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Πξόινγνο 
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(2008/56/EC) εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΣΑΘΔ) ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ πξνζθνξά 12/2011. Οη ηξεηο εθζέζεηο είλαη: ε Αξρηθή 
Αμηνιφγεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ, ε Έθζεζε γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκφ ηεο 
Καιήο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο, θαη ε Έθζεζε γηα ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο ηφρνπο. 
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Δπραξηζηίεο 

Ο Σνκέαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ 
(ΣΑΘΔ) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζπληφληζε απηφ ην πξφγξακκα, κέζσ κηαο εηδηθά 
ζπγθαινχκελεο Καζνδεγεηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θαη επηζθφπεζε ην φιν έξγν. Σα κέιε 
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Γηάθνξα ηκήκαηα, ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί παξείραλ ρξήζηκν πιηθφ ππφ ηε κνξθή 
δεδνκέλσλ, αξρείσλ, πιεξνθφξεζεο, θαη εηζεγήζεσλ, θαη ε πξνζθνξά ηνπο αλαγλσξίδεηαη 
κέζα ζην θείκελν. Ζ νκάδα έξγνπ επραξηζηεί εηδηθά ην ΣΑΘΔ, ην Σκήκα Αλαπηχμεσο 
Τδάησλ, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, θαη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.
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0. Δπηζθόπεζε 

 

Απηή ε έθζεζε ζπδεηά ηπρφλ πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο, πνπ ηίζεληαη βάζεη ηνπ Άξζξνπ 10 
ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή (ΟΠΘ, 2008/56/EC), γηα ηε ρξνληθή 
πεξίνδν απφ ην παξφλ (2012) κέρξη ην 2018, νπφηαλ θαη ζα δηεμαρζεί ν επφκελνο γχξνο ηεο 
αξρηθήο αμηνιφγεζεο, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ Καιήο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο, θαη 
εγθαζίδξπζεο πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ. Οη πεγέο πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη ην αηηηνινγηθφ 
γηα ηνπο ζηφρνπο πεξηιακβάλνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ Αξρηθή Αμηνιφγεζε (1ε Έθζεζε, 
Μέξε Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ) θαη ζηελ έθζεζε γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκφ ηεο Καιήο Πεξηβαιινληηθήο 
Καηάζηαζεο (2ε Έθζεζε).  

O 
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Πίλαθαο 0.1 ζπλνςίδεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο πνπ πξνηείλεη απηή ηελ έθζεζε. ε 
γεληθέο γξακκέο: 

(α) νη δείθηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο ΚΠΚ, ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο, ζπλήζσο ζπλαθείο κε 
ηηκέο ζε ζηαζκνχο αλαθνξάο. πγθεθξηκέλα: 

i. ηελ πεξίπησζε ησλ κνλνκεηαβιεηψλ βηνηηθψλ δεηθηψλ (univariate biotic 
indices) ή απιψλ παξακέηξσλ (parameters), φπνπ ε παξαηεξνχκελε 
κεηαβιεηφηεηα είλαη κεγάιε, ην φξην ηνπνζεηείηαη ζην 50% απφθιηζε απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο ή CV ≤ 0.50, 

ii. ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπκεηαβιεηψλ βηνηηθψλ δεηθηψλ (multivariate biotic 
indices) ή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ην φξην ηνπνζεηείηαη ζην 25 % απφθιηζε απφ 
ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο, 

iii. ηελ πεξίπησζε ησλ αβηνηηθψλ παξακέηξσλ, ρισξνθχιιε, ξχπαλζε θηι. ην 
φξην ηνπνζεηείηαη ζην 25 % απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο, 

(β) ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ζπλαθείο δείθηεο δελ ζπλνδεχνληαη απφ ζηφρνπο, ιφγσ 
έιιεηςεο επαξθψλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Αληί ζηφρσλ, γίλνληαη εηζεγήζεηο γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ θαη ηε ρξήζε απηψλ ησλ δεηθηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2012-2018, νχησο 
ψζηε, θαη αλ είλαη ζεκηηφ, ε επφκελε πξνζπάζεηα ζέζπηζεο ζηφρσλ θαηά ηνλ επφκελν γχξν 
αμηνιφγεζεο (2018) λα ζπλνδεπηεί κε πεξηζζφηεξε επηηπρία, 

(γ) Όπνπ δελ πξνηείλνληαη νχηε ζηφρνη νχηε ελέξγεηεο, νη αξρέο ελζαξξχλνληαη λα 
επηδηψμνπλ εξεπλεηηθέο επθαηξίεο, φπνπ απηέο παξνπζηάδνληαη, γηα λα ζπκπιεξσζνχλ ηα 
κεγάια θελά πνπ πθίζηαληαη ζε γλψζε γηα πνιιέο πηπρέο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 
Κχπξνπ. 
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Πίλαθαο 0.1 Πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη θαη ζπλαθείο δείθηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πεξίνδν 2012-2018 γηα ηα ζαιάζζηα χδαηα ηεο Κχπξνπ ζχκθσλα κε ην 
Άξζξν 10 ηεο ΟΠΘ (2008/56/EC). Ζ πξψηε ζηήιε αλαγλσξίδεη δείθηεο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηα 
κεζνδνινγηθά πξφηππα γηα ηελ θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ (2010/477/EU). ε πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη δείθηεο ρσξίο 
ζηφρνπο, γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο εηζεγήζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2018. 
 

Παξάκεηξνη πεξηγξαθήο, θξηηήξηα, δείθηεο 
(Απόθαζε 2010/477/EU) 

πλαθείο δείθηεο, αλ είλαη 
δηαθνξεηηθνί Πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη 

Δηζεγήζεηο, όπνπ δελ 
ηίζεληαη ζηόρνη 

1 Ζ βηνπνηθηιόηεηα δηαηεξείηαη. Ζ πνηόηεηα θαη ε παξνπζία ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ε θαηαλνκή θαη αθζνλία ησλ εηδώλ είλαη 
ζύκθσλεο κε ηηο ηζρύνπζεο θπζηνγξαθηθέο, γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

1.1 Καηαλνκή ηνπ είδνπο 
1.1.1 Δχξνο θαηαλνκήο 
1.1.2 Σξφπνο θαηαλνκήο εληφο ηεο πεξηνρήο, φπνπ 
θξίλεηαη ζθφπηκν 
1.1.3 Έθηαζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ην είδνο (γηα 
εδξαία/βελζηθά είδε) 

Γείθηεο πνηθηιφηεηαο καθξνθπθψλ 
(Αξηζκφο εηδψλ, H‟,J‟) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Γείθηεο πνηθηιφηεηαο δσνβέλζνπο 
(Αξηζκφο εηδψλ, H‟,J‟) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Γείθηεο πνηθηιφηεηαο ςαξηψλ 
(Αξηζκφο εηδψλ, H‟,J‟) 

πληειεζηήο 
κεηαβιεηφηεηαο < 50 % 

 

1.2 Μέγεζνο πιεζπζκνχ 
1.2.1 Αθζνλία πιεζπζκνχ θαη/ή βηνκάδαο, θαηά 
πεξίπησζε 

Αθζνλία καθξνθπθψλ ( 
% θάιπςεο) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Αθζνλία δσνβέλζνπο  
(Αξ. αηφκσλ/δείγκα) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Αθζνλία ςαξηψλ  
(Άηνκα/km2) 

  

1.3 Καηάζηαζε πιεζπζκνχ 
1.3.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ 
(π.ρ. κέγεζνο ζψκαηνο ή ειηθηαθή δηάξζξσζε, 
αλαινγία θχισλ, πνζνζηά γνληκφηεηαο, πνζνζηά 
επηβίσζεο/ζλεζηκφηεηαο) 
1.3.2 Γελεηηθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, φπνπ 
θξίλεηαη ζθφπηκν 

   

1.4 Καηαλνκή ηνπ ελδηαηηήκαηνο 
1.4.1 Πεξηνρή θαηαλνκήο 
1.4.2 Σξφπνο θαηαλνκήο 

   

1.5 Έθηαζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο Έθηαζε θαη θαηαλνκή Απφθιηζε 50 % απφ ηηο  
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1.5.1 Δκβαδφλ ηνπ ελδηαηηήκαηνο 
1.5.2 Όγθνο ηνπ ελδηαηηήκαηνο, θαηά πεξίπησζε 

αγγεηνζπέξκσλ (Δκβαδφ ζε ha) ζπλζήθεο αλαθνξάο, 
εθηίκεζε εκπεηξνγλψκνλα 

1.6 Καηάζηαζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο 
1.6.1 Καηάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εηδψλ θαη 
θνηλνηήησλ 
1.6.2 ρεηηθή αθζνλία θαη/ή βηνκάδα, θαηά 
πεξίπησζε 
1.6.3 Φπζηθέο, πδξνινγηθέο θαη ρεκηθέο ζπλζήθεο 

Αθζνλία πνιπεηψλ καθξνθπθψλ (% 
θάιπςεο) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Αθζνλία ησλ ζθηφθηισλ, βξαδείαο 
αχμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδψλ 
(% θάιπςεο) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Αθζνλία θαηξνζθνπηθψλ 
καθξνθπθψλ (% θάιπςεο) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

1.7 Γηάξζξσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 
1.7.1 χλζεζε θαη ζρεηηθή αλαινγία ησλ 
ζπληζησζψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (ελδηαηηήκαηα θαη 
είδε) 

Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

PREI (Posidonia) 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Γείθηεο BENTIX 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

2 Σα μεληθά είδε πνπ εηζάγνληαη από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο βξίζθνληαη ζε επίπεδα πνπ δελ κεηαβάιινπλ δπζκελώο ην 
νηθνζύζηεκα 

2.1 Αθζνλία θαη ραξαθηεξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ μεληθψλ εηδψλ, ηδίσο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ 
εηδψλ 
2.1.1 Σάζεηο φζνλ αθνξά ηελ αθζνλία, ηε ρξνληθή 
ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ηε ρσξηθή θαηαλνκή ζηε 
θχζε ησλ μεληθψλ εηδψλ, ηδίσο ησλ 
ρσξνθαηαθηεηηθψλ μεληθψλ εηδψλ θαη ηδίσο ζε 
απεηινχκελεο πεξηνρέο, ζε ζρέζε κε ηνπο θχξηνπο 
θνξείο θαη ηηο θχξηεο νδνχο δηάδνζεο ησλ ελ ιφγσ 
εηδψλ 

Αθζνλία μεληθψλ ςαξηψλ 
(Άηνκα/km2) 

Καλέλαο ζηφρνο 

Οη πθηζηάκελεο 
πξνζπάζεηεο ζπιινγήο 
δεδνκέλσλ (π.ρ., DCR, 
MedITS, ΟΠΤ, θιπ.) 
πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
ζπλαθψλ δεηθηψλ ή 
άιισλ παξαπιήζησλ 
δεηθηψλ 

Αθζνλία μεληθψλ καθξνθπθψλ  
(% θάιπςεο) Καλέλαο ζηφρνο 

2.2 Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ 
ρσξνθαηαθηεηηθψλ μεληθψλ εηδψλ 
2.2.1 Αλαινγία κεηαμχ ρσξνθαηαθηεηηθψλ μεληθψλ 
εηδψλ θαη απηφρζνλσλ εηδψλ ζε επαξθψο 

Ξεληθά ςάξηα (αλαινγία βάξνπο 
αιηεχκαηνο) Καλέλαο ζηφρνο 

Ξεληθά καθξνθχθε (% θάιπςεο) 
Καλέλαο ζηφρνο 
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κειεηεκέλεο ηαμηλνκηθέο νκάδεο (π.ρ. ςάξηα, 
καθξνθχθε, καιάθηα,) ε νπνία κπνξεί λα απνηειεί 
έλδεημε κεηαβνιήο ηεο ζχλζεζεο ζε είδε (π.ρ. κεηά 
ηνλ εθηνπηζκφ ησλ μεληθψλ εηδψλ) 

2.2.2 Δπηπηψζεηο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ ζε 
επίπεδν είδνπο, ελδηαηηήκαηνο θαη νηθνζπζηήκαηνο 

Ξεληθά καιάθηα (αλαινγία αθζνλίαο) 
Καλέλαο ζηφρνο 

3 Οη πιεζπζκνί ησλ εηδώλ ςαξηώλ θαη καιαθίσλ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο θπκαίλνληαη εληόο αζθαιώλ 
βηνινγηθώλ νξίσλ, κε ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ θαηαλνκή ειηθηώλ θαη κεγέζνπο πνπ ζεσξνύληαη ελδεηθηηθά ηεο πγηνύο 
θαηάζηαζεο γηα ην εθάζηνηε απόζεκα 

