη δράση είναι η εκτροφή/ διατήρηση ζώων των ντόπιων φυλών προβάτων και αγελάδων για
πέντε (5) ηµερολογιακά έτη και η διαχείριση τους σύµφωνα µε τον Περί Ευηµερίας των Ζώων Νόµο και
σχετικούς κοινοτικούς Κανονισµούς της.
Η ∆ράση προνοεί την παραχώρηση επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους που διατηρούν ζώα:
− της ντόπιας φυλής αγελάδων, και
− της ντόπιας φυλής προβάτων.
Β. ∆ιάσωση παραδοσιακών ποικιλιών της αµπέλου που κινδυνεύουν από εξαφάνιση
Κύριοι στόχοι του µέτρου είναι η παροχή ειδικής ενίσχυσης προς τους καλλιεργητές τέτοιων ποικιλιών
για την διατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος, και της διάσωσης παραδοσιακών
οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπελιών υπό εξαφάνιση.
Επίσης η διάσωση των παραδοσιακών
οινοποιήσιµων ποικιλιών υπό εξαφάνιση προκειµένου να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και η γενετική
ποικιλοµορφία του φυτικού κεφαλαίου, και τέλος η διατήρηση σε καλή κατάσταση παραδοσιακών
ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών χαµηλής παραγωγικότητας.
Επιβεβαιώνεται ότι θα ακολουθείται η Πολλαπλή Συµµόρφωση.
Επιλέξιµη δράση είναι η µηχανική καλλιέργεια ή άλλος µηχανικός τρόπος καταστροφής των
αγριόχορτων. Η δράση αυτή θα γίνεται κατά τη διάρκεια του βλαστητικού κύκλου των αµπελιών. Η
διατήρηση σε καλή κατάσταση των υπό εξαφάνιση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών
χαµηλής παραγωγικότητας.
Η ενίσχυση ανέρχεται σε 900 Ευρώ ανά εκτάριο.
2.3.6: «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις σε παραδοσιακές φυτείες δέντρων και θάµνων,
µε έµφαση στις µειονεκτικές περιοχές»
Οι κυριότεροι στόχοι του καθεστώτος είναι:
− ο περιορισµός της συνολικής περιβαλλοντικής ρύπανσης/ επιβάρυνσης από τη χρήση χηµικών
ζιζανιοκτόνων
− διατήρηση/ βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους
− η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστηµάτων και του αγροτικού τοπίου
− η διατήρηση του παραδοσιακού αγροτικού περιβάλλοντος και της υψηλής φυσικής αξίας του
παραδοσιακού τοπίου
− η συγκράτηση του πληθυσµού στις µειονεκτικές περιοχές
− η διατήρηση της φυσικής υποδοµής ως προϋπόθεσης για ανάπτυξη πρόσθετων
δραστηριοτήτων
Οι επιλέξιµες δράσεις είναι:
Α. Σε ποικιλίες/είδη δένδρων που σχετίζονται µε την παράδοση και είναι χαρακτηριστικά της
φυσιογνωµίας του τοπίου όπως π.χ. αµυγδαλιές, χαρουπιές, φουντουκιές, πολεµιδιές κ.τ.λ..
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−

η εφαρµογή δύο µηχανικών καλλιεργειών το χρόνο έναντι χηµικής καταπολέµησης, µε σκοπό
την καταστροφή των αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη).
− µηχανική καταστροφή αγριόχορτων (φθινόπωρο και άνοιξη) γύρω από τα δέντρα.
Β. Σε ανθοφόρους και άλλους θάµνους καθώς και φαρµακευτικά/ αρωµατικά φυτά που σχετίζονται µε
την παράδοση και είναι χαρακτηριστικά της φυσιογνωµίας του τοπίου όπως π.χ. Rosa damaskina,
τρεµιθιά, σχοινιά, σπατσιά κ.λ.π.
− µηχανική καταστροφή της ενδιάµεσης άγριας βλάστησης (φθινοπωρινής και ανοιξιάτικης),
δύο φορές το χρόνο.
2.3.7: «Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων»
Οι σηµαντικότεροι στόχοι του Καθεστώτος είναι:
− η µείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία
− η αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων
− η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας
− η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστηµάτων και του αγροτικού τοπίου
− η προστασία της δηµόσιας υγείας
Σκοπός του καθεστώτος είναι η εφαρµογή ενός σφαιρικού συστήµατος γεωργικής παραγωγής µε
πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον που στοχεύουν στην ανάπτυξη των οικοσυστηµάτων, στην
αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, καθώς και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, χωρίς τη χρήση
χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.
Για την εφαρµογή των πιο πάνω δράσεων έχουν επιλεγεί συγκεκριµένοι κλάδοι τόσο της φυτικής όσο
και της ζωϊκής παραγωγής:
2.3.8: «Παροχή ενισχύσεων για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
πανίδας».
Στόχοι του Μέτρου είναι:
− Η συστηµατική ενσωµάτωση δράσεων µέσα στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις για διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και κατ΄ επέκταση για
διατήρηση της βιοποικιλότητας.
− Η δηµιουργία βοσκοτόπων διατροφής και αναπαραγωγής της άγριας πανίδας µέσα στους
φυσικούς οικοτόπους.
− Η ικανοποιητική παροχή βιοµάζας για διατροφή των πτηνών ή των θηλαστικών της άγριας
πανίδας και η αποφυγή του επηρεασµού των γεωργικών καλλιεργειών.
− Η προστασία και η διαχείριση της άγριας πανίδας στους βιοτόπους της καλλιεργούµενης γης
και η διατήρηση των διαδρόµων επικοινωνίας των πληθυσµών της άγριας πανίδας µέσω των
βιοτόπων.
Το µέτρο εφαρµόζεται σε γεωργικές εκτάσεις των πεδινών, ηµιορεινών και ορεινών περιοχών, που
αποτελούν τους φυσικούς χώρους διατροφής της άγριας πανίδας από γεωργικά ενδιαιτήµατα και
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παρέχουν τις κατάλληλές συνθήκες φωλεοποίησης και αναπαραγωγής.
Επιλέξιµη δράση είναι η ετήσια σπορά µε επιλέξιµα µίγµατα σιτηρών – ψυχανθών συγκεκριµένων
καλλιεργούµενων ή αυτόχθονων ειδών που είναι κατάλληλα και προσαρµοσµένα στους φυσικούς
οικότοπους των καλλιεργούµενων εκτάσεων της Κύπρου.
215
216

Κωδικός
Μέτρου/
Καθεστώτος
221

Ενισχύσεις
για
την
καλή ∆εν προβλέπεται οποιαδήποτε εφαρµογή στο ΠΑΑ 2007
διαβίωση των ζώων
Στήριξη για µη παραγωγικές ∆εν προβλέπεται οποιαδήποτε εφαρµογή στο ΠΑΑ 2007
επενδύσεις
2.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ
Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος
Σύντοµη περιγραφή Μέτρου/Καθεστώτος
(Νοµική βάση)
∆άσωση Γεωργικής Γης
(Άρθρα 36 (β) (i) και 43
Παράγραφοι 1,2,3 & 4 του
Κανονισµού 1698/2005.
Άρθρα
30
και
31
του
Κανονισµού
1974/2006,
Παράρτηµα
II,
σηµείο
5.3.2.2.1)

Με το καθεστώς αυτό προωθείται η δάσωση περιοχών που αντιµετωπίζουν διάφορα περιβαλλοντικά
προβλήµατα (διάβρωση εδάφους, υποβάθµιση ποιότητας νερών κλπ) ή οι εκεί γεωργικές καλλιέργειες
έχουν καταστεί ασύµφορες.
Το καθεστώς στοχεύει στο να συµβάλει:
− στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την απερήµωση
− στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
− στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων
− στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου της υπαίθρου
− στην εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος στους γεωργούς των ορεινών περιοχών µε
την προσφορά εναλλακτικού τρόπου χρήσης της γεωργικής γης
− στην άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών
Οι επιλέξιµες δράσεις διαχωρίζονται σε δύο οµάδες:
−
Εγκατάσταση και Προστασία της ∆ασικής Φυτείας (προετοιµασία εδάφους,
προµήθεια
πολλαπλασιαστικού υλικού, εγκατάσταση της φυτείας καθώς και τις εργασίες για προστασία
από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (η περίφραξη της φυτείας είναι επιλέξιµη µόνο στην
περίπτωση που υπάρχει πρόβληµα βόσκησης). Επίσης περιλαµβάνουν και τις εργασίες για το
λεκάνωµα, το πότισµα, τη συντήρηση του αρδευτικού συστήµατος, την καταπολέµηση
ζιζανίων στη βολοφυτεία/ σποροφυτεία καθώς και την αναπλήρωση αποτυχιών της
βολοφυτείας ή σποροφυτείας για τα πρώτα δύο χρόνια µετά τη φύτευση ή σπορά), και
− Περιποίηση/ Συντήρηση της ∆ασικής Φυτείας (έναρξη στο τέλος του δευτέρου χρόνου µετά τη
φύτευση/ σπορά, διαρκεί τρία χρόνια και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της φυτείας από
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.)
Το Καθεστώς αυτό θα εφαρµοσθεί στις περιοχές της υπαίθρου που δεν είναι δασικές.
Η στήριξη περιλαµβάνει οικονοµική ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας, ετήσια
ενίσχυση ανά εκτάριο για τα πρώτα τρία χρόνια µετά την εγκατάστασή της για δαπάνες συντήρησης
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ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία της δάσωσης και ετήσια πριµοδότηση ανά εκτάριο µέχρι 15 χρόνια
µετά τη φύτευση/ σπορά, ως αντιστάθµισµα της απώλειας του γεωργικού εισοδήµατος. Η στήριξη για
δάσωση γεωργικών εκτάσεων, ανειληµµένη από ∆ηµόσιες Αρχές, καλύπτει µόνο δαπάνες
εγκατάστασης, ενώ παρέχεται στήριξη και σε περίπτωση µετατροπής αγροπεριβαλλοντικής δέσµευσης
σε δέσµευση δάσωσης γεωργικής γης.
Η δάσωση πρέπει να είναι συµβατή µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της περιοχής και θα περιορίζεται
σε γεωργική γη συγκεκριµένων τύπων καλλιέργειας. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Η
δαπάνη εγκατάστασης καλύπτεται 100% από το δηµόσιο για έργα του δηµοσίου ενώ για έργα του
ιδιωτικού τοµέα η κάλυψη από το δηµόσιο ανέρχεται µέχρι και 80%.
222

Εγκατάσταση
Γεωργοδασοπονικών
Συστηµάτων
(Άρθρα 36 (β) (ii) και 44
Παράγραφοι 1,2,3 & 4 του
Κανονισµού 1698/2005.
Άρθρα
30
και
32
του
Κανονισµού
1974/2006,
Παράρτηµα II, σηµείο 5.3.2.2.2
)

223

∆άσωση µη Γεωργικής Γης
(Άρθρα 36 (β) (iii) και 45
Παράγραφοι 1,2 & 3
του
Κανονισµού 1698/ 2005.
Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.3
του
Παραρτήµατος
II
του

Το καθεστώς αποσκοπεί στην εγκατάσταση νέων ανεµοθραυστών (γραµµική φυτεία που αποτελείται
από µια έως δυο σειρές δασικών δέντρων κατάλληλα εγκατεστηµένη) για προστασία των γεωργικών
καλλιεργειών από εξωγενείς παράγοντες (ανέµους και παγετούς) καθώς και στη συµβολή για
παραγωγή δασοκοµικών προϊόντων και για ικανοποίηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
Κύριοι στόχοι του Καθεστώτος είναι:
− η στήριξη των γεωργών µε την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών,
− η συµβολή στην παραγωγή δασικών προϊόντων,
− η επέκταση του πρασίνου,
− η ικανοποίηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων και αναγκών όπως η βελτίωση του τοπίου, η
προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η παροχή καταφυγίων για την πανίδα, κ.λ.π.
Οι δράσεις περιλαµβάνουν προετοιµασία του εδάφους, προµήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού,
εγκατάσταση της φυτείας καθώς και εργασίες για προστασία από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
Στις δράσεις περιλαµβάνονται επίσης εργασίες για το λεκάνωµα, το πότισµα, την καταπολέµηση
ζιζανίων καθώς και την αναπλήρωση αποτυχιών για τα πρώτα δύο χρόνια µετά την εγκατάσταση. Οι
∆ικαιούχοι γεωργοί που εντάσσονται στο Καθεστώς δεσµεύονται να διατηρούν τον εγκατεστηµένο
ανεµοθραύστη σε ικανοποιητική κατάσταση τουλάχιστον για 5 χρόνια. Η γη που θα ενταχθεί στο
Καθεστώς αυτό δε θα µπορεί να επανενταχθεί στο ίδιο ή άλλο ανάλογο Καθεστώς ή Μέτρο. Η ενίσχυση
για τις δαπάνες εγκατάστασης του ανεµοθραύστη θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Οι περισσότερες
περιοχές που θα ενταχθούν στο Καθεστώς αυτό καλύπτονται ικανοποιητικά από το Σχέδιο
Πυροπροστασίας.
Το καθεστώς αυτό προωθεί τη δάσωση επιλέξιµων εκτάσεων µη γεωργικής γης στην οποία
παρουσιάζονται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα (πυρκαγιές, ερηµοποίηση κλπ), µε στόχο να
συµβάλει:
− στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
− στην προστασία της υπαίθρου από φυσικές καταστροφές (πληµµύρες και πυρκαγιές)
− στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την απερήµωση
− στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων
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Κανονισµού 1974/ 2006)

στη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου της υπαίθρου
στην εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος στους γεωργούς των ορεινών περιοχών µε
την προσφορά εναλλακτικού τρόπου χρήσης της µη γεωργικής γης
− στην άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών
Οι δράσεις για την εγκατάσταση και προστασία της ∆ασικής Φυτείας είναι ίδιες µε αυτές του
καθεστώτος 222. Οι δράσεις για την Περιποίηση/ Συντήρηση της ∆ασικής Φυτείας ξεκινούν στο τέλος
του δευτέρου χρόνου µετά τη φύτευση/ σπορά, διαρκούν τρία χρόνια και αποσκοπούν στην
εξασφάλιση της φυτείας από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Οι εργασίες αυτές είναι επιλέξιµες
µόνο στην περίπτωση της εγκαταλειµµένης γεωργικής γης. Η στήριξη περιλαµβάνει οικονοµική
ενίσχυση για τις δαπάνες εγκατάστασης της φυτείας, ετήσια ενίσχυση για τα πρώτα τρία χρόνια µετά
την εγκατάστασή της για τις δαπάνες συντήρησης ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία της δάσωσης. Η
στήριξη για δάσωση γεωργικών εκτάσεων, ανειληµµένη από ∆ηµόσιες Αρχές, καλύπτει µόνο δαπάνες
εγκατάστασης, ενώ παρέχεται στήριξη και σε περίπτωση µετατροπής αγροπεριβαλλοντικής δέσµευσης
σε δέσµευση δάσωσης γεωργικής γης. Το Καθεστώς συνδέεται άµεσα µε τη 2η δράση του Εθνικού
∆ασικού Προγράµµατος (αφορά δασώσεις και δασοκοµία) η οποία χαρακτηρίζεται ως πολύ µεγάλης
σηµασίας και η εφαρµογή της καλύπτει τόσο τα κρατικά δάση και τη χαλίτικη γη όσο και τη γεωργική
και µη γη.

Ενισχύσεις Φύση 2000

Το Καθεστώς αυτό θα εφαρµόζεται στις δασικές εκτάσεις των κηρυγµένων περιοχών Φύση 2000, µε
κυριότερο ειδικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρµογής των Οδηγιών 92/43/EEC και 79/409/EEC. Αυτό
θα γίνεται µέσω ειδικής στήριξης στους ιδιώτες δασοκαλλιεργητές µε σκοπό να τους βοηθήσει να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που θα απορρέουν από την εφαρµογή των εν λόγω Οδηγιών καθώς
επίσης και άλλων σχετικών εθνικών προνοιών και µέτρων. Στο παρόν στάδιο θα παρέχεται οικονοµική
ενίσχυση ως αντιστάθµισµα απώλειας εισοδήµατος για την αποφυγή υλοτοµιών στους οικοτόπους της
παρουσιάζονται στο καθεστώς 225. Σε µεταγενέστερο στάδιο πιθανόν να προστεθούν επιπλέον
περιορισµοί. Κριτήριο για ένταξη µιας έκτασης στο Καθεστώς θα αποτελεί ο αριθµός και ο βαθµός των
περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση
της βιοποικιλότητας, και του οικολογικού ρόλου των δασών. Το Καθεστώς συνδέεται µε το Εθνικό
∆ασικό Πρόγραµµα και τη ∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας, ενώ οι προς ένταξη περιοχές
καλύπτονται από το Σχέδιο Πυροπροστασίας.
Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση του οικολογικού και προστατευτικού ρόλου των
δασών σε περιοχές εκτός του δικτύου Φύση 2000. Στόχοι του είναι:
− η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
− η ενίσχυση της προστατευτικής αξίας των δασών σε σχέση µε τη διάβρωση και την ποιοτική
και ποσοτική βελτίωση των υδάτων.
− η διαφύλαξη και βελτίωση των υψηλής αξίας δασικών οικοσυστηµάτων
Στο παρόν στάδιο έχει καθορισθεί µία µόνο δέσµευση η οποία αφορά την αποφυγή καρπώσεων στους
ακόλουθους οικοτόπους:

(Άρθρα 36 (β) (iv) και 46 του
Κανονισµού 1698/2005.
Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.4
του
Παραρτήµατος
ΙΙ
του
Κανονισµού 1974/2006.)

225

∆ασοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις
(Άρθρα 36 (β) (v) και 47
Παράγραφος 1 και 2 του
Κανονισµού 1698/2005.
Σηµείο
5.3.2.2.5
του
Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού

−
−
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1974/2006)

− µαύρης πεύκης (Pinus nigra subsp. pallasiana),
− τραχείας πεύκης (Pinus brutia),
− δρυός (Quercus infectoria subsp. veneris),
− τρεµιθιάς (Pistacia atlantica)
− µικτούς οικότοπους των πιο πάνω ειδών.
Οι οικότοποι αυτοί βρίσκονται σε ευδιάβρωτα περιβάλλοντα και η συγκοµιδή ξυλείας στους εν λόγω
οικοτόπους θα προκαλούσε σοβαρή επιφανειακή διάβρωση. Η διάρκεια της δέσµευσης είναι 5ετής και
το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης που θα καταβάλλεται ως απώλεια εισοδήµατος για την αποφυγή
υλοτοµιών έχει καθοριστεί στα 45 €/ha/έτος για συστάδες µε συγκόµωση 10-40% και στα 109€ για
συστάδες µε συγκόµωση 40-80%. Το καθεστώς συνδέεται µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα και τη
∆ασική Στρατηγική της Κοινότητας. Οι περιοχές που θα ενταχθούν καλύπτονται από το Σχέδιο
Πυροπροστασίας.