3.1 Δπίπεδν πίεζεο απφ ηελ αιηεπηηθή 
δξαζηεξηφηεηα 
3.1.1 Θλεζηκφηεηα ιφγσ αιηείαο (F) 
3.1.2 Αλαινγία κεηαμχ πνζφηεηαο αιηεχκαηνο θαη 
δείθηε βηνκάδαο (εθεμήο «ιφγνο αιηεχκαηνο πξνο 
βηνκάδα») 

Αιηεπηηθή ζλεζηκφηεηα 

Δηζεγήζεηο ICES, ICCAT, 
GFCM 

 

3.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ απνζέκαηνο 
3.2.1 Βηνκάδα ηνπ απνζέκαηνο αλαπαξαγσγήο 
(ΒΑΑ) 
3.2.2 Γείθηεο βηνκάδαο 

Αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα 
αιηεχκαηνο 

 

3.3 Καηαλνκή πιεζπζκνχ αλά ειηθία θαη αλά 
κέγεζνο 
3.3.1 Αλαινγία ςαξηψλ κεγέζνπο κεγαιχηεξνπ απφ 
ην κέζν κέγεζνο ηεο πξψηεο αλαπαξαγσγηθήο 
σξίκαλζεο 
3.3.2 Μέζν κέγηζην κήθνο φισλ ησλ εηδψλ πνπ 
θαηακεηξνχληαη απφ επηζθνπήζεηο εξεπλεηηθψλ 
ζθαθψλ 
3.3.3 95ν εθαηνζηεκφξην ηεο θαηαλνκήο κήθνπο 
ςαξηψλ πνπ παξαηεξείηαη απφ επηζθνπήζεηο 
εξεπλεηηθψλ ζθαθψλ 
3.3.4 Μέγεζνο θαηά ηελ πξψηε αλαπαξαγσγηθή 
σξίκαλζε, ην νπνίν ελδέρεηαη λα αληηθαηνπηξίδεη 
ηελ έθηαζε ησλ αλεπηζχκεησλ 

Γνκή ειηθίαο θαη κεγέζνπο  
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γελεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο 

4 Όια ηα ζηνηρεία ησλ ζαιάζζησλ ηξνθηθώλ ηζηώλ, ζην κέηξν πνπ είλαη γλσζηά, παξαηεξνύληαη ζε θαηάζηαζε θπζηνινγηθήο 
αθζνλίαο θαη πνηθηιόηεηαο θαζώο θαη ζε επίπεδα ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ ηε καθξνπξόζεζκε αθζνλία ησλ εηδώλ θαη ηε δηαηήξεζε 
ηεο πιήξνπο αλαπαξαγσγηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο 

4.1 Παξαγσγηθφηεηα (παξαγσγή αλά κνλάδα 
βηνκάδαο) ησλ θχξησλ εηδψλ ή ηξνθηθψλ νκάδσλ 
4.1.1 Απνδνηηθφηεηα ησλ θχξησλ εηδψλ ζεξεπηψλ 
βάζεη ηεο παξαγσγήο ηνπο αλά κνλάδα βηνκάδαο 
(παξαγσγηθφηεηα) 

Παξαγσγηθφηεηα θχξησλ ζεξεπηψλ Καλέλαο ζηφρνο 

Σα δεδνκέλα πνπ 
ζπιιέγνληαη ζηα πιαίζηα 
πθηζηάκελσλ 
κεραληζκψλ (π.ρ., DCR, 
MedITS, εθηηκήζεηο 
αιηεπκάησλ, ΟΠΤ, 
MEDPOL, θιπ.) πξέπεη 
λα εμεηαζηνχλ γηα λα 
δηαπηζησζεί θαηά πφζν 
κπνξνχλ λα 
αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ 
ζπλαθψλ δεηθηψλ 

4.2 Αλαινγία επηιεγκέλσλ εηδψλ ζηελ θνξπθή ησλ 
ηξνθηθψλ ηζηψλ 
4.2.1 Μεγάια ςάξηα (αλά βάξνο) 

Βηνκάδα κεγάισλ ςαξηψλ Καλέλαο ζηφρνο 

4.3 Αθζνλία/θαηαλνκή ησλ θχξησλ ηξνθηθψλ 
νκάδσλ/εηδψλ 
4.3.1 Σάζεηο φζνλ αθνξά ηελ αθζνλία επηιεγκέλσλ 
ιεηηνπξγηθά ζεκαληηθψλ νκάδσλ/εηδψλ 

Πξσηνγελήο/δεπηεξνγελήο βηνκάδα Καλέλαο ζηφρνο 

5 Γηαπηζηώλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε αλζξσπνγελώλ θαηλνκέλσλ επηξνθηζκνύ, θαη ηδίσο ησλ δπζκελώλ επηπηώζεώλ ηνπο, όπσο 
απώιεηεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, αλάπηπμε επηβιαβώλ θπθώλ θαη έιιεηςε νμπγόλνπ ζηνλ βπζό ηεο 
ζάιαζζαο 

5.1 Δπίπεδα ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 
5.1.1 πγθέληξσζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηε 
ζηήιε χδαηνο 
5.1.2 Αλαινγίεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (ππξίηην, 
άδσην θαη θσζθφξνο), φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν 

πγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ Καλέλαο ζηφρνο 

Πξέπεη λα ζπλερίζεη ε 
παξαθνινχζεζε ηνπο 
σο κέξνο ηνπ 
πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 
παξαθνινχζεζεο 

5.2 Άκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ εκπινπηηζκνχ κε 
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 
5.2.1 πγθεληξψζεηο ρισξνθχιιεο ζηε ζηήιε ηνπ 
λεξνχ 
5.2.2 Μεησκέλε δηαχγεηα ηνπ λεξνχ ιφγσ αχμεζεο 
ησλ αησξνχκελσλ θπθψλ, θαηά πεξίπησζε 
5.2.3 Αθζνλία θαηξνζθνπηθψλ καθξνθπθψλ 
5.2.4 Μεηαβνιέο ζηε ρισξηδηθή ζχλζεζε 

πγθέληξσζε ρισξνθχιιεο-α 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Γηαθάλεηα χδαηνο  
(Βάζνο Secchi ζε m) 

Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Αθζνλία θαηξνζθνπηθψλ 
καθξνθπθψλ (% θάιπςεο) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Αθζνλία ησλ ζθηφθηισλ, βξαδείαο 
αχμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδψλ 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 
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(% θάιπςεο) 

Δλαιιαγή εηδψλ ζηε ρισξηδηθή 
ζχλζεζε (αλζήζεηο Cladophora) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

5.3 Έκκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ εκπινπηηζκνχ ζε 
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 
5.3.1 Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αθζνλία ηεο 
πνιπεηνχο ζαιάζζηαο βιάζηεζεο 
5.3.2 Γηαιπκέλν νμπγφλν, ήηνη κεηαβνιέο ιφγσ 
απμεκέλεο νξγαληθήο απνζχλζεζεο θαη ηνπ 
κεγέζνπο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο 

Αθζνλία πνιπεηψλ καθξνθπθψλ (% 
θάιπςεο) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Γηαιπκέλν νμπγφλν (% θνξεζκνχ) 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

PREI (Posidonia) 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

6 Σν επίπεδν αθεξαηόηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ εμαζθαιίδεη όηη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ δηαθπιάζζνληαη, 
θαζώο θαη όηη δελ παξαηεξνύληαη δπζκελείο επηπηώζεηο ηδίσο ζηα βελζηθά νηθνζπζηήκαηα 

6.1 Τιηθή βιάβε, ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ππνζηξψκαηνο 
6.1.1 Δίδνο, αθζνλία, βηνκάδα θαη εδαθηθή έθηαζε 
ηνπ ζπλαθνχο βηνγελνχο ππνζηξψκαηνο 
6.1.2 Έθηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνχ πνπ ζίγεηαη 
νπζηαζηηθά απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 
αλά είδνο ππνζηξψκαηνο 

Δκβαδφ έθηαζεο ιηβαδηψλ Posidonia Καλέλαο ζηφρνο 

Ζ ραξηνγξάθεζε 
ελδηαηηεκάησλ, φπσο 
γηα ηα ιηβάδηα 
Posidonia, ζα παξέρεη 
ρξήζηκε πιεξνθφξεζε 
γηα ηνλ επφκελν γχξν 
αμηνιφγεζεο ην 2018 

6.2 Καηάζηαζε ηεο βελζηθήο θνηλφηεηαο 
6.2.1 Παξνπζία ηδηαίηεξα επαίζζεησλ ή/θαη 
αλζεθηηθψλ εηδψλ 
6.2.2 Πνιππαξακεηξηθνί δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο 
θαηάζηαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο βελζηθήο 
θνηλφηεηαο, φπσο πνηθηιφηεηα θαη πινχηνο εηδψλ, 
αλαινγία θαηξνζθνπηθψλ πξνο επαίζζεηα είδε 
6.2.3 Αλαινγία βηνκάδαο ή πιήζνπο αηφκσλ ζην 
καθξνβέλζνο πνπ ππεξβαίλνπλ θαζνξηζκέλν 
κήθνο/κέγεζνο 

6.2.4 Παξάκεηξνη πεξηγξαθήο ησλ 

Αθζνλία πνιπεηψλ καθξνθπθψλ (% 
θάιπςεο) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Αθζνλία ησλ ζθηφθηισλ, βξαδείαο 
αχμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδψλ 
(% θάιπςεο) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Αθζνλία θαηξνζθνπηθψλ 
καθξνθπθψλ (% θάιπςεο) 

Απφθιηζε 50 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

PREI (Posidonia) 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 
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ραξαθηεξηζηηθψλ (ζρήκα, θιίζε θαη ζεκείν ηνκήο) 
ηνπ θάζκαηνο κεγέζνπο ηεο βελζηθήο θνηλφηεηαο 

Γείθηεο BENTIX 
Απφθιηζε 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

7 Ζ κόληκε αιινίσζε ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ δελ επεξεάδεη δπζκελώο ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα 

7.1 Υσξηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ κφληκσλ 
αιινηψζεσλ 
7.1.1 Έθηαζε πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ αιινίσζε 

Έθηαζε πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ 
ηηο κφληκεο αιινηψζεηο 

Καλέλαο ζηφρνο 

Παξαθνινχζεζε θαη 
θαηαγξαθή ηνπ άκεζα 
επεξεαδφκελνπ 
εκβαδνχ θαη ηεο 
ζπκβνιήο ησλ 
δηαθνξεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

7.2 Δπηπηψζεηο ησλ κφληκσλ πδξνγξαθηθψλ 
κεηαβνιψλ 
7.2.1 Υσξηθή έθηαζε ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπ 
επεξεάδνληαη απφ ηε κφληκε αιινίσζε 
7.2.2 Μεηαβνιέο ησλ ελδηαηηεκάησλ, ηδίσο ησλ 
ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηεινχλ (π.ρ. πεξηνρέο 
σνηνθίαο, αλαπαξαγσγήο θαη δηαηξνθήο θαη 
κεηαλαζηεπηηθέο νδνί ςαξηψλ, πηελψλ θαη 
ζειαζηηθψλ), ιφγσ αιινίσζεο ησλ πδξνγξαθηθψλ 
ζπλζεθψλ 

  

8 Οη ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ είλαη ζε επίπεδα πνπ δελ πξνθαινύληαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ιόγσ ξύπαλζεο 

8.1 πγθέληξσζε ξππνγφλσλ νπζηψλ 
8.1.1 πγθέληξσζε ησλ σο άλσ ξππνγφλσλ 
νπζηψλ, βάζεη κεηξήζεσλ ζηα ζπλαθή πιηθά (φπσο 
δψληεο νξγαληζκνί, ίδεκα θαη ζαιαζζηλφ λεξφ) 
θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα 
κε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
νδεγία 2000/60/ΔΚ  

πγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ 
Απφθιηζε < 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

πγθεληξψζεηο πεηξειατθψλ 
πδξνγνλαλζξάθσλ 

Απφθιηζε < 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

8.2 Δπηδξάζεηο ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ 
8.2.1 Δπίπεδα επίδξαζεο ηεο ξχπαλζεο ζηα ππφ 
εμέηαζε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηιεγκέλεο βηνινγηθέο 
δηαδηθαζίεο θαη ηαμηλνκηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο 
δηαπηζηψζεθαλ ζρέζεηο αηηίνπ/αηηηαηνχ θαη πξέπεη 
λα παξαθνινπζνχληαη 
8.2.2 πρλφηεηα εκθάληζεο, πξνέιεπζε (εη 
δπλαηφλ), έθηαζε ησλ ζεκαληηθψλ επεηζνδίσλ 