Προστασία των δασών από τις
πυρκαγιές και αναδάσωση
καµένων περιοχών
(Άρθρα 36 (β) (vi) και 48
Παράγραφος
1
&
2
του
Κανονισµού 1698/2005.
Άρθρα 30 και 33 και σηµείο
5.3.2.2.6 του Παραρτήµατος II
του Κανονισµού 1974/ 2006.)

Στόχοι του µέτρου είναι η µείωση:
− του αριθµού των πυρκαγιών και της ετήσιας καµένης έκτασης
− της µέσης καµένης έκτασης ανά πυρκαγιά
− του χρόνου ανίχνευσης των πυρκαγιών
− του χρόνου µεταξύ της ανίχνευσης και της αναγγελίας µιας πυρκαγιάς
− του µέσου χρόνου επέµβασης καθώς και της αναδάσωσης των καµένων περιοχών
Για την πρόληψη πυρκαγιών απαιτούνται έργα πυροπροστασίας όπως κατασκευή και συντήρηση
αντιπυρικών λωρίδων, διάνοιξη δασικών δρόµων, κατασκευή υδατοδεξαµενών, εγκατάσταση
συστηµάτων πυρασφάλειας, καλλιέργεια αγρών που εφάπτονται ή συνορεύουν µε δάση, εφαρµογή
δασοκοµικών µέτρων µείωσης κινδύνου έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών, εγκατάσταση υδροστοµίων
και κατασκευή µονοπατιών. Η κατασκευή και βελτίωση πυροφυλακίων, η εγκατάσταση και βελτίωση
Αυτόµατων Συστηµάτων Ανίχνευσης Πυρκαγιών και η ανάπτυξη και βελτίωση
υφιστάµενου
συστήµατος τηλεπικοινωνιών είναι κάποια επιπλέον µέτρα.
Για την αναδάσωση των καµένων περιοχών θα παρέχεται οικονοµική ενίσχυση η οποία θα ανέρχεται
στο 100% των επιλέξιµων δαπανών. Κατά την εφαρµογή της δράσης αυτής θα ακολουθούνται όλες οι
άλλες πρόνοιες του Καθεστώτος «∆άσωση µη γεωργικής γης» του Μέτρου «∆ασώσεις». Οι
προτεινόµενες δράσεις συνδέονται µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα και τη ∆ασική Στρατηγική της
Κοινότητας και είναι πλήρως συµβατές µε το Σχέδιο Πυροπροστασίας ∆ασών.
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Μη παραγωγικές επενδύσεις
(Άρθρα 36 (β) (vii) και 49
Παράγραφος β του Κανονισµού
1698/2005.
Σηµείο
5.3.2.2.7
του
Παραρτήµατος II του Κανονισµού
1974/2006)

Το Καθεστώς αυτό στοχεύει στη:
− βελτίωση της προσφερόµενης δασικής/περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και εκπαίδευσης.
− αύξηση της δυναµικότητας των εκδροµικών και κατασκηνωτικών χώρων.
− ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους εκδροµικούς και
κατασκηνωτικούς χώρους.
− βελτίωση και επέκταση του δικτύου µονοπατιών µελέτης της φύσης.
− αύξηση του αριθµού θέσεων θέας.
Επιλέξιµες δαπάνες, οι οποίες οικονοµικά θα καλύπτονται πλήρως από το δηµόσιο, αποτελούν οι εξής:
− Ετοιµασία µελετών και σχεδίων.
− Επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου.
− ∆ιαµόρφωση και καθαρισµοί χώρων και διάνοιξη µονοπατιών.
− Προµήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση των αναγκαίων κατασκευών και διευκολύνσεων
(τραπεζιών, παιδικών χαρών, αποχωρητηρίων, σκυβαλοδοχείων κλπ)
− Έργα αναγκαίας τοπιοτέχνησης και αισθητικής βελτίωσης των χώρων, συµβατών µε τους
στόχους του έργου.
− ∆ιαµόρφωση, συντήρηση, κατάλληλη αναπαλαίωση υφισταµένων κτιριακών εγκαταστάσεων ή
κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη δηµιουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής
Ενηµέρωσης και του Μουσείου ∆ασικού Περιεχοµένου.
− Έργα ανάπλασης στοιχείων δασικής κληρονοµιάς.
− Ετοιµασία πληροφοριακού και ενηµερωτικού υλικού για όλα τα έργα.
− Προµήθεια εκθεµάτων και εξοπλισµού.
Το Καθεστώς συνδέεται µε το Εθνικό ∆ασικό Πρόγραµµα και τη ∆ασική στρατηγική της Κοινότητας
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Κωδικός
Μέτρου/
Καθεστώτος
311
312
313

Κωδικός
Μέτρου/
Καθεστώτος
321
322
323

ΆΞΟΝΑΣ 3: ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
3.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος
Σύντοµη περιγραφή Μέτρου/Καθεστώτος
(Νοµική βάση)
∆ιαφοροποίηση
προς
µη
γεωργικές δραστηριότητες
Στήριξη της δηµιουργίας και
ανάπτυξης
πολύ
µικρών
επιχειρήσεων
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτων

∆εν προβλέπεται οποιαδήποτε εφαρµογή στο ΠΑΑ 2007
∆εν προβλέπεται οποιαδήποτε εφαρµογή στο ΠΑΑ 2007

Το Μέτρο στοχεύει στην ανάδειξη των αξιόλογων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών
της υπαίθρου, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας ∆ηµόσιες επενδύσεις (υλοποίηση έργων υποδοµής) µε
επίκεντρο τον Αγροτουρισµό.
(Άρθρο 55 του Κανονισµού (Ε.Ε) Επιλέξιµες δράσεις είναι:
1698/2005, Άρθρο .......... του Α) Μικρής κλίµακας υποδοµή (χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων µετατροπής παραδοσιακών οικοδοµών
Κανονισµού (ΕΕ) ..../2006 και σε κέντρα πληροφόρησης πολιτιστικών/περιβαλλοντικών θεµάτων της περιοχής)
Β)Υποδοµή Αναψυχής (δηµιουργία και λειτουργία υποδοµών υποστήριξης αγροτουρισµού όπως
Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.3.1.3)
− Ποδηλατικές ∆ιαδροµές
− Θεµατικές ∆ιαδροµές
− Άλλες ειδικές υποδοµές, π.χ. Θεµατικά Μουσεία φυσικής ιστορίας, λαϊκής παραδοσιακής
τέχνης που δεν παράγουν έσοδα.
Σε όλες τις ∆ράσεις του Μέτρου περιλαµβάνεται η δηµιουργία πρασίνου. ∆ικαιούχοι είναι οι Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (µέσω των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων και του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως) και οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης
3.2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος
Σύντοµη περιγραφή Μέτρου/Καθεστώτος
(Νοµική βάση)
∆ιατήρηση,
αποκατάσταση
και
αναβάθµιση
της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και
του φυσικού πλούτου
(Άρθρο
56
και
57
του
Κανονισµού
(Ε.Ε)
1698/2005,Άρθρο ......... του
Κανονισµού
......../2006
και
Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 5.3.3.2)

Το Μέτρο αυτό χωρίζεται σε τρεις δράσεις, 321,322, 323 και έχει ως στόχους:
− τη βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος των Κοινοτήτων της υπαίθρου έτσι ώστε να
διαµορφωθούν σε πιο ελκυστικά µέρη για διαβίωση και προσέλκυση οικονοµικών
δραστηριοτήτων.
− την υλοποίηση παρεµβάσεων για την περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση και ανάδειξη
παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς αγροτικού περιβάλλοντος, µε στόχο την
διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και φυσικού πλούτου.
− την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και δηµιουργία/
αναβάθµιση της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδοµής σε ολόκληρη τη Κύπρο καθώς και στην
αναζωογόνηση του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων της υπαίθρου και τη
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Απόκτηση
εµψύχωση
και
στρατηγικών
ανάπτυξης

δεξιοτήτων
εφαρµογή
τοπικής

(Άρθρα 52, 59 του Κανονισµού
1698/2005
Άρθρο
36
,
Παράρτηµα II Σηµείο 5.3.3.4 του
Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006)

διατήρηση του πληθυσµού της.
Επιλέξιµες δράσεις του Μέτρου είναι
− 1. Ανάπτυξη Κέντρων Κοινοτικών/ Κοινωνικών παροχών (321) που προνοεί την
ανάπτυξη
κέντρων
κοινοτικών/κοινωνικών
παροχών.
Αυτό
συνεπάγεται
δηµιουργία/επέκταση/ βελτίωση/ τοπιοτέχνηση των κοινοτικών υπηρεσιών (π.χ. πολιτιστικά
κέντρα, κέντρα νεότητας, βιβλιοθήκες νέας τεχνολογίας, βρεφοκοµικοί σταθµοί). ∆ικαιούχοι
είναι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (µέσω των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων και του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως) και οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης.
− 2.Αναζωογόνηση και ανάπτυξη της υπαίθρου (322)
o α. Κατάρτιση Σχεδίων για τη ∆ιατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθµιση της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς και του τοπίου της υπαίθρου (Ρυθµιστικά Σχέδια που είναι Σχέδια Ανάπτυξης
Πυρήνα Κοινοτήτων της Υπαίθρου και της ευρύτερης περιοχής τους, έργα Κυκλοφοριακής
∆ιαχείρισης,
∆ηµιουργίας
Εργαστηρίων
Παραδοσιακών
Προϊόντων,
Ξενώνων
(Αγροτουρισµός), Χώρων Εκπαίδευσης, Πολιτιστικής και ∆ιοικητικής Υποδοµής).
o β. Ανάπλαση και Επέκταση Υποδοµών στις Κοινότητες της Υπαίθρου (Ανάπλαση/ προστασία
των δηµόσιων χώρων και των κτιρίων για ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των
κοινοτήτων καθώς και δρόµοι που ενώνουν δήµους/ ή και κοινότητες στις οποίες πρόκειται να
υλοποιηθούν έργα).
− 3. ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς
(323) που προνοεί
υλοποίηση έργων προστασίας και ανάδειξης παραδοσιακών στοιχείων του ανθρωπογενούς
αγροτικού περιβάλλοντος και ανάπλαση χώρων που σχετίζονται µε γεωργικές δραστηριότητες
παλαιότερων εποχών για τις οποίες δεν θα υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα
Το Μέτρο συνδέεται µε τις δράσεις του Μέτρου 313.
Στόχος του Μέτρου είναι απόκτηση δεξιοτήτων από εταιρικά σχήµατα δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα µε
στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. Απώτερος στόχος είναι τα
εταιρικά αυτά σχήµατα να µετεξελιχτούν σε Οµάδες Τοπικής ∆ράσης και να χρηµατοδοτηθούν σε
µελλοντικό στάδιο µέσα από τον Άξονα LEADER. ∆ικαιούχος του Μέτρου είναι το Τµήµα Γεωργίας, το
οποίο θα παρέχει βοήθεια στα σχήµατα αυτά για υλοποίηση των πιο κάτω επιλέξιµων δράσεων:
− µελέτες της συγκεκριµένης περιοχής.
− µέτρα για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την περιοχή και τη στρατηγική τοπικής
ανάπτυξης.
− κατάρτιση προσωπικού που συµµετέχει στην προπαρασκευή και την εφαρµογή µιας
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
− διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής, και κατάρτιση ατόµων µε ηγετικό ρόλο.
− εφαρµογή, από εταιρικά σχήµατα δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, εκτός των ΟΤ∆ που εγκρίνονται
µέσα από τον Άξονα LEADER, της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης που περιλαµβάνει ένα ή
περισσότερα από τα µέτρα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 (α), (β), και (γ) του Κανονισµού
(ΕΚ) αρ. 1698/2005
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Κωδικός
Μέτρου/
Καθεστώτος
41

Τα εταιρικά σχήµατα, τα οποία λαµβάνουν στήριξη για την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης,
οφείλουν να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
1. να αναπτύσσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση
2. να είναι αντιπροσωπευτικά των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που εµπίπτουν στο
γεωγραφικό επίπεδο της περιοχής παρέµβασης.
3. οι δαπάνες λειτουργίας τους να είναι µικρότερες του 15% των δηµόσιων δαπανών που
σχετίζονται µε τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης κάθε επιµέρους εταιρικού σχήµατος δηµοσίουιδιωτικού τοµέα.
4. Η γεωγραφική περιοχή δράσης τους να καθορίζεται επακριβώς µε χρήση χάρτη, όχι απαραίτητα
βάσει διοικητικών ορίων αλλά να ορίζεται η έκταση. Κάθε περιοχή θα πρέπει να ανήκει σε ένα
µόνο εταιρικό σχήµα και δεν θα πρέπει να ανήκει σε καµία ΟΤ∆ αναγνωρισµένης µέσα από τον
Άξονα 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007– 2013 (Άξονα LEADER).
5. Η περιοχή που καλύπτεται από την οµάδα να παρουσιάζει συνοχή και να διαθέτει επαρκή
κρίσιµη µάζα από άποψη ανθρώπινου δυναµικού και χρηµατοοικονοµικών πόρων, προκειµένου
να στηρίζει µια βιώσιµη αναπτυξιακή στρατηγική. Ο πληθυσµός των οµάδων πρέπει να είναι
µεταξύ 5000 και 150000 κατοίκων, ενώ µπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις σε πλήρως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις. Στις οµάδες αυτές µπορεί να περιληφθούν περιοχές που δεν
µπορούν να ενωθούν µε κανένα άλλο εταιρικό σχήµα λόγω κυρίως της δύσκολης πρόσβασης
σε αυτές.
6. Το εταιρικό σχήµα θα πρέπει να έχει νοµική υπόσταση (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε
εγγύηση και µετοχικό κεφάλαιο) και όλα όσα αυτό συνεπάγεται.
7. Για διασφάλιση της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της εταιρικής σχέσης θα πρέπει η οµάδα
να εργοδοτεί εξειδικευµένο προσωπικό.
8. Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι οικονοµικοί, κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών (γεωργοί, αγρότισσες, νέοι και ενώσεις) πρέπει να
αποτελούν τουλάχιστον το 50% της τοπικής εταιρικής σχέσης.
9. Η οµάδα θα πρέπει να υποδείξει ένα διοικητικό και οικονοµικό επικεφαλή φορέα (φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο), ικανό διαχειριστή των δηµοσίων κονδυλίων και που να εξασφαλίζει την
εύρυθµη λειτουργία της εταιρικής σχέσης
Το ύψος ενίσχυσης στα εγκριµένα εταιρικά σχήµατα θα καλύπτει το 100% των επιλέξιµων δαπανών,
ενώ για τα λειτουργικά έξοδα θα φτάνει στο 15% του κόστους
ΑΞΟΝΑΣ 4. LEADER
4.1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος
Σύντοµη περιγραφή Μέτρου/Καθεστώτος
(Νοµική βάση)
Εφαρµογή
Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης

Το Μέτρο αυτό θα εφαρµόζεται σε όλες τις Αγροτικές Περιοχές µε έµφαση τις ορεινές και ηµιορεινές και
µε αυτό καθιερώνονται τα 3 Καθεστώτα ενίσχυσης για την εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης
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Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του τοµέα γεωργίας και της δασοκοµίας ((411)
− Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της
υπαίθρου (412), και
− Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας (413)
Σκοπός του είναι η επίτευξη των στόχων ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις άλλους Άξονες του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).
Οι προτάσεις ΣΤΑ πρέπει να υποβληθούν από τις υποψήφιες ΟΤ∆ µέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη
του ΠΑΑ 2007-2013. ∆ικαίωµα ενίσχυσης έχουν οι ΟΤ∆ που στην αίτησή τους συµπεριλαµβάνονται η
περιγραφή της Οµάδας και η Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής.

Εφαρµογή
Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό
τη
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας
του
τοµέα
γεωργίας
και
της
δασοκοµίας

Σκοπός του Καθεστώτος είναι η υλοποίηση τοπικών προγραµµάτων LEADER, µέσω Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ) σε σαφώς προσδιορισµένες Αγροτικές Περιοχές. Στόχος είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας, µέσω καινοτόµων προσεγγίσεων.
∆ικαιούχοι είναι εγκεκριµένες ΟΤ∆, βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου 4.1.
Επιλέξιµη δράση είναι η εφαρµογή ΣΤΑ, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του 1ου
Άξονα
(ανταγωνιστικότητα γεωργικού και δασοκοµικού τοµέα). Οι ΟΤ∆ θα µπορούν να υλοποιούν δράσεις που
υπάγονται µέσα στα Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) καθώς και δράσεις που δεν
εµπίπτουν µέσα στα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 αλλά ικανοποιούν τους στόχους του 1ου Άξονα. Το
Καθεστώς αυτό συνδέεται µε τα Μέτρα/Καθεστώτα 121, 123 και 133.
Για το ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης για την υλοποίηση δράσεων που υπάγονται µέσα στα Μέτρα του
ΠΑΑ, εφαρµόζονται οι σχετικοί όροι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Μέτρα. Για δράσεις που δεν υπάγονται
στα Μέτρα αυτά, το ύψος ενίσχυσης που θα καταβάλλεται στις ΟΤ∆, θα καλύπτει το 70% των
επιλέξιµων δαπανών για δράσεις που γίνονται από Κοινοτικά Συµβούλια, 100% για δράσεις που
γίνονται από τις ΟΤ∆ και σε 55% για δράσεις που γίνονται από ιδιώτες.

(Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του
Κανονισµού 1698/2005 Άρθρο
37
του
Κανονισµού
(ΕΚ)
1974/2006)

412

(ΣΤΑ):
−

(Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του
Κανονισµού 1698/2005
Άρθρο 37 του Κανονισµού (ΕΚ)
1974/2006)

Εφαρµογή
Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό
τη
βελτίωση
του
περιβάλλοντος
και
της
υπαίθρου
(Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του
Κανονισµού 1698/2005)

Το Καθεστώς αυτό αποσκοπεί στην υλοποίηση τοπικών προγραµµάτων LEADER, τα οποία στοχεύουν
στην ολοκληρωµένη, ψηλής ποιότητας αειφόρο ανάπτυξη, διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων
του αγροτικού πληθυσµού µέσω Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισµένες Αγροτικές
Περιοχές. Οι Στρατηγικές αυτές θα υλοποιούνται µέσα από τις ΟΤ∆ εφαρµόζοντας την εκ των κάτω
προς τα άνω προσέγγιση µε σκοπό την εφαρµογή καινοτόµων προσεγγίσεων, για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και της υπαίθρου.
∆ικαιούχοι είναι εγκεκριµένες ΟΤ∆, βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου 4.1.
Επιλέξιµη δράση είναι η εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, µε σκοπό την επίτευξη των
στόχων του 2ου Άξονα (βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου). Προς το σκοπό αυτό οι ΟΤ∆
θα µπορούν να υλοποιούν δράσεις που υπάγονται µέσα στα Μέτρα του ΠΑΑ καθώς και δράσεις που δεν
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εµπίπτουν µέσα στα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013 αλλά ικανοποιούν τους στόχους του 2ου Άξονα.
Έµφαση πρέπει να δίνεται στην προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Θα δίνεται προτεραιότητα στις ΟΤ∆ που µέσα στην στρατηγική τους εµπερικλείουν δράσεις που
συντείνουν στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Το Καθεστώς συνδέεται µε τα Καθεστώτα 223 και 227. Η διαδικασία της οικονοµικής ενίσχυσης είναι
ίδια µε αυτή του Καθεστώτος 411.
413

Εφαρµογή
Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης µε σκοπό
τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αγροτικές περιοχές
και
διαφοροποίηση
της
αγροτικής οικονοµίας
(Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του
Κανονισµού 1698/2005 )

421

∆ιατοπική
συνεργασία

και

διεθνική

(Άρθρα 61, 62, 63, 64, 65 του
Κανονισµού 1698/2005
Άρθρο
39
του
Κανονισµού
1974/2006)
431

Λειτουργία
των
Οµάδων
Τοπικής ∆ράσης, απόκτηση
δεξιοτήτων και εµψύχωση
στην περιοχή
(Άρθρα 59, 61, 62, 63, 64, 65
του Κανονισµού 1698/2005
Άρθρο 38 του Κανονισµού (ΕΚ)

Το Καθεστώς αυτό στοχεύει ότι και τα Καθεστώτα 411 και 412. ∆ικαιούχοι είναι εγκεκριµένες ΟΤ∆,
βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου 4.1.
Επιλέξιµη δράση είναι η εφαρµογή ΣΤΑ, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του 3ου Άξονα. Προς το
σκοπό αυτό οι ΟΤ∆ θα µπορούν να υλοποιούν δράσεις που υπάγονται µέσα στα Μέτρα του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και δράσεις που δεν εµπίπτουν µέσα στα Μέτρα του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αλλά ικανοποιούν τους στόχους του 3ου Άξονα.
Έµφαση πρέπει να δίνεται στην αντιµετώπιση των φαινοµένων οικονοµικής υστέρησης των αγροτικών
περιοχών και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων έτσι ώστε να επιτευχθεί η αγροτική
ανάπτυξη. Θα δίνεται προτεραιότητα στις ΟΤ∆ που µέσα στην στρατηγική τους εµπερικλείουν δράσεις
που συντείνουν στον περιορισµό της αστυφιλίας, στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας για τα τοπικά προϊόντα και στην
εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας.
Το Καθεστώς συνδέεται µε το Μέτρο 313 και τη ∆ράση 321 του Μέτρου 3.2, ενώ η διαδικασία
οικονοµικής ενίσχυσης είναι ίδια µε αυτή που περιγράφεται στο Καθεστώς 411.
Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της συνεργασίας και της καινοτοµίας µεταξύ ΟΤ∆,
καθιερώνοντας καθεστώς ενίσχυσης της εφαρµογής έργων συνεργασίας, για την επίτευξη των στόχων
ενός ή περισσοτέρων από τους τρεις άλλους Άξονες. Τα προγράµµατα συνεργασίας είναι ανοικτά σε
εταιρικά σχήµατα δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ενώ σε αυτά πρέπει να συµµετέχει τουλάχιστον µια
ΟΤ∆, εγκεκριµένη µέσα από τον Άξονα του LEADER. Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού χρηµατοδοτούνται
η κοινή δράση, η τεχνική βοήθεια για την προετοιµασία της και τα έξοδα για δηµιουργία και λειτουργία
της κοινής διάρθρωσης. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% των επιλέξιµων δαπανών για εγκεκριµένες
προτάσεις.
Στόχος είναι η παροχή αρωγής στην υλοποίηση ΣΤΑ των ΟΤ∆, για την απόκτηση δεξιοτήτων και την
εµψύχωση στην περιοχή. Οι επιλέξιµες δράσεις είναι:
− µελέτες της περιοχής της ΟΤ∆,
− µέτρα για παροχή πληροφοριών σχετικά µε την περιοχή και τη ΣΤΑ,
− κατάρτιση προσωπικού που συµµετέχει στην προετοιµασία και την εφαρµογή µιας ΣΤΑ,
− διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και κατάρτιση ατόµων µε ηγετικό ρόλο
− κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την υλοποίηση δράσεων µέσα από το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013
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1974/2006)

− συµµετοχή σε σεµινάρια για την πρωτοβουλία LEADER
∆ικαιούχοι είναι εγκεκριµένες ΟΤ∆, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο µέτρο 4.1. Το ύψος
οικονοµικής ενίσχυσης για τις 4 πρώτες δράσεις ανέρχεται στο 100% των επιλέξιµων δαπανών, ενώ για
τα λειτουργικά έξοδα ανέρχεται στο 20% του κόστους δράσεων των ΟΤ∆.

Κωδικός

Τίτλος Μέτρου/Καθεστώτος

Μέτρου

(Νοµική βάση)

511

Τεχνική υποστήριξη

(Άρθρο

66.2

1698/2005,
Κανονισµού

του
Άρθρο

Κανονισµού
40

του

1974/2006

και

Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 16.1)

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σύντοµη περιγραφή Μέτρου

Στόχοι του Μέτρου είναι:
− Η διασφάλιση της ορθής υλοποίησης και στήριξης των Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης στο σύνολο του, καθώς και του πρωτογενή τοµέα στα πλαίσια του προγράµµατος.
− Η παρακολούθηση των δράσεων και η συντονισµένη εφαρµογή του προγράµµατος καθώς και
η αξιολόγηση του.
Οι δράσεις αφορούν:
− Γενικά στη «δηµοσιότητα – πληροφόρηση» του Προγράµµατος.
− Ειδικότερα στη µέγιστη δυνατή «ενηµέρωση» των δικαιούχων για ένταξη στα µέτρα του
Προγράµµατος και του κοινού γενικότερα
− Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
− Βελτιώσεις στις απαιτούµενες εργασίες για την αξιολόγηση (δηµιουργία base line, ανταλλαγή
πληροφόρησης και εµπειριών).
− Στην υποβοήθηση εφαρµογής µέτρων και δράσεων του Προγράµµατος και της αγροτικής
ανάπτυξης γενικότερα µε εµπειρογνώµονες, µελέτες κτλ.
− Την διεξαγωγή των απαραίτητων Αξιολογήσεων των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης
συµπεριλαµβανοµένης της Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης
2004-2006 και της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
της πέµπτης προγραµµατικής περιόδου.
− Οποιεσδήποτε άλλες δράσεις που δεν αφορούν διοικητικές δαπάνες και έχουν σαν στόχο την
ορθολογικότερη, αποδοτικότερη, αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του Προγράµµατος άλλα και
ευρύτερα της αγροτικής ανάπτυξης.
∆ικαιούχος είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2007-2013 και η οικονοµική ενίσχυση καλύπτει πλήρως
τις επιλέξιµες δαπάνες.

I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd

309

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
1. Χρηµατοδοτικός Πίνακας Π.Α.Α. Προσχεδίου Αυγούστου 2007 –
Εναλλακτική Λύση 1 (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ)
2. Χρηµατοδοτικός Πίνακας Π.Α.Α. Προσχεδίου Φεβρουαρίου 2007 –
Εναλλακτική Λύση 2 (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ)
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)

ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(€)

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

10

70.260.838

70.260.838

26.290.328

140.521.675

43,23%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

6

70.571.700

70.571.700

29.000.000

141.143.400

43,42%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

3

14.464.857

14.464.857

0

28.929.715

8,90%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

3

4.313.090

4.313.090

0

8.626.179

2,65%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (511)

1

2.913.090

2.913.090

0

5.826.179

1,79%

23

162.523.574

162.523.574

55.290.328

325.047.148

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ
Παρατηρήσεις:

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών µετέχει στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 µε τα µέτρα 3.2 και 3.3 του Άξονα 3 και
το Καθεστώς 4.1.3 του Άξονα 4 µε συνολικό ποσοστό συµµετοχής 10%.