Δθαξκνγή πθηζηάκελσλ 
κεζνδνινγηψλ ζε φια ηα ζεκεία 
ξχπαλζεο 

Καλέλαο ζηφρνο 

Κάζε ζεκείν ξχπαλζεο 
πξέπεη λα 
παξαθνινπζείηαη θαη λα 
αμηνινγείηαη, είηε ζηα 
πιαίζηα ηνπ 
πθηζηάκελνπ 
ζπζηήκαηνο 
παξαθνινχζεζεο είηε 
ζηα πιαίζηα 
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νμείαο ξχπαλζεο (π.ρ. θειίδεο πεηξειαίνπ ή 
πξντφλησλ πεηξειαίνπ) θαη νη επηπηψζεηο ηνπο 
ζηνπο δψληεο νξγαληζκνχο πνπ πιήηηνληαη απφ 
ηελ ελ ιφγσ ξχπαλζε 

εξεπλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ 

9 Οη ξππνγόλεο νπζίεο ζε ςάξηα θαη άιια ζαιάζζηα ηξόθηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε δελ ππεξβαίλνπλ ηα 
επίπεδα πνπ θαζνξίδεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ή άιια αληίζηνηρα πξόηππα 

9.1 Δπίπεδα, πιήζνο θαη ζπρλφηεηα ξππνγφλσλ 
νπζηψλ  
9.1.1 Αληρλεπζέληα επίπεδα ξππνγφλσλ νπζηψλ 
θαη πιήζνο ξππνγφλσλ νπζηψλ νη ζπγθεληξψζεηο 
ησλ νπνίσλ ππεξβαίλνπλ ηα κέγηζηα επίπεδα πνπ 
νξίδνληαη απφ ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο 
9.1.2 πρλφηεηα ππεξβάζεσλ ησλ επηπέδσλ πνπ 
νξίδνληαη απφ ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο 

πγθεληξψζεηο ζε λεξφ θαη ςάξηα 
Απφθιηζε < 25 % απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο 

 

10 Οη ηδηόηεηεο θαη νη πνζόηεηεο ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ δελ πξνθαινύλ βιάβεο γηα ην ζαιάζζην θαη παξάθηην πεξηβάιινλ 

10.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ απνξξηκκάησλ ζην 
ζαιάζζην θαη ην παξάθηην πεξηβάιινλ 
10.1.1 Σάζεηο φζνλ αθνξά ηηο πνζφηεηεο 
απνξξηκκάησλ πνπ εθβξάδνληαη θαη/ή 
ελαπνηίζεληαη ζηηο αθηνγξακκέο, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηεο ζχζηαζήο 
ηνπο, ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπο θαη, φπνπ είλαη 
δπλαηφλ, ηεο πξνέιεπζήο ηνπο 
10.1.2 Σάζεηο φζνλ αθνξά ηηο πνζφηεηεο 
απνξξηκκάησλ ζηε ζηήιε χδαηνο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηπιεφλησλ ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ λεξνχ) θαη ελαπνηηζέκελσλ ζηνλ 
βπζφ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηεο 
ζχζηαζήο ηνπο, ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπο θαη, 
φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηεο πξνέιεπζήο ηνπο 
10.1.3 Σάζεηο φζνλ αθνξά ηηο πνζφηεηεο, ηελ 
θαηαλνκή θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηε ζχλζεζε ησλ 
κηθξνζσκαηηδίσλ (ηδίσο ησλ κηθξνπιαζηηθψλ)  

Πνζφηεηεο θαη πεγέο απνξξηκκάησλ 
απφ ηε μεξά θαη ηε ζάιαζζα 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα 
ζπιιερζνχλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηε 
ζχζηαζε, αθζνλία θαη – 
αλ είλαη δπλαηφ – ηηο 
πεγέο, πξηλ ιεθζνχλ 
απνθάζεηο γηα 
πεξαηηέξσ δξάζε. 
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10.2 Δπηπηψζεηο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ζαιάζζηα 
δσή 
10.2.1 Σάζεηο φζνλ αθνξά ηηο πνζφηεηεο θαη ηε 
ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ εηζέξρνληαη δηά 
ηεο θαηάπνζεο ζηα ζαιάζζηα δψα (π.ρ. αλάιπζε 
ζηνκάρνπ) 

 

  

11 Ζ εηζαγσγή ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνζαιάζζηνπ ζνξύβνπ, αλέξρεηαη ζε επίπεδα πνπ δελ επεξεάδνπλ 
δπζκελώο ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

11.1 Καηαλνκή ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν ησλ 
πςειήο έληαζεο παικηθψλ ήρσλ, ρακειήο θαη 
κεζαίαο ζπρλφηεηαο 
11.1.1 Αλαινγία εκεξψλ θαη θαηαλνκή απηψλ εληφο 
ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζε πεξηνρέο 
πξνζδηνξηζκέλεο επηθάλεηαο θαζψο θαη ε ρσξηθή 
θαηαλνκή ηνπο, ζηηο νπνίεο νη αλζξσπνγελείο 
ερεηηθέο πεγέο ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνπ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα 
ζαιάζζηα δψα κεηξεζέληα σο επίπεδν έθζεζεο 
ζηνλ ήρν (ζε dB re 1κPa2·s ή ζε κέγηζην επίπεδν 
πίεζεο ήρνπ (ζε dB re 1κPapeak ), ζην έλα κέηξν, 
κε κεηξήζεηο ζηε δψλε ζπρλνηήησλ κεηαμχ 10 Hz 
θαη 10 kHz 

 

  

11.2 πλερήο ήρνο ρακειήο ζπρλφηεηαο 
11.2.1 Σάζεηο φζνλ αθνξά ηα επίπεδα 
πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ εληφο δψλεο ηξίηνπ 
νθηάβαο 63 θαη 125 Hz (θεληξηθή ζπρλφηεηα) (re 
1κΡa RMS· κέζν επίπεδν ζνξχβνπ ζηηο ελ ιφγσ 
δψλεο νθηάβαο ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο), βάζεη 
κεηξήζεσλ απφ ζηαζκνχο παξαηήξεζεο ή/θαη κε 
ηε ρξήζε κνληέισλ εθφζνλ θξίλεηαη δφθηκν 
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1. Βηνπνηθηιόηεηα 

  

Ο θαζνξηζκφο ηεο ΚΠΚ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρεηηθή Παξάκεηξν Πεξηγξαθήο 1 
(Βηνπνηθηιφηεηα) έρεη επηηεπρζεί, φηαλ ε βηνπνηθηιφηεηα δηαηεξείηαη, δει. ε πνηφηεηα θαη ε 
ζπρλφηεηα ησλ νηθνηφπσλ θαη ε θαηαλνκή θαη αθζνλία ησλ εηδψλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 
ηζρχνπζεο θπζηνγξαθηθέο, γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.  

1.1 Καηαλνκή εηδώλ 

1.1.1 Μαθξνθύθε – δείθηεο πνηθηιόηεηαο  

Οη δείθηεο πνηθηιφηεηαο καθξνθπθψλ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
παξαθνινχζεζεο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε 
επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ πνηθηιφηεηαο ησλ 
καθξνθπθψλ ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ 
πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.  

1.1.2 Εσνβέλζνο – δείθηεο πνηθηιόηεηαο  

Οη δείθηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ δσνβέλζνπο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε 
δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε 
απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ 
πνηθηιφηεηαο ηνπ δσνβέλζνπο ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα 
πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. 

1.1.3 Φάξηα – δείθηεο πνηθηιόηεηαο  

Ζ κεηαβιεηφηεηα ησλ δεηθηψλ πνηθηιφηεηαο ησλ ςαξηψλ κειεηνχληαη ζηηο αθηέο ηεο Κχπξνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία θαη 
απνπζία ζπλζεθψλ αλαθνξάο ζηα ζχλνια δεδνκέλσλ ησλ ςαξηψλ, κηα πηζαλή ειάρηζηε 
ηηκή ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο σο κεηξηθή ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη απνδεθηή . Ζ 
παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ πνηθηιφηεηαο ησλ ςαξηψλ ζηα θππξηαθά  παξάθηηα χδαηα 
πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. 

1.2 Μέγεζνο πιεζπζκνύ  

1.2.1 Μαθξνθύθε - αθζνλία  

Ζ  αθζνλία ησλ καθξνθπθψλ πνπ παξαθνινπζείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
παξαθνινχζεζεο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε 
επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ησλ καθξνθπθψλ ζηα 
θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ 
ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο 
αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.  
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1.2.2 Εσνβέλζνο - αθζνλία  

Ζ  αθζνλία ηνπ δσνβέλζνπο πνπ παξαθνινπζείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
παξαθνινχζεζεο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε 
επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηνπ δσνβέλζνπο ζηα θππξηαθά 
παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο 
παξαθνινχζεζεο. 

1.2.3 Φάξηα - αθζνλία  

Ζ κεηαβιεηφηεηα ηεο αθζνλίαο ησλ ςαξηψλ κειεηάηαη ζηηο αθηέο ηεο Κχπξνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία θαη απνπζία 
ζπλζεθψλ αλαθνξάο ζηα ζχλνια δεδνκέλσλ ησλ ςαξηψλ, κηα πηζαλή ειάρηζηε 
ηηκή ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο σο κεηξηθή ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη απνδεθηή . Ζ 
παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ πνηθηιφηεηαο ησλ ςαξηψλ ζηα θππξηαθά  παξάθηηα χδαηα 
πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. 

1.3 Έθηαζε νηθνηόπνπ  

1.3.1 Έθηαζε θαη θαηαλνκή ησλ ζαιάζζησλ αγγεηόζπεξκσλ  

Ζ επηθαλεηαθή θάιπςε ησλ πην ζεκαληηθψλ νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ζαιάζζησλ 
αγγεηφζπεξκσλ (Posidonia θαη Cymodocea) είλαη πξνο ην παξφλ άγλσζηε ζηα θππξηαθά 
χδαηα. Ζ ηξέρνπζα πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο ησλ ιεηκψλσλ ηεο Posidonia ζα κπνξνχζε 
λα επηηχρεη πνζνηηθή κέηξεζε ηεο επηθαλεηαθήο ηνπο θάιπςεο. χκθσλα κε ηελ παξνχζα 
κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. 

1.4 Καηάζηαζε νηθνηόπνπ  

1.4.1 Αθζνλία ησλ πνιπεηώλ καθξνθπθώλ 

Ζ θπξηαξρία ησλ βξαδείαο αλάπηπμεο κε-πιαζηηθψλ εηδψλ Cystoseira είλαη ηππηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πην νιηγνηξνθηθψλ θαη πςειήο δηαθάλεηαο αδηαηάξαθησλ βξαρσδψλ 
αθηψλ ηεο ζάιαζζαο ηεο Μεζνγείνπ. Οη ηηκέο αθζνλίαο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε 
επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ησλ εηδψλ πνιπεηψλ 
καθξνθπθψλ ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ 
πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.  

1.4.2 Αθζνλία ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδώλ 

Σα βξαδείαο αλάπηπμεο, ζθηφθηια αζβεζηνπνηεκέλα είδε, εθ ησλ νπνίσλ ηα Corallina spp. 
έρνπλ ηελ πην δηαβφεηε παξνπζία, ζπρλά θπξηαξρνχλ ζε κεηξίσο επεξεαζκέλεο πεξηνρέο. 
Οη ηηκέο αθζνλίαο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 
2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα 
κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ 
παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ησλ εηδψλ πνιπεηψλ καθξνθπθψλ ζηα θππξηαθά παξάθηηα 
χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο 
παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο 
ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.   
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1.4.3 Αθζνλία ησλ θαηξνζθνπηθώλ καθξνθπθώλ 

Οη ζπλζήθεο πεξίζζεηαο ζξεπηηθψλ θαη ζνιφηεηαο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
θαηξνζθνπηθψλ-επθαηξηαθψλ καθξνθπθψλ ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο αθνκνίσζεο 
ζξεπηηθψλ θαη ησλ απαηηήζεψλ  ηνπο ζε θσο. Οη κέζεο ηηκέο αθζνλίαο πνπ 
παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο 
ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή 
ειάρηζηε απφθιηζε (<50%) απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο 
αθζνλίαο ησλ θαηξνζθνπηθψλ καθξνθπθψλ ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα 
ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη 
επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.  

1.5 Γνκή νηθνζπζηήκαηνο  

1.5.1 Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) 

Ο Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (ΔΔΗ) βαζίδεηαη ζην γλσζηφ πξφηππν ζχκθσλα κε ην 
νπνίν ν αλζξσπνγελήο παξάγνληαο, γηα παξάδεηγκα ν επηξνθηζκφο θαη ε ξχπαλζε κε 
βαξέα κέηαιια, κεηαηνπίδεη ην νηθνζχζηεκα απφ ηελ αδηαηάξαρηε θαηάζηαζε, φπνπ 
θπξηαξρνχλ νη ηειηθνί επνηθηζηέο, ζε ππνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε, φπνπ θπξηαξρνχλ ηα 
επθαηξηαθά ληηξφθηια είδε.  Οη ηηκέο ηνπ EEI πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. 
χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο 
αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΔΗ ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη 
λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη 
επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.   