Χρηµατοδοτικός Πίνακας Π.Α.Α. Αύγουστος 2007

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

111

1.1

Εκπαίδευση, πληροφόρηση και διάχυση της γνώσης

1.750.000

1.750.000

3.500.000

2,49%

1,08%

112

1.2

Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών

5.000.000

5.000.000

10.000.000

7,12%

3,08%

113

1.3

Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών

7.500.000

7.500.000

15.000.000

10,67%

4,61%

114

1.4

Χρήση γεωργικών Συµβουλευτικών Υπηρεσιών

1.000.000

1.000.000

2.000.000

1,42%

0,62%

121

1.5

Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων

32.985.838

32.985.838

65.971.675

46,95%

20,30%

1.5.1

Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις

27.485.838

27.485.838

54.971.675

39,12%

16,91%

1.5.2

∆ιαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις

5.500.000

5.500.000

11.000.000

7,83%

3,38%

12.000.000

12.000.000

24.000.000

17,08%

7,38%

525.000

525.000

1.050.000

0,75%

0,32%

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€)
(€)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

26.290.328

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ στο
στον
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑ

123

1.6

Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα. ∆ηµιουργία
και εκσυγχρονισµός µονάδων µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών
και δασοκοµικών προϊόντων

125

1.7

Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη

132, 133

1.8

Συµµετοχή των γεωργών σε συστήµατα για τη βελτίωση της ποιότητας των
τροφίµων και ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης

3.500.000

3.500.000

7.000.000

4,98%

2,15%

1.8.1

Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για τη βελτίωση της ποιότητας των
τροφίµων

2.000.000

2.000.000

4.000.000

2,85%

1,23%

1.8.2

∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο
συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων

1.500.000

1.500.000

3.000.000

2,13%

0,92%

142

1.9

Ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας Οµάδων Παραγωγών / Ενώσεων
Οµάδων Παραγωγών

4.000.000

4.000.000

8.000.000

5,69%

2,46%

131

1.10

Ειδικές Ενισχύσεις για ικανοποίηση των προτύπων της Ε. Επιτροπης
(ανενεργό)

2.000.000

2.000.000

4.000.000

2,85%

1,23%

70.260.838

70.260.838

100,00%

43,23%

ΣΥΝΟΛΟ

26.290.328

140.521.675

Χρηµατοδοτικός Πίνακας Π.Α.Α. Αύγουστος 2007

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

211, 212

2.1

Παροχή Εξισωτικών Πληρωµών σε µειονεκτικές περιοχές

24.521.700

24.521.700

49.043.400

34,75%

15,09%

213

2.2

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας και παροχή εξισωτικών πληρωµών σε περιοχές ΦΥΣΗ
2000

1.400.000

1.400.000

2.800.000

1,98%

0,86%

214

2.3

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις

38.100.000

38.100.000

76.200.000

53,99%

23,44%

2.3.1

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στα οινοποιήσιµα/ επιτραπέζια αµπέλια

11.000.000

11.000.000

22.000.000

15,59%

6,77%

2.3.2

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στις πατάτες

3.750.000

3.750.000

7.500.000

5,31%

2,31%

2.3.3

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στα εσπεριδοειδή

7.500.000

7.500.000

15.000.000

10,63%

4,61%

2.3.4

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στις αροτραίες καλλιέργειες

3.500.000

3.500.000

7.000.000

4,96%

2,15%

2.3.5

∆ιάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών και
διάσωση παραδοσιακών φυλών ζώων

450.000

450.000

900.000

0,64%

0,28%

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€)
(€)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

29.000.000

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ στο
στον
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑ

Α. ∆ιάσωση και συντήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων που κινδυεύουν µε
εξαφάνιση
Β. ∆ιάσωση παραδοσιακών ποικιλιών της αµπέλου που κινδυεύουν µε εξαφάνιση

221, 222,
223

2.3.6

∆ιατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος και του παραδοσιακού
τοπίου µε έµφαση στις µειονεκτικές περιοχές

7.500.000

7.500.000

15.000.000

10,63%

4,61%

2.3.7

Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων

3.500.000

3.500.000

7.000.000

4,96%

2,15%

2.3.8

Παροχή Ενισχύσεων για τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της άγριας
πανίδας

900.000

900.000

1.800.000

1,28%

0,55%

1.300.000

1.300.000

2.600.000

1,84%

0,80%

2.4

226

2.5

224, 225,
227

2.6

∆ασώσεις

2.4.1

∆άσωση γεωργικής γης

599.000

599.000

1.198.000

0,85%

0,37%

2.4.2

Εγκατάσταση γεωργοδασοπονικών συστηµάτων

108.500

108.500

217.000

0,15%

0,07%

2.4.3

∆άσωση µη γεωργικής γης

592.500

592.500

1.185.000

0,84%

0,36%

2.250.000

2.250.000

4.500.000

3,19%

1,38%

Προστασία των ∆ασών από τις Πυρκαγιές και αναδάσωση καµένων περιοχών

2.6.1
2.6.2
2.6.3

∆ιατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών

3.000.000

3.000.000

6.000.000

4,25%

1,85%

Μη παραγωγικές επενδύσεις
∆ασοπεριβαλλονιτκές ενισχύσεις
Ενισχύσεις ΦΥΣΗ 2000

2.500.000
250.000
250.000

2.500.000
250.000
250.000

5.000.000
500.000
500.000

3,54%
0,35%
0,35%

1,54%
0,15%
0,15%

70.571.700

70.571.700

141.143.400

100%

43,42%

ΣΥΝΟΛΟ

29.000.000
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

313

3.1

3.2

321, 323

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

323

3.2.1

321

3.2.2

3.2.3

341

3.3

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(€)

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(€)

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(€)

Ενθάρρυνση Τουριστικών
δραστηριοτήτων

2.667.054

2.667.054

5.334.107

18,44%

1,64%

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθµιση της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς και του φυσικού
πλούτου

11.647.804

11.647.804

23.295.608

80,52%

7,17%

150.000

150.000

300.000

1,04%

0,09%

14.464.857

14.464.857

28.929.715

100,00%

8,90%

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ στο
στον
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑ

Κατάρτιση σχεδίων προστασίας και
διαχείρισης και ανάδειξη
παραδοσιακών στοιχείων του ανθρ.
περ/ντος
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθµιση της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς
Ανάπτυξη Κοινωτικών Κέντρων
κοινωνικών υπηρεσιών
Απόκτηση δεξιοτήτων για υλοποίηση
µίας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

411, 412,
413

4.1

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
(€)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ στο
στον
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑ

3.412.500

3.412.500

6.825.000

79,12%

2,10%

411

4.1.1

∆ράσεις Leader στον Άξονα 1

1.225.000

1.225.000

2.450.000

28,40%

0,75%

412

4.1.2

∆ράσεις Leader στον Άξονα 2

250.000

250.000

500.000

5,80%

0,15%

413

4.1.3

∆ράσεις Leader στον Άξονα 3

1.937.500

1.937.500

3.875.000

44,92%

1,19%

421

4.2

∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία

163.090

163.090

326.179

3,78%

0,10%

431

4.3

Λειτουργία οµάδων τοπικής δράσης,
απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση
στην περιοχή

737.500

737.500

1.475.000

17,10%

0,45%

4.313.090

4.313.090

8.626.179

100,00%

2,65%

ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

511

5.1

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
(€)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Τεχνική υποστήριξη

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2.913.090

2.913.090

5.826.179

1,79%

2.913.090

2.913.090

5.826.179

1,79%
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 - 2013
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
& ΚΡΑΤ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΝΙΣΧΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)

ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

9

63.788.195

63.788.195

0

127.576.390

39,25%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

5

68.171.700

68.171.700

0

136.343.400

41,95%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

2

22.437.500

22.437.500

0

44.875.000

13,81%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

3

4.313.090

4.313.090

0

8.626.180

2,65%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (511)

1

3.813.090

3.813.090

0

7.626.180

2,35%

20

162.523.575

162.523.575

325.047.150

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ
Παρατηρήσεις:

Χρηµατοδοτικός Πίνακας Π.Α.Α. Φεβρουάριος 2007

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

111

1,1

Εκπαίδευση, πληροφόρηση και διάχυση της γνώσης

1.750.000

1.750.000

3.500.000

0

2,74%

1,08%

112

1,2

Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών

4.000.000

4.000.000

8.000.000

0

6,27%

2,46%

113

1,3

Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών

7.500.000

7.500.000

15.000.000

0

11,76%

4,61%

114

1,4

Χρήση γεωργικών Συµβουλευτικών Υπηρεσιών

1.000.000

1.000.000

2.000.000

500

1,57%

0,62%

121

1,5

Εκσυγχρονισµός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων

25.513.195

25.513.195

51.026.390

40,00%

15,70%

1.5.1

Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις

20.013.195

20.013.195

40.026.390

40.026.390

31,37%

12,31%

1.5.2

∆ιαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις

5.500.000

5.500.000

11.000.000

27.500.000

8,62%

3,38%

12.000.000

12.000.000

24.000.000

36.000.000

18,81%

7,38%

525.000

525.000

1.050.000

116.667

0,82%

0,32%

1.285.714

11,76%

4,61%

9,41%

3,69%

2,35%

0,92%

6,27%

2,46%

100,00%

39,25%

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(€)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
(€)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

123

1,6

Προστιθέµενη αξία στα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα ∆ηµιουργία
και εκσυγχρονισµός µονάδων µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών
και δασοκοµικών προϊόντων