1.5.2 PREI (Posidonia) 

Ζ PREI, κία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο 
θαηά κήθνο ησλ κεζνγεηαθψλ αθηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΟΠΤ, ππνινγίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο πέληε κεηξηθέο πνπ κεηξνχληαη ζηνπο ιεηκψλεο ηεο P. oceanica: (1) 
ππθλφηεηα ξηδψλ, (2) επηθάλεηα ξηδψλ, (3) E/L (αλαινγία κεηαμχ βηνκάδαο επηθχησλ θαη 
βηνκάδαο θχιισλ) κεηξεκέλα ζε ξίδεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην ίδην βάζνο (4) βάζνο ηνπ 
ρακειφηεξνπ νξίνπ θαη (5) ηχπνο απηνχ ηνπ νξίνπ (νπηζζνδξνκηθφο, πξννδεπηηθφο, 
ζηαζεξφο). Οη ηηκέο ηεο PREI πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ 
ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ 
παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη 
δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο PREI ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί 
ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. 

1.5.3 Γείθηεο BENTIX 

Ο BENTIX είλαη έλαο βηνηηθφο δείθηεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ησλ νκάδσλ δεηθηψλ θαη 
ρξεζηκνπνηεί ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ αλεθηηθψλ θαη επαίζζεησλ ηάμα γεληθψο, ζηαζκίδνληάο 
ηνπο ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ηεο εκθάληζήο ηνπο ζηε βελζηθή παλίδα εμ‟ νξηζκνχ. Οη ηηκέο 
ηνπ BENTIX πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 
2007-2010 ζε έμη ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα 
κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ 
παξαθνινχζεζε ηνπ BENTIX ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα 
πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. 
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2. Με-απηόρζνλα είδε πνπ εηζάγνληαη από αλζξώπηλεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

 

Βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ κε-απηφρζνλσλ εηδψλ (ΜΑΔ) ζηελ Αξρηθή Αμηνιφγεζε θαζψο θαη 
ζηελ έθζεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Καιήο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο (ΚΠΚ), 
πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα θαίξηα ζεκεία ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα ζέζεη ε 
Κππξηαθή θπβέξλεζε κέρξη ην 2018: 

o Τπάξρεη έιιεηςε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αθζνλία θαη ηε ρξνληθή θαη ρσξηθή θαηαλνκή 
ησλ ΜΑΔ θαη εηδηθά ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ μεληθψλ εηδψλ (ΥΞΔ) ζηα λεξά ηεο Κχπξνπ, 

o Βάζεη πεξηνξηζκέλεο πιεξνθφξεζεο απφ άιια εζληθά ή Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 
παξαθνινχζεζεο, πνιιά απφ ηα ΥΞΔ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα θαη πνιχ εηζβιεηηθά, 
ζπλεπάγνληαο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην νηθνζχζηεκα. 

Οη εηζεγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζην λα επηηξέςνπλ ζηελ θπβέξλεζε ην 2018 λα 
είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα εθηηκήζεη πνζνηηθά ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 
ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε ηα ΥΞΔ θαη λα ζέζεη (εκη-)πνζνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ πεξίνδν 
2018-2024. 

2.1 Αθζνλία θαη ραξαθηεξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο ησλ μεληθώλ εηδώλ, ηδίσο 
ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ εηδώλ 

2.1.1 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία, ηε ρξνληθή ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη ηε 
ρσξηθή θαηαλνκή ζηε θύζε ησλ μεληθώλ εηδώλ, ηδίσο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ 
μεληθώλ εηδώλ θαη ηδίσο ζε απεηινύκελεο πεξηνρέο, ζε ζρέζε κε ηνπο θύξηνπο θνξείο 
θαη ηηο θύξηεο νδνύο δηάδνζεο ησλ ελ ιόγσ εηδώλ 

ηελ πεξίπησζε ησλ ςαξηψλ ΥΞΔ πνπ αιηεχνληαη ζπρλά απφ ηελ παξάθηηα αιηεία, θαζψο 
θαη ζηελ πεξίπησζε καθξνθπθψλ ΥΞΔ (δει., ηεο Caulerpa racemosa) πνπ 
παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ΟΠΤ, αθζνλίεο θαη ρσξηθέο θαη ρξνληθέο θαηαλνκέο 
κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ ηηο ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Δίλαη πηζαλφλ ν 
πξνζδηνξηζκφο ησλ ρσξηθψλ θαηαλνκψλ κπνξεί λα απαηηεί ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε 
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ φηη ζην παξφλ ζηάδην. Δληνχηνηο, νη παξνχζεο πξνζπάζεηεο 
παξαθνινχζεζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ γηα ππνινγηζκνχο 
απηψλ ησλ δεηθηψλ κε θαηάιιεινπο δείθηεο. 

2.2 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ 

2.2.1 Αλαινγία κεηαμύ ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ θαη μεληθώλ εηδώλ ζε 
επαξθώο κειεηεκέλεο ηαμηλνκηθέο νκάδεο (π.ρ. ςάξηα, καθξνθύθε, καιάθηα,) ε νπνία 
κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε κεηαβνιήο ηεο ζύλζεζεο ζε είδε (π.ρ. κεηά ηνλ εθηνπηζκό 
ησλ μεληθώλ εηδώλ) 

ηελ πεξίπησζε ησλ ςαξηψλ, καθξνθπθψλ, θαη καιαθίσλ, νη αλαινγίεο κεηαμχ ηεο αθζνλίαο 
ΥΞΔ θαη απηφρζνλσλ εηδψλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί βάζεη ηεο εθηίκεζεο αιηεπκάησλ θαη 
δεηγκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηα πιαίζηα ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ 
παξαθνινχζεζεο. 
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2.2.2 Δπηπηώζεηο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ εηδώλ ζε επίπεδν είδνπο, ελδηαηηήκαηνο 
θαη νηθνζπζηήκαηνο 

ην παξφλ ζηάδην, νη επηπηψζεηο δελ αμηνινγνχληαη άκεζα. Αλ παξνπζηαζηεί επθαηξία, 
πξέπεη λα επηδησρζνχλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο καο πξνο 
ηελ πην πάλσ θαηεχζπλζε. 
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3. Πιεζπζκνί όισλ ησλ εκπνξηθά εθκεηαιιεύζηκσλ ηρζύσλ, ησλ 
καιαθίσλ θαη ησλ νζηξαθνδέξκσλ 

 

3.1 Αλαδξνκή 

Ζ Οδεγία γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή απαηηεί νη πιεζπζκνί ησλ ςαξηψλ, ησλ καιαθίσλ θαη 
ησλ θαξθηλνεηδψλ πνπ αιηεχνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο λα βξίζθνληαη κέζα ζε αζθαιή 
βηνινγηθά φξηα, δειαδή ε ειηθηαθή δνκή θαη θαηά κήθνο ζχλζεζε λα δείρλνπλ φηη ην απφζεκα 
βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Απηφ γεληθά ζεκαίλεη φηη ηα εκπνξηθά είδε ζα πξέπεη λα 
αιηεχνληαη κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αεηθνξία ηνπο (δειαδή έηζη ψζηε ζην κέιινλ ε 
αιηεία λα καο απνδίδεη ην κέγηζην), δειαδή ζα πξέπεη ηα απνζέκαηα λα αιηεχνληαη ηφζν 
ψζηε αλάινγα κε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ην κέγηζην 
ηελ επφκελε ρξνληά (ην απφζεκα ζα πξέπεη λα απμάλεηαη, θαη λα απνδίδεη ηελ επφκελε 
ρξνληά απηφ πνπ αιηεχεηαη), θαη ην απφζεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ειηθηαθή δνκή πνπ λα 
επηηξέπεηαη λα γελληνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζηξαηνινγείηαη ζην απφζεκα ν θαηάιιεινο 
αξηζκφο λεαξψλ ςαξηψλ. 

Ζ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή είλαη ν θχξηνο κεραληζκφο, ζε λνκνζεηηθή βάζε, γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ απνζεκάησλ ζηα λεξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θνηλή πνιηηηθή 
αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε Καιή Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε ζα 
εμεηαζηεί κε βάζε ηα απνζέκαηα ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζε ηνπηθά κέηξα, παξά κφλν φζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

3.2 Πξνηάζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο Καιήο Πεξηβαιινληηθήο 
Καηάζηαζεο (ΚΠΚ) θαη ηνπο ζρεηηθνύο πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο 

Προηεινόμενοι προζδιοριζμοί για ηην ΚΠΚ για υάρια, μαλάκια και οζηρακόδερμα ποσ 
αλιεύονηαι για εμπορικό ζκοπό (Παράμεηρος περιγραθής 3) 

Δκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκα 
ςάξηα, καιάθηα θαη 
νζηξαθφδεξκα 

Πξνηεηλφκελνη νξηζκνί ΚΠΚ γηα ηελ ΠΠ 3: 
o Καλέλα απφζεκα δελ αιηεχεηαη πέξαλ ησλ αζθαιψλ νξίσλ. 

Δάλ ε αιηεπηηθή ζλεζηκφηεηα, FMSY (ή ε αιηεπηηθή 
ζλεζηκφηεηα  F0.1) δελ είλαη θαζνξηζκέλε, ζα πξέπεη λα 
εθηηκεζεί ν ιφγνο ηεο αιηεχζηκεο πνζφηεηαο πξνο ηε 
ζπλνιηθή βηνκάδα, 

o Ζ βηνκάδα ηνπ ελεξγά αλαπαξαγφκελνπ πιεζπζκνχ (SSB) 
είλαη ζε επίπεδα ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί λα απνδψζεη ηε 
κέγηζηε δπλαηή βηνκάδα, MSY. Δάλ ε βηνκάδα ηνπ ελεξγά 
αλαπαξαγφκελνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί, ζα 
εμεηάζνπκε ην δείθηε βηνκάδαο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
πεηξακαηηθή αιηεία κε ηξάηα βπζνχ. 

o Κάζε απφζεκα πξέπεη λα έρεη έλα πςειφ πνζνζηφ ελήιηθσλ 
ςαξηψλ θαη θαηάιιειε ειηθηαθή ζχλζεζε, ψζηε λα κπνξέζεη 
λα αλαπαξαρζεί θαη λα απμεζεί. 

Περιβαλλονηικοί ζηότοι και δείκηες για ηα υάρια, ηα μαλάκια και ηα οζηρακόδερμα ποσ 
αλιεύονηαι για εμπορικό ζκοπό (Παράμεηρος περιγραθής 3) 

Αλιεστική θνησιμότητα o χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ: ICES, ICCAT, GFCM  

Αναπαραγωγική ικανότητα 
τοσ αποθέματος 

o χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ: ICES, ICCAT, GFCM 
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Ηλικιακή και κατά μήκος 
σύνθεση 

o χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ: ICES, ICCAT, GFCM 

3.3 Καζνξηζκόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ γηα ηα ςάξηα, ηα καιάθηα θαη 
ηα νζηξαθνεηδή πνπ αιηεύνληαη γηα εκπνξηθό ζθνπό 

ην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ), ηα απνζέκαηα πξέπεη λα βξίζθνληαη 
κέζα ζε “αζθαιή βηνινγηθά φξηα” θαη κάιηζηα έπεηηα απφ επηθπιαθηηθή πξνζέγγηζε, 
αλάιπζε.  Απηά ηα φξηα θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη ην επίπεδν ηνπ 
ελεξγά αλαπαξαγφκελνπ πιεζπζκνχ. Οη επηζηεκνληθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 
απνζεκάησλ θαη ηα αζθαιή φξηα θαζνξίδνληαη απφ ην STECF (Scientific, Technical and 
Economic Committee for Fisheries) θαη δεκνζηεχνληαη απφ ην International Council for the 
Exploration of the Sea (ICES). 

Οη πξνηεηλφκελνη ζηφρνη βαζίδνληαη ζε ζπληεξεηηθέο πξνζεγγίζεηο έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 
ε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ ζε αζθαιή βηνινγηθά φξηα θαη ηα επίπεδα ηεο αιηεπηηθήο 
ζλεζηκφηεηαο λα αληαπνθξίλνληαη ζην λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε, (maximum 
sustainable yield, MSY).    

Ζ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε ππνινγίδεηαη κφλν γηα έλα απφζεκα θαη δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εηδψλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε θχζε ηεο αιηείαο φπνπ 
αιηεχνληαη ηαπηφρξνλα πνιιά είδε. Δπνκέλσο εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν 
ζα επηηχρνπκε ηε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε γηα φια ηα είδε ηαπηφρξνλα.  

Παξφια απηά νη εθπξφζσπνη ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο Δ.Δ, DG-ENV θαη DG-MARE, δειψλνπλ 
φηη ε Κνηλφηεηα πεξηκέλεη φηη ζε φια ηα εκπνξηθά απνζέκαηα ζα πξέπεη ε αιηεπηηθή 
ζλεζηκφηεηα λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ επηπέδνπ Fmsy θαη κεγαιχηεξε απφ ην επίπεδν SSBmsy-

trigger.   

Οη πξνηεηλφκελνη ζηφρνη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζε φια ηα απνζέκαηα ησλ ςαξηψλ, ησλ 
καιαθίσλ θαη ησλ θαξθηλνεηδψλ, θαη επνκέλσο ζα εμεηαζηνχλ ηα αληηπξνζσπεπηηθά ηεο 
εκπνξηθήο αιηείαο ηεο πεξηνρήο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ ε Δπηηξνπή πεξηκέλεη φηη ηα δεδνκέλα 
απφ ηα απνζέκαηα πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα VII ηεο Οδεγίαο 93/2010/EU, πξέπεη 
λα δνζνχλ απφ ν θξάηνο κέινο, θαη εάλ δελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ 
επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΚΠΚ πξέπεη λα δνζνχλ.  

Με δεδνκέλε ηε δπζθνιία γηα ηνλ θαζνξηζκφ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ γηα απηή ηελ 
παξάκεηξν πεξηγξαθήο θαη ζεσξψληαο φηη ην ICES αλαπηχζζεη κηα ζεηξά απφ κεζνδνινγίεο 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, έλα κέξνο ησλ νπνίσλ έρεη δεκνζηεπηεί 
ζηελ έθζεζε ηνπ 2012 (ICES report 2012), θαη αλαιακβάλνληαο κειινληηθέο πεξαηηέξσ 
ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΚΠΚ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ γηα ηα 
ςάξηα ηα καιάθηα θαη ηα θαξθηλνεηδή πνπ αιηεχνληαη γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο, ε παξαθάησ 
πξνζέγγηζε αθνινπζεί  ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ICES, ζεσξψληαο φηη παξέρεη κηα ζεηξά απφ 
ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή 
αθνινπζήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μεζνγείνπ θαη ηηο 
ππάξρνπζεο κειέηεο ζε Δζληθφ επίπεδν. 

3.4 Τπνζέζεηο γηα ηνπο πξνηεηλόκελνπο πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο 

Ζ επηηπρία ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΚΠΚ, 
εμαξηάηαη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ αιηεπηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ζα θαζνξηζηνχλ θαη 
ζπκθσλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ). Δίλαη γεγνλφο φηη έρνπλ 
δηεπθξηληζηεί, θαζνξηζηεί, φηη  νη κεζνδνινγίεο ψζηε λα πεηχρνπκε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 
ζηφρνπο πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηνπο απηνχο ηεο ΚΑΠ, γηα ηνπο νπνίνπο ν 
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θαζνξηζκφο θαη ε ζπλέπεηα ησλ κέηξσλ πνπ ζα  παξζνχλ ζα θαζνξηζηνχλ ζε απηφ ην 
πιαίζην, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη κεγαιχηεξε ε επζχλε ζε 
εζληθφ επίπεδν.   

Πηζαλφλ λα ρξεηαζηνχλ επηπξφζζεηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα λα επηηεπρζνχλ νη 
πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη (βιέπε ηελ παξαθάησ ελφηεηα). Σέηνηα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα 
εκπεξηέρνπλ ελέξγεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ 
εηδψλ, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα ειεγρζεί ην επίπεδν αθζνλίαο ησλ 
αιηεπκέλσλ πιεζπζκψλ, φπσο πρ κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθθνξηψζεσλ ή ηνλ 
πεξηνξηζκφ πξφζβαζεο ζηα αιηεπηηθά πεδία (ζε εηήζηα ή επνρηαθή βάζε) θαη ηερληθψλ 
κέηξσλ (φπσο ε ηξνπνπνίεζε ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ), πξνζπάζεηεο φκσο πνπ 
απαηηνχλ πξφζζεην θφζηνο. Πεξηκέλνπκε φηη ε δηακφξθσζε απηψλ ησλ κέηξσλ ζα γίλεη ζην 
πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηεο ΚΑΠ θαη φηη ζε εζληθφ επίπεδν, ζα ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 
νδεγίαο γηα ηελ ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή. ε  ζρέζε κε ηα κεγάια πειαγηθά θαη κεηαλαζηεπηηθά 
είδε (ηφλνπ θαη μηθία), νη φξνη δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
ICCAT, ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ πνπ αζρνιείηαη κε απηά ηα απνζέκαηα.  

Γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ κέηξσλ απαηηνχληαη πξφζζεηεο κειέηεο φπσο ε έξεπλα γηα ηηο 
επηπηψζεηο ηεο αιηείαο ζηηο βελζηθέο βηνθνηλσλίεο θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ 
απνξξηπηφκελσλ.  

3.5 Βειηίσζε ηεο επηιεθηηθόηεηαο ησλ αιηεπηηθώλ εξγαιείσλ ζηελ παξάθηηα 
δώλε ηεο Κύπξνπ 

ε θιεηζηέο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ηνπηθή παξάθηηα αιηεία, ηα 
λεαξά ςάξηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ψζηε λα κεησζεί ε θπζηθή θαη ε αιηεπηηθή 
ζλεζηκφηεηα. Γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε απηψλ ησλ δσλψλ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη ην 
κέγεζνο ησλ καηηψλ ησλ δηρηπψλ πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζε απηέο ηηο 
πεξηνρέο δελ ζα πξέπεη λα αιηεχνπλ ςάξηα κε κήθνο κηθξφηεξν απφ ην κήθνο πξψηεο 
αλαπαξαγσγήο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη γηα θάζε είδνο. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα 
πξνηείλνπκε ηε ρξήζε πην επηιεθηηθψλ δηρηπψλ, κε άλνηγκα καηηνχ αλάινγν κε απηφ ην 
κήθνο.  

Πνιινί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηελ επηιεθηηθφηεηα ησλ δηρηπψλ. Βηνινγηθνί παξάκεηξνη  
(π.ρ., ζπκπεξηθνξά ησλ ςαξηψλ ζηα δίρηπα), νη ηερληθέο παξάκεηξνη ηνπ δηθηχνπ (π.ρ., ν 
ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ  εξγαιείσλ, νη δηαζηάζεηο ησλ καηηψλ, ν ηχπνο λήκαηνο θ.ιπ.), αιιά 
θαη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο ησλ ςαξηψλ.  Απφ φιεο 
απηέο ηηο παξακέηξνπο ε πεξίκεηξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ςαξηνχ ιίγν πξηλ ην ξαρηαίν πηεξχγην 
θαη ην κήθνο ησλ ςαξηψλ, ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ην κέγεζνο ησλ καηηψλ ησλ δηρηπψλ 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο επηιεθηηθφηεηαο ησλ δηρηπψλ, πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε έλα κέγεζνο 
καηηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε νξηζκέλν κήθνο ησλ ςαξηψλ, αληίζηνηρν κε απηφ ηνπ κήθνπο 
πξψηεο αλαπαξαγσγήο. Γηα λα γίλεη απηφο ν ππνινγηζκφο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ 
εμίζσζε πνπ κεηαηξέπεη ην κήθνο ζψκαηνο ηνπ ςαξηνχ ζε κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ θαη 
αλάινγα κε απηφ ζα πξέπεη λα αιιάμεη ην κέγεζνο ησλ καηηψλ ζηα δίρηπα. Ζ εθηίκεζε ηεο 
πεξηκέηξνπ ηνπ ζψκαηνο ησλ ςαξηψλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 
πνιπεηδηθήο αιηείαο (φπσο ην ζχλνιν ηεο κεζνγεηαθήο αιηείαο) ζηελ νπνία ηα καλσκέλα 
δίρηπα αιηεχνπλ κία εμαηξεηηθά πνιχκνξθε παλίδα. 

ηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηήο ηεο εμίζσζεο απηή ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη γηα ηνπο 
θχξηα αιηεχκαηα ζηα ζεκαληηθφηεξα αιηεπηηθά πεδία θαηά κήθνο ηεο αθηήο ηεο Κχπξνπ. Με 
βάζε απηέο ηηο παξακέηξνπο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
επηιεθηηθφηεηαο ησλ θπξηνηέξσλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ ηεο Κχπξνπ. 
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4. Σξνθηθνί ηζηνί 

 

Μέρξη ην παξφλ ρξνληθφ ζεκείν, δελ έρεη κειεηεζεί επηζηακέλα ε δνκή ησλ ηξνθηθψλ ηζηψλ 
νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο θχξηνπο νηθφηνπνπο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ. Σα 
δεδνκέλα θαη ε γλψζε γηα απηή ηε πηπρή ηνπ πεξηβάιινληνο ζπαλίδνπλ. Δληνχηνηο, ηα 
πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ πηζαλφλ λα 
ζπιιέγνπλ ρξήζηκε θαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζηνλ ππνινγηζκφ 
ησλ πην θάησ δεηθηψλ. πκπεξαζκαηηθά, νη εηζεγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζην λα 
επηηξέςνπλ ζηελ θπβέξλεζε ην 2018 λα είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα εθηηκήζεη πνζνηηθά ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξνθηθνχο ηζηνχο 
θαη, αλ είλαη δπλαηφλ, λα ζέζεη (εκη-)πνζνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ πεξίνδν 2018-2024. 

4.1 Παξαγσγηθόηεηα (παξαγσγή αλά κνλάδα βηνκάδαο) ησλ θύξησλ εηδώλ ή 
ηξνθηθώλ νκάδσλ 

4.1.1 Απνδνηηθόηεηα ησλ θύξησλ εηδώλ ζεξεπηώλ βάζεη ηεο παξαγσγήο ηνπο αλά 
κνλάδα βηνκάδαο (παξαγσγηθόηεηα) 

Απηφο ν δείθηεο, ή ππνθαηάζηαηα ηνπ, ζα κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί απφ δεδνκέλα πνπ 
ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ κεραληζκψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηνπ ΣΑΘΔ, π.ρ., 
MedITS, DCR, εθηίκεζε απνζεκάησλ εκπνξηθψλ αιηεπκάησλ, θιπ.. 

4.2 Αλαινγία επηιεγκέλσλ εηδώλ ζηελ θνξπθή ησλ ηξνθηθώλ ηζηώλ 

4.2.1 Μεγάια ςάξηα (αλά βάξνο) 

Όπσο πην πάλσ (4.1.1). 

4.3 Αθζνλία/θαηαλνκή ησλ θύξησλ ηξνθηθώλ νκάδσλ/εηδώλ 

4.3.1 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία επηιεγκέλσλ ιεηηνπξγηθά ζεκαληηθώλ 
νκάδσλ/εηδώλ 

Τθηζηάκελα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο, π.ρ., ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 
πιινγήο Γεδνκέλσλ, πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα βαζηθή εηθφλα ησλ ηάζεσλ ζεκαληηθψλ 
ηνκέσλ ηνπ ηξνθηθνχ ηζηνχ. 
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5. Αλζξσπνγελήο επηξνθηζκόο 

 
 
Ο θαζνξηζκφο ηεο ΚΠΚ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρεηηθή παξάκεηξν πεξηγξαθήο 5 
(Αλζξσπνγελήο επηξνθηζκφο) επηηπγράλεηαη, φηαλ ε βηνινγηθή θνηλφηεηα παξακέλεη 
ηζνξξνπεκέλε θαη δηαηεξεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο ειιείςεη αλεπηζχκεηεο 
δηαηαξαρήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ επηξνθηζκφ (π.ρ. πεξίζζεηα άλζεζε θπθψλ, ρακειφ 
δηαιπκέλν νμπγφλν, κείσζε ησλ πνιπεηψλ καθξνθπθψλ ή θαλεξφγακσλ) ή/θαη φπνπ δελ 
ππάξρνπλ επηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζξεπηηθά (π.ρ. επίπεδα ζξεπηηθψλ) γηα ηελ 
αεηθφξν ρξήζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

5.1 Δπίπεδα Θξεπηηθώλ (Π.Π. 5.1) 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αξρηθή Αμηνιφγεζε θαη ηελ έθζεζε γηα ηνλ Καζνξηζκφ ηεο Καιήο 
Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο, ηα επίπεδα ησλ ζξεπηηθψλ ζηα χδαηα ηεο Κχπξνπ 
παξαηεξήζεθε φηη βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ζπρλά θάησ απφ ηα κεζνδνινγηθά 
φξηα αλίρλεπζεο, ιφγσ ησλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλσλ εηζξνψλ, ηελ έιιεηςε πδξνδπλακηθά 
θιεηζηνχ θφιπνπ (κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε αλάκεημε ησλ νπνησλδήπνηε εηζξνψλ ζε 
κεγάιν φγθν λεξνχ), αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζαιάζζησλ θνηλνηήησλ λα εθκεηαιιεχνληαη 
ηαρέσο ηέηνηνπ είδνπο εηζξνέο.  