125

1,7

Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη

132, 133

1,8

Συµµετοχή των γεωργών σε συστήµατα για τη βελτίωση της ποιότητας των
τροφίµων και ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης

7.500.000

7.500.000

15.000.000

132

1.8.1

Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για τη βελτίωση της ποιότητας των
τροφίµων

6.000.000

6.000.000

12.000.000

133

1.8.2

∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο
συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων

1.500.000

1.500.000

3.000.000

Ενθάρρυνση σύστασης και λειτουργίας Οµάδων Παραγωγών / Ενώσεων
Οµάδων Παραγωγών

4.000.000

4.000.000

8.000.000

63.788.195

63.788.195

127.576.390

142

1,9

ΣΥΝΟΛΟ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)

1.285.714

104.929.271

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ στο
στον
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑ

325.047.150

Χρηµατοδοτικός Πίνακας Π.Α.Α. Φεβρουάριος 2007

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

211, 212,
213

2.1

214

2,2

ΠΟΣΟΣΤΟ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
στον
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΞΟΝΑ
(€)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(€)

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(€)

Παροχή Εξισωτικών Πληρωµών σε µειονεκτικές περιοχές

25.921.700

25.921.700

51.843.400

38,02%

15,95%

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις

37.200.000

37.200.000

74.400.000

54,57%

22,89%

2.2.1

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στα οινοποιήσιµα/ επιτραπέζια αµπέλια

11.000.000

11.000.000

22.000.000

16,14%

6,77%

2.2.2

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στις πατάτες

3.750.000

3.750.000

7.500.000

5,50%

2,31%

2.2.3

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στα εσπεριδοειδή

7.500.000

7.500.000

15.000.000

11,00%

4,61%

2.2.4

Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις στις αροτραίες καλλιέργειες

3.500.000

3.500.000

7.000.000

5,13%

2,15%

2.2.5

∆ιάσωση και συντήρηση παραδοσιακών ποικιλιών οινοποιήσιµων αµπελιών και
διάσωση παραδοσιακών φυλών ζώων

450.000

450.000

900.000

0,66%

0,28%

2.2.6

∆ιατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος και του παραδοσιακού
τοπίου µε έµφαση στις µειονεκτικές περιοχές

7.500.000

7.500.000

15.000.000

11,00%

4,61%

2.2.7

Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων

3.500.000

3.500.000

7.000.000

5,13%

2,15%

∆ασώσεις

1.300.000

1.300.000

2.600.000

866.667

1,91%

0,80%

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ∆ιάσωση και συντήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων που κινδυεύουν µε εξαφάνιση
Β. ∆ιάσωση παραδοσιακών ποικιλιών της αµπέλου που κινδυεύουν µε εξαφάνιση

221, 222,
223

2,3

221

2.3.1

∆άσωση γεωργικής γης

599.000

599.000

1.198.000

399.333

0,88%

0,37%

222

2.3.2

Εγκατάσταση γεωργοδασοπονικών συστηµάτων

108.500

108.500

217.000

72.333

0,16%

0,07%

223

2.3.3

∆άσωση µη γεωργικής γης

592.500

592.500

1.185.000

395.000

0,87%

0,36%

Προστασία των ∆ασών από τις Πυρκαγιές και αναδάσωση καµένων περιοχών

750.000

750.000

1.500.000

1,10%

0,46%

∆ιατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών

3.000.000

3.000.000

6.000.000

4,40%

1,85%

Μη παραγωγικές επενδύσεις
∆ασοπεριβαλλονιτκές ενισχύσεις
Ενισχύσεις ΦΥΣΗ 2000

2.500.000
250.000
250.000

2.500.000
250.000
250.000

5.000.000
500.000
500.000

3,67%
0,37%
0,37%

1,54%
0,15%
0,15%

68.171.700

68.171.700

136.343.400

100%

41,95%

226
224, 225,
227
227
225
224

2,4
2,5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

ΣΥΝΟΛΟ

866.667

325047150
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

313

3.1

Ενθάρρυνση Τουριστικών
δραστηριοτήτων

4.000.000

3.2

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθµιση της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς και του φυσικού
πλούτου

321, 322,
323

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

322

3.2.1

323

3.2.2

321

3.2.3

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(€)

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)

4.000.000

8.000.000

2.666.667

17,83%

2,46%

18.437.500

18.437.500

36.875.000

12.291.667

82,17%

11,34%

22.437.500

22.437.500

44.875.000

14.958.334

100,00%

13,81%

ΕΘΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (εκ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(€)
€)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ στο
στον
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑ

Κατάρτιση σχεδίων προστασίας και
διαχείρισης και ανάδειξη
παραδοσιακών στοιχείων του ανθρ.
περ/ντος
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθµιση της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς
Ανάπτυξη Κοινωτικών Κέντρων
κοινωνικών υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ

325.047.150

Χρηµατοδοτικός Πίνακας Π.Α.Α. Φεβρουάριος 2007

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

411, 412,
413

4.1

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ στο
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
στον
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(€)
(€)
ΑΞΟΝΑ
Η(€)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Εφαρµογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης

3.412.500

3.412.500

6.825.000

3.741.667

79,12%

2,10%

2.450.000

28,40%

0,75%

5,80%

0,15%

44,92%

1,19%

411

4.1.1

∆ράσεις Leader στον Άξονα 1

1.225.000

1.225.000

2.450.000

412

4.1.2

∆ράσεις Leader στον Άξονα 2

250.000

250.000

500.000

413

4.1.3

∆ράσεις Leader στον Άξονα 3

1.937.500

1.937.500

3.875.000

1.291.667

421

4.2

∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία

163.090

163.090

326.180

3,78%

0,10%

431

4.3

Λειτουργία οµάδων τοπικής δράσης,
απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση
στην περιοχή

737.500

737.500

1.475.000

17,10%

0,45%

4.313.090

4.313.090

8.626.180

100,00%

2,65%

ΣΥΝΟΛΟ

3.741.667

325.047.150
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ

511

5.1

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)
(€)

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Τεχνική υποστήριξη

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.813.090

3.813.090

7.626.179

2,35%

3.813.090

3.813.090

7.626.179

2,35%
325047150
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Πίνακας Κύριων υδατοφράκτων Κύπρου
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Κύριοι υδατοφράκτες της Κύπρου
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΤΟΣ

ΠΟΤΑΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Κούκλια

1900

-

2

Λύµπια #

1945

Τρέµιθος

3

Λυθροδόντας (Κάτω)

4

Καλό Χωριό Κλήρου

5

ΥΨΟΣ ΧΩΡ/ΤΗΤΑ
(m)

(m3)

Χωµάτινο

6

4.545.000

Βαρύτητας

5

18.000

1945 Κουτσός (Γιαλιάς)

Βαρύτητας

11

32.000

1947 Ακάκι (Σερράχης)

Βαρύτητας

9

82.000

Ακρούντα

1947

Γερµασόγεια

Βαρύτητας

7

23.000

6

Γαληνή

1947

Κάµπος

Βαρύτητας

11

23.000

7

Πέτρα

1948

Ατσάς

Βαρύτητας

9

32.000

8

Πέτρα

1951

Ατσάς

Βαρύτητας

9

23.000

Βαρύτητας

10

32.000

1953 Ξερός (Μόρφου)

Βαρύτητας

23

113.000

9

Λυθροδόντας (Πάνω) 1952 Κουτσός (Γιαλιάς)

10

Καφίζης

11

Άγιος Λουκάς

1955

-

Xωµάτινο

3

455.000

12

Γύψου

1955

-

Xωµάτινο

3

100.000

13

Καντού

1956

Βαρύτητας

15

34.000

14

Πέρα Πεδί

1956 Κρυός (Κούρης)

Βαρύτητας

22

55.000

15

Πύργος

1957

Κατούρης

Βαρύτητας

22

285.000

16

Τριµήκληνη

1958

Κούρης

Βαρύτητας

33

340.000

17

Πρόδροµος

1962

Xωµάτινη

10

122.000

18

Μόρφου

1962

Xωµάτινο

13

1.879.000

19

Λεύκα

1962

Βαρύτητας

35

368.000

20

Κιόνελι

1962

Xωµάτινο

15

1.045.000

21

Αθαλάσσα

1962

Xωµάτινο

18

791.000

Xωµάτινο

8

45.000

22 Σωτήρα - (Εµπλ/στικό) 1962

Ταπάχανα
(Κούρης)

Εξωποτάµια
δεξαµενή
Σερράχης
Σέτραχος
(Μαρ/σας)
Αρµυρός
(Πεδιαίος)
Καλόγηρος
(Πεδιαίος)
-
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23

24
25
26

27

28

29

Παναγία Αµ/στου(Εµπ/κό)
΄Αγιος Γεώργιος(Εµπλ/κό)
Κανλίκιογιου
Εµπλ/στικά
Αµµοχώστου
Παραλίµνι (Εµπλ/στικό)
Αγία Νάπα (Εµπλ/στικό)
Αντιπληµµυρικά
Αµµ/στου

1962

-

Xωµάτινο

7

45.000

1962

-

Xωµάτινο

6

90.000

1963 Τζινάρ (Πεδιαίος)

Xωµάτινο

19

1.113.000

1963

-

Xωµάτινα

8

165.000

1963

-

Xωµάτινα

5

115.000

1963

-

Xωµάτινα

8

55.000

1963

-

Xωµάτινα

5

50.000

1964

Μακούντα

Λιθόρριπτο

41

990.000

1964 Σιµέας (Πεδιαίος)