Λφγσ ησλ παξαπάλσ, ηα βηνινγηθά θξηηήξηα θαη νη δείθηεο κπνξεί λα είλαη πην 
ραξαθηεξηζηηθνί ηνπ  επηξνθηζκνχ  απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο  ζξεπηηθψλ ζηα θππξηαθά  χδαηα. 
Αθφκα θη έηζη,  νη  ζπγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ είλαη απφ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ  
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο ζα πξέπεη  λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα 
ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο.  

5.2 Άκεζα απνηειέζκαηα ηνπ εκπινπηηζκνύ κε ζξεπηηθά (Π.Π.5.2)  

5.2.1 πγθέληξσζε ρισξνθύιιεο ζηελ πδάηηλε ζηήιε 

Ζ ρισξνθχιιε είλαη πςειήο επαηζζεζίαο δείθηεο ησλ  ζξεπηηθψλ, απφ ηα νπνία ειέγρεηαη 
θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη εληζρπκέλνη απφ ηα ζξεπηηθά, παξαγσγήο θαη ηεο θπζηθήο δπλακηθήο 
ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ. ηελ Κχπξν, νη κέγηζηεο ηηκέο ηεο ρισξνθχιιεο-α έρνπλ 
κεηξεζεί ην ρεηκψλα κέρξη ηελ πξψηκε άλνημε (Ννέκβξηνο-Μάξηηνο), φηαλ ζπκβαίλεη ε 
θπηνπιαγθηηθή άλζεζε, πνπ αθνινπζεί ηελ αλάκεημε ηνπ ρεηκψλα. Σηκέο ηεο ρισξνθχιιεο-α 
πνπ βαζίδνληαη ζην ζηαζκφ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ 
πεξίνδν 2007-2010 θαη είλαη  ρακειφηεξεο απφ 0.1 κg L-1, πνπ έρεη  νξηζηεί σο  φξην 
αλάκεζα ζηελ „πςειή‟ θαη „θαιή‟ Κιάζε Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο. χκθσλα κε ηελ 
παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη 
δεθηή.  Χζηφζν, αθνχ ε ρσξηθή θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη δηαθνξεηηθή  απφ απηή 
ηεο ΟΠΤ, απηφ ην φξην κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζην κέιινλ. 

5.2.2 Ζ δηαθάλεηα  ηνπ ύδαηνο  ζρεηίδεηαη κε ηελ αύμεζε ησλ αησξνύκελσλ θπθώλ,  
αλάινγα  κε ηελ πεξίπησζε 

Ζ δηαθάλεηα ηνπ χδαηνο είλαη έλαο εχθνινο θαη αλέμνδνο ηξφπνο γηα λα πάξνπκε κηα γεληθή 
ηδέα γηα ηελ ηξνθηθή θαηάζηαζε ηεο  πδάηηλεο ζηήιεο, πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί γηα ηελ  
νηθνινγηθή θαηάηαμε ησλ παξάθηησλ πδάησλ. Ζ δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ ζηα θππξηαθά 
ζαιάζζηα χδαηα ζα πξέπεη λα κεηξάηαη ζπλερψο ζην κέιινλ θαη ε πηζαλή ειάρηζηε 
απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. 
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5.2.3 Αθζνλία ησλ θαηξνζθνπηθώλ καθξνθπθώλ  

Οη ζπλζήθεο πεξίζζεηαο ζξεπηηθψλ θαη ζνιφηεηαο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
θαηξνζθνπηθψλ-επθαηξηαθψλ καθξνθπθψλ ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο αθνκνίσζεο 
ζξεπηηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο ζε θσο. Οη κέζεο ηηκέο αθζνλίαο 
πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε 
ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία 
πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε (<50%) απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ 
παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ησλ θαηξνζθνπηθψλ καθξνθπθψλ ζηα θππξηαθά παξάθηηα 
χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο 
παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο 
ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ. 

5.2.4 Αθζνλία ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδώλ  

Σα βξαδείαο αλάπηπμεο, ζθηφθηια αζβεζηνπνηεκέλα είδε, εθ ησλ νπνίσλ ηα Corallina spp. 
έρνπλ ηελ πην δηαβφεηε παξνπζία, ζπρλά θπξηαξρνχλ ζε κεηξίσο επεξεαζκέλεο πεξηνρέο. 
Οη ηηκέο αθζνλίαο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 
2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα 
κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ 
παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ησλ εηδψλ πνιπεηψλ καθξνθπθψλ ζηα θππξηαθά παξάθηηα 
χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο 
παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο 
ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.    

5.2.5 Δλαιιαγή εηδώλ ζηε ρισξηδηθή ζύλζεζε, πνπ πξνθαιείηαη από αλζξώπηλεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

Δλαιιαγή εηδψλ ζηε ρισξηδηθή ζχλζεζε ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο Κχπξνπ έρεη 
θαηαγξαθεί σο κε πεξηνδηθέο αλζήζεηο ησλ Cladophora spp. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ηειεπηαίσλ 16 εηψλ πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα φριεζεο ζηελ αθηή. Ζ παξνπζία ησλ 
αλζήζεσλ  Cladophora έρεη  παξαθνινπζεζεί πνζνηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο 
πεξηφδνπ, φηαλ παξαηεξείηαη ε κέγηζηε εμάπισζε. Απηφ ην θαηλφκελν ζα πξέπεη λα 
αμηνινγεζεί  ζην κέιινλ  θαη κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο 
είλαη δεθηή. 

5.3 Έκκεζεο επηδξάζεηο ηνπ εκπινπηηζκνύ ζε ζξεπηηθά (Π.Π.5.3) 

5.3.1 Αθζνλία ησλ πνιπεηώλ καθξνθπθώλ θαη θαλεξόγακσλ (π.ρ. κέιε ηεο ηάμεο 
Fucales, θαλεξόγακα θαη ιηβάδηα Πνζεηδώληαο), πνπ επεξεάδνληαη αξλεηηθά από ηε 
κείσζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ λεξνύ 

Ζ θπξηαξρία ησλ βξαδείαο  αλάπηπμεο, κε-πιαζηηθψλ εηδψλ Cystoseira είλαη έλα ηππηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιχ νιηγνηξνθηθψλ θαη πςειήο δηαθάλεηαο αδηαηάξαρησλ βξαρσδψλ 
αθηψλ ζηε Μεζφγεην.  Οη ηηκέο αθζνλίαο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. 
χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο 
αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ησλ εηδψλ πνιπεηψλ καθξνθπθψλ 
ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ 
πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο 
βξαρψδεηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.   
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5.3.2 Γηαιπκέλν νμπγόλν 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ζηελ Έθζεζε ΗΗ (Καζνξηζκφο ηεο Καιήο Πεξηβαιινληηθήο 
Καηάζηαζεο), νη ζπγθεληξψζεηο δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ (% θνξεζκφο) πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ΟΠΤ ζεσξνχληαη πςειά κε 1.5% απφθιηζε 
απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, φπσο θαη ηηο 
αλαιχζεηο ησλ θαηάιιεισλ επηπέδσλ γηα ηελ πεξηνρή Αηγαίνπ-Λεβαληίλεο (Primpas and 
Karydis 2011), ν θαηάιιεινο ζηφρνο γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζα πξέπεη 
λα είλαη ίζνο ή πάλσ απφ 90% (ζπλζήθεο αλαθνξάο). 

5.3.3 Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) 

Ο Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (ΔΔΗ) βαζίδεηαη ζην γλσζηφ πξφηππν ζχκθσλα κε ην 
νπνίν ν αλζξσπνγελήο παξάγνληαο, γηα παξάδεηγκα ν επηξνθηζκφο θαη ε ξχπαλζε κε 
βαξέα κέηαιια, κεηαηνπίδεη ην νηθνζχζηεκα απφ ηελ αδηαηάξαρηε θαηάζηαζε, φπνπ 
θπξηαξρνχλ νη ηειηθνί επνηθηζηέο, ζε ππνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε, φπνπ θπξηαξρνχλ ηα 
επθαηξηαθά ληηξφθηια είδε.  Οη ηηκέο ηνπ EEI πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. 
χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο 
αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΔΗ ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη 
λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη 
επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.  

5.3.4 Γείθηεο PREI (Posidonia) 

Ζ PREI, κία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο 
θαηά κήθνο ησλ κεζνγεηαθψλ αθηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΟΠΤ, ππνινγίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο πέληε κεηξηθέο πνπ κεηξνχληαη ζηνπο ιεηκψλεο ηεο P. oceanica: (1) 
ππθλφηεηα ξηδψλ, (2) επηθάλεηα ξηδψλ, (3) E/L (αλαινγία κεηαμχ βηνκάδαο επηθχησλ θαη 
βηνκάδαο θχιισλ) κεηξεκέλα ζε ξίδεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην ίδην βάζνο (4) βάζνο ηνπ 
ρακειφηεξνπ νξίνπ θαη (5) ηχπνο απηνχ ηνπ νξίνπ (νπηζζνδξνκηθφο, πξννδεπηηθφο, 
ζηαζεξφο). Οη ηηκέο ηεο PREI πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ 
ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ 
παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη 
δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο PREI ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί 
ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο.
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6. Αθεξαηόηεηα ζαιάζζηνπ βπζνύ 

  

Ο θαζνξηζκφο ηεο ΚΠΚ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρεηηθή παξάκεηξν πεξηγξαθήο 6 (Αθεξαηφηεηα 
ζαιάζζηνπ βπζνχ) επηηπγράλεηαη ζην επίπεδν πνπ εμαζθαιίδεηαη φηη ε δνκή θαη νη 
ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη δηαθπιαγκέλεο θαη ηα βελζηθά νηθνζπζηήκαηα, 
ζπγθεθξηκέλα, δελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά επηθαινχκελα ην δεχηεξν απφ ηα δχν θξηηήξηα, 
δειαδή ηελ θαηάζηαζε ηεο βελζηθήο θνηλφηεηαο (6.2), θαη ηδίσο ηνπο δηάθνξνπο 
πνιπκεηξηθνχο δείθηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα 
Ύδαηα (2000/60/EC) γηα ηα αγγεηφζπεξκα, ηα καθξνθχθε θαη ην καθξνβέλζνο. Ο ιφγνο πνπ 
ε θπζηθή βιάβε (6.1) δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΚΠΚ ήηαλ ε γεληθή έιιεηςε 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ έθηαζε θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ βηνγελψλ ππνζηξσκάησλ φπσο 
θαη ην πνζνζηφ ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

6.1 Φπζηθή βιάβε, ιακβάλνληαο ππόςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ππνζηξώκαηνο  

Βάζεη ηεο αξρηθήο  εθηίκεζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΚΠΚ (εθζέζεηο Η θαη ΗΗ αληίζηνηρα), κφλν 
γεληθέο πεξηγξαθέο ησλ βηνγελψλ ππνζηξσκάησλ ή/θαη ησλ νηθνηφπσλ, φπσο χθαινη, 
βηνγελή ζπγθξίκαηα, θνξαιιηνγελή ή άιια καθξνθχθε, θ.η.ι. θαη ε επίδξαζε ησλ 
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηά κπνξεί λα επηηεπρζεί πξνο ην παξφλ. πλεπψο, ην 
θξηηήξην 6.1 δε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΚΠΚ ζε απηφλ ηνλ θχθιν εθζέζεσλ. Ζ 
ραξηνγξάθεζε νηθνηφπσλ, φπσο απηή πνπ δηεμάγεηαη πξνο ην παξφλ γηα ηνπο ιεηκψλεο ηεο 
Posidonia, ζα επηηξέςεη κία εκη-πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ εχινγσλ ζηφρσλ γηα απηφ ην 
θξηηήξην γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επφκελεο εθηίκεζεο θαη θαζνξηζκνχ ηεο ΚΠΚ. 

6.1.1 Σύπνο, αθζνλία, βηνκάδα θαη επηθαλεηαθή έθηαζε ησλ ζρεηηθώλ βηνγελώλ 
ππνζηξσκάησλ 

Ζ επηθαλεηαθή θάιπςε ησλ πην ζρεηηθψλ νηθνηφπσλ, καδί κε ηελ αθζνλία, ηε βηνκάδα θαη 
άιιεο κεηξηθέο ησλ βαζηθψλ εηδψλ είλαη πξνο ην παξφλ άγλσζηα θαη ζπλεπψο απηφο ν 
δείθηεο δε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΚΠΚ. Παξφκνηα κε ηελ ηξέρνπζα 
πξνζπάζεηα γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ιεηκψλσλ ηεο Posidonia, ε Κχπξνο ζα πξέπεη λα 
επηρεηξήζεη ηε ραξηνγξάθεζε θαη άιισλ βηνγελψλ νηθνηφπσλ, ψζηε λα πξνζεγγηζηεί ν 
πνζνηηθφο θαζνξηζκφο απηνχ ηνπ δείθηε κέρξη ηελ επφκελε εθηίκεζε θαη θαζνξηζκφ ηεο 
ΚΠΚ.  