Xωµάτινο

22

355.000

30

Αργάκα

31

Μια Μηλιά

32

Οβγός

1964

Οβγός

Xωµάτινο

16

845.000

33

Κίτι (Τρέµιθος)

1964

Τρέµιθος

Xωµάτινο

22

1.614.000

34

Αγρός

1964

Λιµνάτης

Xωµάτινο

26

99.000

35

Λιοπέτρι

1964

Ποταµός

Xωµάτινο

18

340.000

1964

-

Xωµάτινο

2

1.365.000

1964

-

Xωµάτινη

1

1.365.000

1964

-

Xωµάτινη

3

4.545.000

1964

-

Xωµάτινα

5

115.000

1964

-

Xωµάτινο

6

23.000

36

37

38

39

40

Άγιος Νικόλαος (Εµπλ/κό)
Λίµνη Παρ/µνίου(Εµπλ/κό)
Λίµνη Αγ. Λουκά(Εµπλ/κό)
Φρέναρος (Εµπλ/στικό)
∆ερύνεια (Εµπλ/στικό)

41

Πολεµίδια

1965

Γαρύλλης

Xωµάτινο

45

3.400.000

42

Αγιά Μαρίνα

1965

Ξερός

Λιθόρριπτο

33

298.000

43

Καλοπαναγιώτης

1966

Σέτραχος

Xωµάτινο

40

363.000
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(Μαρ/σας)
44

Μαυροκόλυµπος

45

Ποµός

1966 Μαυροκόλυµπος

Xωµάτινο

45

2.180.000

1966

Λειβάδι

Λιθόρριπτο

38

860.000

1966

-

Xωµάτινο

8

195.000

1966

-

Xωµάτινα

7

45.000

1966

-

Xωµάτινα

3

68.000

49 Κοντέα - (Εµπλ/στικό) 1966

-

Xωµάτινα

5

82.000

1966

-

Xωµάτινα

7

86.000

51 Σωτήρα - (Εµπλ/στικό) 1966

-

Xωµάτινο

5

32.000

1967

-

Xωµάτινο

4

90.000

1967

-

Xωµάτινο

7

77.000

1967

-

Xωµάτινα

3

68.000

46

47

48

50

52

53

54

Μακράσυκα (Εµπλ/στικό)
Φρέναρος (Εµπλ/στικό)
Αυγόρου (Εµπλ/στικό)

Ξυλοφάγου (Εµπλ/στικό)

Άχνα Μεσανία (Εµπλ/κό)
Λύση (Εµπλουτιστικό)
Άγιος Γεώργιος (Εµπλ/κό)

55

Γερµασόγεια

1968

Γερµασόγεια

Xωµάτινο

49

13.500.000

56

Σύγκρασις

1968

Μερικερός

Xωµάτινο

7

1.115.000

1968

-

Xωµάτινο

5

100.000

1968

-

Xωµάτινα

6

34.000

1968

-

Xωµάτινο

6

45.000

1969

-

Xωµάτινα

5

130.000

1969

-

Xωµάτινο

7

140.000

1969

-

Xωµάτινα

7

50.000

57

58

59

60

61

62

Ορµίδεια (Εµπλουτιστικό)
Άγιος Επίκτητος (Εµπλ/κό)
Ακανθού (Εµπλουτιστικό)
Εµπλουτιστικά
Μόρφου
Βρυσούλλες (Εµπλ/στικό)
Ξυλοτύµβου (Εµπλ/στικό)
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63

64

Πρωτο/πάδες (Εµπλ/στικό)
Λεύκαρα

1970

1973

65 Μάσαρη Εµπλουτιστικό 1973

Συργάτης
(Πεντ/νος)

Xωµάτινο

6

90.000

Xωµάτ/Λιθόρρ.

71

13.850.000

Xωµάτινο

15

2.273.000

Βαρύτητας

33

620.000

Xωµάτινη

7

50.000

Σερράχης

66

Παλαιχώρι - Καµπί

1973 Ακάκι (Σερράχης)

67

Κυπερούντα Αρ.1*

1974

68

Αρακαπάς

1975

Γερµασόγεια

Βαρύτητας

23

129.000

69

Λύµπια (Νέον)

1977

Τρέµιθος

Βαρύτητας

12

220.000

Xωµάτινη

17

55.000

Xωµάτινη

16

92.000

Xωµάτινη

35

70.000

Xωµάτινη

22

59.000

Xωµάτινη

18

123.000

Τοξωτό

19

53.000

Xωµάτινη

12

65.000

Xωµάτινη

9

132.000

Xωµάτινη

23

104.000

Xωµάτινη

8

127.000

Xωµάτινη

12

192.000

Xωµάτινο

53

52.375.000

Λιθόρριπτο

42

1.430.000

70

Άγιοι Βαβατσινιάς Αρ.1
*

1980

71

Επταγώνεια Αρ.1 *

1980

72

Χανδριά *

1980

73

Μελίνη Αρ.1 *

1980

74

Πελένδρι *

1980

75

Άγιοι Βαβατσινιάς

1981

76

Επταγώνεια Αρ.3 *

1981

77

Ακαπνού Επταγώνεια *

1981

78

Κάτω Μύλος *

1981

79

Επταγώνεια Αρ.2 *

1982

80

Αρακαπάς Αρ.1 *

1982

81

Ασπρόκρεµµος

1982

82

Ξυλιάτος**

Εξωποτάµια
δεξαµενή

Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Βασιλικός
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Ξερός Ποταµός

1982 Λαγουδερά (Ελιά)
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83

Αγρίδια *

1983

84

Κυπερούντα Αρ. 2 *

1983

85

Λαγουδερά *

1983

86

Ορά *

1983

87

Άγιοι Βαβατσινιάς
Αρ.2 *

1984

Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια

Xωµάτινη

18

59.000

Xωµάτινη

27

273.000

Xωµάτινη

36

71.000

Xωµάτινη

18

62.000

Xωµάτινη

25

43.000

Xωµάτινη

18

21.000

Xωµάτινη

24

61.000

Xωµάτινη

12

120.000

Xωµάτινη

24

159.000

Xωµάτινη

16

205.000

Xωµάτινη

27

35.000

88

Φαρµακάς Αρ.1 *

1984

89

Φαρµακάς Αρ.2 *

1984

90

Αρακαπάς Αρ.2 *

1984

91

∆ιερώνα *

1984

92

Χοιροκοιτία *

1984

93

Έσσω Γαλάτα *

1985

94

Καλαβασός

1985

Βασιλικός

Λιθόρριπτο

60

17.100.000

95

∆ιπόταµος***

1985

Πεντάσχοινος

Λιθόρριπτο

60

15.500.000

96

Ευρέτου

1986

Λιθόρριπτο

70

24.000.000

97

Άχνα

1987

Xωµάτινο

16

6.800.000

98

Αραδίππου

1987

Παρθενίτης

Βαρύτητας

14

90.000

99

Κούρης

1988

Κούρης

Xωµάτινο

110

115.000.000

100

Βυζακιά

1994

Xωµάτινο

37

1.690.000

101

Οδού Αρ.1*

1996

Χωµάτινη

33

32.000

δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή

Σταυρός της
Ψώκας
Εξωποτάµιο
φράγµα

Εξωποτάµιο
φράγµα
Εξωποτάµια
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δεξαµενή
102

Οδού Αρ. 2 *

1996

103

Μελίνη Αρ.2*

1996

104

Αρµίνου

1998

105

Τσακίστρα

106
107
108

Εξωποτάµια

Χωµάτινη

34

53.000

Χωµάτινη

36

97.000

∆ιάριζος

Xωµάτ/Λιθόρρ.

45

4.300.000

2000

Λιµνίτης

Βαρύτητας

23

100.000

Ταµασός

2002

Πεδιαίος

Xωµάτ/Λιθόρρ.

34

2.800.000

Κανναβιού

2005

Έζουσα

Xωµάτ/Λιθόρρ.

75

18.000.000

Xωµάτινο

38

2.000.000

Ακάκι-Μαλούντα (Υπό
κατασκευή)

δεξαµενή
Εξωποτάµια
δεξαµενή

2006 Ακάκι (Σερράχης)
ΣΥΝΟΛΟ

327.287.000

# Αντικαταστάθηκε από το φράγµα µε αρ. 69
* Εξωποτάµιες δεξαµενές µε επένδυση από µεµβράνη (ύψος 10 m)
** Η χωρ/τα του φράγµατος αυξήθηκε το Φεβρουάριο του 1998 από 1.220.000 σε
1.430.000 m3
*** Η χωρ/τα του φράγµατος αυξήθηκε τον Ιούλιο του 1998 από 13.700.000 σε
15.500.000 m3
Πηγή: Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/index_gr/index_gr?Ope
nDocument
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα
Έργα Νόµος 140(Ι)/2005
Α. Παράρτηµα 1 Νόµου 140(Ι)/2005 – Έργα για τα οποία ετοιµάζεται
Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Β. Παράρτηµα 2 Νόµου 140(Ι)/2005 – Έργα για τα οποία υποβάλλεται
σε πρώτο στάδιο Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
XAΡΤΕΣ
1. Χάρτης Ευπρόσβλητων Περιοχών στην Νιτρορύπανση
2. Χάρτης Περιοχών ΦΥΣΗ 2000
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