6.1.2 Έθηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ πνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηηο 
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο γηα  ηα δηάθνξα είδε ππνζηξώκαηνο  

Δλψ, πξνο ην παξφλ, ε εκκέζσο επεξεαζκέλε πεξηνρή φπσο νη επηδξάζεηο ζηα 
δηαθνξεηηθά βηνγελή ππνζηξψκαηα/νηθνηφπνπο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί, θάζε πξνζπάζεηα 
ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα απηφλ ηνλ δείθηε κέρξη ηε 
δηεμαγσγή ηεο επφκελεο εθηίκεζεο θαη θαζνξηζκνχ ηεο ΚΠΚ, κε ζθνπφ ην θξάηνο-κέινο λα 
πξνζεγγίζεη ηνλ πνζνηηθφ θαζνξηζκφ απηνχ ηνπ δείθηε. 
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6.2 Καηάζηαζε ηεο βελζηθήο θνηλόηεηαο  

6.2.1 Παξνπζία ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ εηδώλ 

Ζ θπξηαξρία ησλ βξαδείαο  αλάπηπμεο, κε-πιαζηηθψλ εηδψλ Cystoseira είλαη έλα ηππηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιχ νιηγνηξνθηθψλ θαη πςειήο δηαθάλεηαο αδηαηάξαρησλ βξαρσδψλ 
αθηψλ ζηε Μεζφγεην.  Οη ηηκέο αθζνλίαο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. 
χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο 
αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ησλ εηδψλ πνιπεηψλ καθξνθπθψλ 
ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ 
πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο 
βξαρψδεηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.  

6.2.2 Αθζνλία ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδώλ (ESG 
IC) 

Σα βξαδείαο αλάπηπμεο, ζθηφθηια αζβεζηνπνηεκέλα είδε, εθ ησλ νπνίσλ ηα Corallina spp. 
έρνπλ ηελ πην δηαβφεηε παξνπζία, ζπρλά θπξηαξρνχλ ζε κεηξίσο επεξεαζκέλεο πεξηνρέο. 
Οη ηηκέο αθζνλίαο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 
2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα 
κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ 
παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ησλ εηδψλ πνιπεηψλ καθξνθπθψλ ζηα θππξηαθά παξάθηηα 
χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο 
παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο 
ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.    

6.2.3 Αθζνλία ησλ θαηξνζθνπηθώλ καθξνθπθώλ (ESG IIA) 

Οη ζπλζήθεο πεξίζζεηαο ζξεπηηθψλ θαη ζνιφηεηαο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
θαηξνζθνπηθψλ-επθαηξηαθψλ καθξνθπθψλ ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο αθνκνίσζεο 
ζξεπηηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο ζε θσο. Οη κέζεο ηηκέο αθζνλίαο 
πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε 
ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία 
πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε (<50%) απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ 
παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο ησλ θαηξνζθνπηθψλ καθξνθπθψλ ζηα θππξηαθά παξάθηηα 
χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο 
παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο 
ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ. 

6.2.4 Πνιπκεηξηθνί δείθηεο πνπ αμηνινγνύλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα 
ηεο βελζηθήο θνηλόηεηαο, όπσο ε πνηθηιόηεηα θαη ν πινύηνο εηδώλ, ε αλαινγία ησλ 
θαηξνζθνπηθώλ πξνο ηα επαίζζεηα είδε 

6.2.4.1 Δείκτης Οικολογικής Εκτίμησης (EEI) 

Ο Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (ΔΔΗ) βαζίδεηαη ζην γλσζηφ πξφηππν ζχκθσλα κε ην 
νπνίν ν αλζξσπνγελήο παξάγνληαο, γηα παξάδεηγκα ν επηξνθηζκφο θαη ε ξχπαλζε κε 
βαξέα κέηαιια, κεηαηνπίδεη ην νηθνζχζηεκα απφ ηελ αδηαηάξαρηε θαηάζηαζε, φπνπ 
θπξηαξρνχλ νη ηειηθνί επνηθηζηέο, ζε ππνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε, φπνπ θπξηαξρνχλ ηα 
επθαηξηαθά ληηξφθηια είδε.  Οη ηηκέο ηνπ EEI πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. 
χκθσλα κε ηελ παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο 
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αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ΔΔΗ ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη 
λα ζπλερηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. πλίζηαηαη 
επέθηαζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο βξαρψδεηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κχπξνπ.  

6.2.4.2 Δείκτης PREI (Posidonia) 

Ζ PREI, κία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο 
θαηά κήθνο ησλ κεζνγεηαθψλ αθηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΟΠΤ, ππνινγίδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο πέληε κεηξηθέο πνπ κεηξνχληαη ζηνπο ιεηκψλεο ηεο P. oceanica: (1) 
ππθλφηεηα ξηδψλ, (2) επηθάλεηα ξηδψλ, (3) E/L (αλαινγία κεηαμχ βηνκάδαο επηθχησλ θαη 
βηνκάδαο θχιισλ) κεηξεκέλα ζε ξίδεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην ίδην βάζνο (4) βάζνο ηνπ 
ρακειφηεξνπ νξίνπ θαη (5) ηχπνο απηνχ ηνπ νξίνπ (νπηζζνδξνκηθφο, πξννδεπηηθφο, 
ζηαζεξφο). Οη ηηκέο ηεο PREI πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ 
ηελ πεξίνδν 2007-2010 ζε ηξεηο ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ 
παξνχζα κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη 
δεθηή. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο PREI ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί 
ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο 

6.2.4.3 Δείκτης BENTIX 

Ο BENTIX είλαη έλαο βηνηηθφο δείθηεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ησλ νκάδσλ δεηθηψλ θαη 
ρξεζηκνπνηεί ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ αλεθηηθψλ θαη επαίζζεησλ ηάμα γεληθψο, ζηαζκίδνληάο 
ηνπο ζχκθσλα κε ηελ αλαινγία ηεο εκθάληζήο ηνπο ζηε βελζηθή παλίδα εμ‟ νξηζκνχ. Οη ηηκέο 
ηνπ BENTIX πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 
2007-2010 ζε έμη ζηαζκνχο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα 
κεζνδνινγία κία πηζαλή ειάρηζηε απφθιηζε απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο είλαη δεθηή. Ζ 
παξαθνινχζεζε ηνπ BENTIX ζηα θππξηαθά παξάθηηα χδαηα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα 
πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινχζεζεο. 
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7.  Τδξνγξαθηθέο ζπλζήθεο 

 

Βάζεη ηεο αλάιπζεο ζηελ Αξρηθή Αμηνιφγεζε θαζψο θαη ζηελ έθζεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο Καιήο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο (ΚΠΚ), ε επίπησζε ηεο κφληκεο αιινίσζεο ηνπ 
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 7) 
δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζεη ησλ θξηηεξίσλ θαη δεηθηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη Απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηα κεζνδνινγηθά πξφηππα γηα ηελ θαιή 
πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ (2010/477/EU). 

Αληίζεηα, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο εμαξηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζην ρσξηθφ 
ραξαθηεξηζκφ ησλ κφληκσλ αιινηψζεσλ (7.1). Λφγσ ηεο πεξηπινθφηεηαο ηεο παξακέηξνπ 
πεξηγξαθήο 7, θαη ελ κέξεη ιφγσ ηεο αληθαλφηεηαο λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηφ ρσξηθήο 
θάιπςεο (ηφζν ζε εκβαδφ φζν θαη ζε φγθν) απφ ηηο ππνδνκέο ζην νπνίν ηέηνηα 
δξαζηεξηφηεηα θαζίζηαηαη κε βηψζηκε, δελ είλαη πηζαλφ λα νξηζηεί πνζνηηθά απηή ε 
παξάκεηξνο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζην κέιινλ. 

7.1 Υσξηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ κόληκσλ αιινηώζεσλ 

7.1.1 Έθηαζε πνπ επεξεάδεηαη από ηελ αιινίσζε 

ηε 2ε έθζεζε, ε έθηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ κφληκεο αιινηψζεηο ζηηο 
πδξνγξαθηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκβαδνχ πνπ θαηαιακβάλεηαη θαη 
πεξηθιείεηαη απφ ιηκάληα, καξίλεο, αιηεπηηθά θαηαθχγηα, θπκαηνζξαχζηεο, θαη πξνβφινπο, 
θαζψο θαη ε πεξηνρή πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο απνξξίςεηο ειεθηξνπαξαγσγηθψλ ζηαζκψλ 
θαη κνλάδσλ αθαιάησζεο, ππνινγίζηεθε κφιηο θάησ απφ ηα 3 km2 ή 0.65 % ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο ησλ παξάθηησλ λεξψλ ηεο Κχπξνπ, θαη δξα σο έλαο ππαιιαθηηθφο δείθηεο ηεο 
έθηαζεο ησλ αλζξψπηλσλ αιινηψζεσλ ησλ πδξνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ. Αθνχ νη έκκεζεο 
επηπηψζεηο δελ είλαη γλσζηέο, θαη ην πην πάλσ πνζνζηφ είλαη ηφζν ρακειφ, δελ λνείηαη ε 
ζεζκνζέηεζε ζηφρσλ γηα απηφ ην δείθηε. 

7.2 Δπηπηώζεηο ησλ κόληκσλ πδξνγξαθηθώλ κεηαβνιώλ 

7.2.1 Υσξηθή έθηαζε ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπ επεξεάδνληαη από ηε κόληκε 
αιινίσζε 

Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, ε έκκεζα επεξεαδφκελε πεξηνρή δελ κπνξεί λα 
πξνζδηνξηζηεί εχθνια, εηδηθά φηαλ αθνξά ζηνπο ηξηζδηάζηαηνπο νηθφηνπνπο ησλ πειαγηθψλ 
εηδψλ (ςάξηα, νξηζκέλα αζπφλδπια, θιπ.) Λφγσ ηεο απνπζίαο δεδνκέλσλ θαη 
παξαηεξήζεσλ, ε ζεζκνζέηεζε ζηφρσλ γηα απηφ ην δείθηε δελ είλαη εθηθηή ζην παξφλ 
ζηάδην. 

7.2.2 Μεηαβνιέο ησλ ελδηαηηεκάησλ, ηδίσο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ επηηεινύλ, ιόγσ 
αιινίσζεο ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ  

Βι. ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
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8. πγθεληξώζεηο ξππαληώλ 

 

ηηο εθζέζεηο ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ΚΠΚ γηα ηελ Π.Π. 8 
απνδείρζεθε φηη νη ζπγθεληξψζεηο νξηζκέλσλ ξππαληψλ ζην λεξφ, ζην ίδεκα θαη ζηνπο 
νξγαληζκνχο απφ ηελ  Κχπξν (φπσο π.ρ. βαξέα κέηαιια, αιιά επίζεο θαη POP's, 
πεηξειατθνί πδξνγνλάλζξαθεο, ξαδηελεξγά λνπθιείδηα θαη ελψζεηο ηνπ νξγαλν-θαζζίηεξνπ) 
πξνζδηνξίζηεθαλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ρακειφηεξα ησλ επηπέδσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 
σο νξηαθέο ηηκέο λνκνζεηηθά ζηελ Δ.Δ. Ζ δηαηήξεζε απηήο ηεο άξηζηεο πεξηβαιινληηθήο 
θαηάζηαζεο πξνυπνζέηεη επίζεο θαη ζην κέιινλ (έσο ην έηνο 2018) πεξαηηέξσ ειέγρνπο θαη 
απνηίκεζε, γηα παξάδεηγκα  (1) γηα ηα βαξέα κέηαιια ζηα ίδηα δείγκαηα (λεξφ - ίδεκα - 
νξγαληζκνχο) φπσο έσο ζήκεξα θαη (2) γηα ηνπο πεηξειατθνχο πδξνγνλάλζξαθεο (σο λέν 
δείθηε θαηαγξαθήο ηεο ξχπαλζεο), κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμφξπμεο Φ/Α 
ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, ζην νηθνζχζηεκα ηεο Κχπξνπ. 

 

8.1 ηνρεπόκελεο πξνηάζεηο αλά παξάκεηξν - ξππαληή 

8.1.1 Βαξέα κέηαιια 

Δίλαη νινθάλεξν φηη ηα επξήκαηα (εθζέζεηο 1 θαη 2) ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην λεξφ, ην 
ίδεκα θαη ζηνπο νξγαληζκνχο (ςάξηα) απφ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ δελ 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλεζπρία γηα ελδερφκελε επηβάξπλζε - ππνβηβαζκφ ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο κε βαξέα κέηαιια. ηε δηαηήξεζε απηήο ηεο εμαηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο Κχπξνπ πνπ αθνξά ζηα βαξέα κέηαιια βνεζά 
πεξαηηέξσ θαη ε ζπλζεκαηνινγία ηεο Κππξηαθήο Κπβέξλεζεο “νχηε ζηαγφλα λεξνχ ζηε 
ζάιαζζα”. 

ηα επφκελα ρξφληα, νη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ βαξέσλ 
κεηάιισλ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο πνιχ θνληά ζηηο ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο (έηζη 
ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηφζν ησλ πνζνηήησλ ησλ ξππαληψλ φζν 
θαη ησλ θνξηίσλ ηνπο ζην παξαθείκελν ζαιάζζην πεξηβάιινλ), φπσο π.ρ. είλαη νη παξάθηηνη 
ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ, άιιεο βηνκεραλίεο ζηελ παξάθηηα δψλε, νη εγθαηαζηάζεηο 
εμφξπμεο Φ/Α, ηα ιηκάληα, νη ζαιάζζηνη δηάδξνκνη ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. 

8.1.2 ηαζεξνί νξγαληθνί ξππαληέο - νξγαλνρισξησκέλεο ελώζεηο (POP's) 

Όπσο έσο ηψξα, δελ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ παξάκεηξν απηή. 

8.1.3 Πεηξειατθνί πδξνγνλάλζξαθεο  

Οη πεηξειατθνί πδξνγνλάλζξαθεο σο ξππαληέο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηα επφκελα ρξφληα 
θνληά ζε ππάξρνληα παιαηά ή λέα ζεκεία ξχπαλζεο (π.ρ. ιηκάληα, καξίλεο, ζαιάζζηνη 
δηάδξνκνη εκπνξηθψλ πινίσλ, εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ θαη Φ/Α). 

8.1.4 Ραδηελεξγά λνπθιείδηα 

Όπσο έσο ηψξα, δελ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ παξάκεηξν απηή. 
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8.2 Δθαξκνγή - Τινπνίεζε 

Με ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο Παξακέηξνπ Πεξηγξαθήο 8 (Καηαγξαθή ξππαληψλ ζην 
επξχηεξν ζαιάζζην νηθνζχζηεκα) ηεο νδεγίαο γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή (MSFD), έηζη 
ψζηε "Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ λα βξίζθνληαη ζε επίπεδα πνπ δελ 
πξνθαινχλ επηπηψζεηο ξχπαλζεο” θαη επηπιένλ φηη "Οη ζάιαζζεο λα κελ είλαη  ξππαζκέλεο 
απφ ρεκηθέο νπζίεο", ηίζεηαη σο θχξηνο ζηφρνο λα ειέγρεηαη ζπλερψο θάζε ζηαζκφο 
δεηγκαηνιεςίαο θαη λα απνηηκνχληαη ηπρψλ θαηλφκελα ξχπαλζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 
ηεο Κχπξνπ. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί π.ρ. κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ 
θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη Ηλζηηηνχησλ ηνπ θιάδνπ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 
πεξηβάιινληνο Κχπξνπ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Δπξσπατθνχο 
ή θαη Δζληθνχο πφξνπο, θαη πνπ ζα έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή ηεο ζαιάζζηαο 
ξχπαλζεο.  
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9. Ρππαληέο ζηα ςάξηα θαη άιια ζαιαζζηλά 

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ αξρηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο αιιά θαη ζηελ έθζεζε 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ΚΠΚ, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ξππαληψλ π.ρ. βαξέα κέηαιια (Pb, Cd θαη 
Hg) ζηα δείγκαηα ησλ ςαξηψλ (Mullus barbatus) απφ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ 
αληρλεχηεθαλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ζπρλά πνιχ θνληά ζην φξην αλίρλεπζεο ηνπ 
νξγάλνπ κέηξεζεο ηεο αηνκηθήο απνξξφθεζεο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη απηά ηα ηξία 
κέηαιια ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά σο παξάκεηξνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο ζηελ 
εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζαιαζζηλψλ σο ηξνθίκσλ (ιφγσ ηεο βηνζπζζψξεπζήο ηνπο, ηεο 
πςειήο ηνμηθφηεηάο ηνπο θαη, γεληθά ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία), ν 
έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ ηφζν ζηα δείγκαηα ηεο θνπηζνκνχξαο, 
αιιά θαη ζε άιια, δεκνθηιή σο ηξνθή, είδε ςαξηψλ ζηελ Κχπξν. Πεξεηαίξσ, γηα ηα 
ζαιαζζηλά θαιιηέξγεηαο (π.ρ. κχδηα), νη παξαπάλσ ξππαληέο αιιά θαη άιινη φπσο π.ρ. είλαη 
ηα POP's, PCB's ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο ή ζηα παξαθείκελα δείγκαηα λεξνχ, 
ππάξρνπλ πξνο δηεξεχλεζε θαη αλαθέξνληαη ήδε ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο (EC) No 1881/2006 ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζηνλ νπνίν ηέζεθαλ ηα αλψηαηα 
επίπεδα γηα νξηζκέλνπο ξππαληέο ζηα ηξφθηκα (π.ρ. ζαιαζζηλά θαη ηξφθηκα πξνεξρφκελα 
απφ ηε ζαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα). Απηφο ν θαλνληζκφο πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ 
Κχπξν, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάκεηξν πεξηγξαθήο 8 "Παξάθηηεο πεξηνρέο ρσξίο 
ξχπαλζε κέζσ ρεκηθψλ νπζηψλ". 
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10. Θαιάζζηα απνξξίκκαηα 

 

Μεηά απφ ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηεο Δ.Δ. ζηα θξάηε κέιε (έσο ην έηνο 2020) πξέπεη λα 
ειέγρεηαη ε πνζφηεηα (ζπλνιηθφ πνζφηεηα, θαηαλνκή θαη ζχζηαζε) ησλ ζαιάζζησλ 
απνξξηκκάησλ. Πεξαηηέξσ, ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ πξέπεη ζπλδπάδνληαη 
κε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αληίθηππσλ πνπ πξνθαιεί ε 
παξνπζία ησλ απνξξηκκάησλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή γλψζεο 
πνπ λα αθνξά ζηε ζέζπηζε ησλ νξηαθψλ ηηκψλ. Παξάιιεια, ππάξρεη θαη παξακέλεη ην 
ζχλζεκα: "θαζαξέο ζάιαζζεο ρσξίο κφιπλζε απφ απνξξίκκαηα". Δπνκέλσο, ηίζεηαη σο 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη' αξρήλ ε ζπιινγή πξσηαξρηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα ζαιάζζηα 
απνξξίκκαηα (φζνλ αθνξά γηα παξάδεηγκα: (1) ηηο πνζφηεηεο ησλ ζαιάζζησλ 
απνξξηκκάησλ, πξνεξρφκελσλ απφ ζεκεηαθέο ε/θαη κε ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο ζηε 
μεξά, φπσο: ηνπξηζκφο, εθδειψζεηο αλαςπρήο θιπ. θαη (2) ηηο πνζφηεηεο ζαιάζζησλ 
απνξξηκκάησλ, πξνεξρφκελσλ απφ ζεκεηαθέο ε/θαη κε ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο ζηε 
ζάιαζζα, φπσο: αιηεία, ηνπηθή θαη δηεζλήο λαπζηπινΐα, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 
αλνηρηήο ζάιαζζαο θιπ.) θαη κεηέπεηηα ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 
κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 
θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο νη πεγέο πξνέιεπζεο ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ. Δμαηηίαο ηεο 
πςειήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αξγήο βην-απνζχλζεζεο κεξηθψλ απφ ηα ζαιάζζηα 
απνξξίκκαηα ζην παξαθείκελν πεξηβάιινλ, ε κείσζε ηεο πνζφηεηάο ηνπο ζα ήηαλ σθέιηκν 
λα είλαη κία απφ πξσηαξρηθέο, επφκελεο πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζηαζίαο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ. Σα "κηθξνπιαζηηθά" απνηεινχλ  ήδε παξάκεηξν ειέγρνπ θαηαγξαθήο 
ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ελφο παξάθηηνπ νηθνζπζηήκαηνο αθνχ θαηαιήγνπλ ζην 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ απ' επζείαο κέζσ ησλ πξντφλησλ πνπ ηα εκπεξηέρνπλ, φπσο είλαη ηα 
λέα απνξξππαληηθά, θαιιπληηθά θιπ. Οη παξαπάλσ δξάζεηο γηα ηελ επφκελε εθηίκεζε θαη 
επηθξάηεζε ηεο ΚΠΚ ηεο παξακέηξνπ πεξηγξαθήο 10, ζα έρνπλ νπσζδήπνηε ζεηηθέο 
επηδξάζεηο θαη ζηηο άιιεο παξακέηξνπο πεξηγξαθήο φπσο είλαη π.ρ. νη ΠΠ 1, 2, 4, 6 θαη 8. 



 

- 36 - 

 

11. Δλέξγεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνζαιάζζηνπ ζνξύβνπ 

 

Όπσο ηεθκεξηψζεθε ηφζν ζηελ αξρηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο αιιά θαη ζηελ έθζεζε 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ΚΠΚ, νη πιένλ πηζαλέο πεγέο παξαγσγήο ππνζαιάζζησλ ερεηηθψλ 
νριήζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ είλαη: (1) ε ηνπηθή λαπζηπινΐα, (2) ε δηεζλήο 
εκπνξηθή λαπζηπινΐα θαη (3) ν βηνκεραληθφο ζφξπβνο. Δμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο 
αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο ερεηηθήο φριεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ (π.ρ. απφ ηελ 
απμαλφκελε θίλεζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ αιιά θαη απφ ηηο ππάξρνπζεο, λέεο 
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο Φ/Α) ηα ηειεπηαία ρξφληα, απηή παξάκεηξνο ξχπαλζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο πξέπεη λα ειέγρεηαη ζηελ Κχπξν. Ηδηαίηεξα, ζηελ παξνχζα ρξνληθή 
θαηάζηαζε, νη θχξηεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζαιάζζησλ ερεηηθψλ 
νριήζεσλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο απφ ηελ Δ.Δ., φζνλ αθνξά 
θπζηθά ζηελ εθηίκεζε θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο. Αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο ερεηηθέο νριήζεηο 
κπνξεί λα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο (π.ρ. παικηθνί ήρνη, φπσο απηνί πνπ παξάγνληαη ζηηο 
ζεηζκηθέο έξεπλεο γηα ηελ εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ ή ζηε δηάηξεζε γηα ηνπνζέηεζε 
αλεκνγελλεηξηψλ θαη δηάθνξσλ εμέδξσλ, αιιά θαη πάζεο θχζεο ππνζαιάζζηεο εθξήμεηο) ή 
λα είλαη καθξάο δηάξθεηαο (π.ρ. ζπλερείο ήρνη, φπσο θαηά ηηο βπζν-εθβαζχλζεηο, ηε 
λαπζηπινΐα θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο), κε ζπλέπεηα λα επεξεάδνπλ 
ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

πλίζηαηαη ινηπφλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.: 

Υξνληθή θαη ρσξηθή θαηαλνκή ησλ έληνλσλ, ρακειήο θαη κεζαίαο ζπρλφηεηαο παικηθψλ 
ερεηηθψλ νριήζεσλ, 

o Αλαινγία εκεξψλ θαη θαηαλνκή ηνπο ζε εηήζηα βάζε, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη 
αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο ερεηηθέο νριήζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηα επηηξεπηά επίπεδα 
θαη επεξεάδνπλ δπζκελψο ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά, ήρνη δειαδή κεηξεκέλνη ζε 
ζπρλφηεηεο απφ 10 Hz έσο 10 kHz, σο επίπεδα έθζεζεο ζε ερεηηθέο νριήζεηο, (ζε dB re 
1κPa) ή σο επίπεδα πίεζεο ερεηηθψλ νριήζεσλ θνξπθήο ζε απφζηαζε ελφο κέηξνπ, (ζε 
dB re 1κPa peak) 

πλερείο ρακειήο ζπρλφηεηαο ερεηηθέο νριήζεηο, 

o Σάζεηο επηπέδσλ πεξηβαιινληηθψλ ερεηηθψλ νριήζεσλ ζε 1/3 δηάζηεκα νθηάβαο 63 θαη 
125 Hz (θεληξηθή ζπρλφηεηα) (re 1κΡa RMS; κέζν επίπεδν ερεηηθήο φριεζεο ζ' απηά ηα 
δηαζηήκαηα νθηάβαο θαζ' έηνο) κεηξεκέλν ζε ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο θαη/ή κε ρξήζε 
κνληέισλ εάλ απηφ θξίλεηαη σο θαηάιιειν. 


