ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΠΡΟΑΡΜΟΓΘ ΣΘΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ

Αρ. Μζτρου

Σομζασ

Επίπτωςη

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

υμβοφλια
Τδατοπρομικειασ

υνεχείσ

ΣΑΤ

Μεςοπρόκεςμα
/Μακροπρόκεςμα

TAY &
Σμιμα Γεωργίασ

Βραχυπρόκεςμα/
υνεχείσ

ΣΑΤ &
Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

ΝΕΡΟ

1

2

3

Νερό

Νερό

Τψθλότερο κόςτοσ τθσ
παροχισ νεροφ λόγω τθσ
αυξθμζνθσ ηιτθςθσ
αφαλάτωςθσ / Ενζργειασ από
τουσ Προμθκευτζσ Νεροφ

Νερό & Δομθμζνο
Περιβάλλον & Γεωργία

Τψθλότερο κόςτοσ τθσ
παροχισ νεροφ λόγω τθσ
αυξθμζνθσ ηιτθςθσ
αφαλάτωςθσ / Ενζργειασ από
τουσ Προμθκευτζσ Νεροφ

Νερό & Γεωργία
4

Τψθλότερο κόςτοσ τθσ
παροχισ νεροφ λόγω τθσ
αυξθμζνθσ ηιτθςθσ
αφαλάτωςθσ / Ενζργειασ από
τουσ Προμθκευτζσ Νεροφ

Αποτελεςματικότθτα των
χϊρων πραςίνου

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Μεςαίοσ

υντιρθςθ και επιδιόρκωςθ
των ςυςτθμάτων/δικτφων
μεταφοράσ νεροφ και τθσ
ςχετικισ υποδομισ

Ζλεγχοσ και αποφυγι των
υδροβόρων απαιτιςεων ςε
όλεσ τισ περιοχζσ με
ανεπαρκείσ υδατικοφσ πόρουσ
(π.χ. γιπεδα γκολφ,
τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ,
υδροβόρεσ καλλιζργειεσ)

Ενίςχυςθ τθσ αποδοτικήσ
χρήςησ νεροφ ςτα κτίρια, τθ
γεωργία και τθ βιομθχανία

Επαναχρθςιμοποίθςθ
επεξεργαςμζνων υγρϊν
αποβλιτων αςτικισ
προζλευςθσ μόνο μετά από
αυςτθρό ζλεγχο τθσ
καταλλθλότθτάσ του

Οι απϊλειεσ νεροφ ςτα δίκτυα διανομισ νεροφ
ειδικά ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ είναι αρκετά υψθλζσ.
Οι κεωροφμενεσ ωσ απϊλειεσ νεροφ ςτα δίκτυα,
γνωςτζσ και ωσ μθ τιμολογθμζνο νερό
(unaccounted-for water) ςτα δίκτυα διανομισ των
κφριων αςτικϊν περιοχϊν, εκτιμάται ότι κυμαίνεται
από 15% ζωσ 20% και ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ από
20% ζωσ 30%. Θ εξοικονόμθςθ νεροφ από τθν
αντικατάςταςθ των δικτφων αναμζνεται να είναι
πολφ αποτελεςματικι ςε ςχζςθ με άλλα μζτρα
εξοικονόμθςθσ. Από ζρευνα που ζγινε τθν περίοδο
2009-10 για τα δίκτυα υδατοπρομικειασ των διμων
που δεν εξυπθρετοφνται από υμβοφλια
Τδατοπρομικειασ, διαπιςτϊκθκε ότι ζχουν
αντικαταςτακεί πάνω από 80% των δικτφων ςτο
63,4% των διμων.

Προτείνεται θ ςυνζχιςθ τθσ αντικατάςταςθσ
και επιδιόρκωςθσ όλων των παλιϊν και ανεπαρκϊσ
ςυντθρθμζνων δικτφων διανομισ νεροφ και θ
ανίχνευςθ των διαρροϊν με υιοκζτθςθ κατάλλθλων
τεχνολογιϊν

Επαναπροςδιοριςμόσ των κριτθρίων
αδειοδότθςθσ και απαγόρευςθσ υδροβόρων
αναπτφξεων /εγκαταςτάςεων

Ανάπτυξθ και εξζταςθ ςεναρίων
προςαρμογισ για τον ζλεγχο των υδροβόρων
εγκαταςτάςεων ςε περιοχζσ με ανεπαρκείσ
υδατικοφσ πόρουσ.
Τποχρεωτική υιοκζτθςθ του μζτρου από όλεσ τισ
μεγάλεσ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και το δθμόςιο
τομζα και παροχι κινιτρων ςτον οικιακό τομζα και
ςτισ μικρζσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (παροχή
δωρεάν εξοπλιςμοφ, επιδότηςη, εκπτϊςεισ τελϊν
και φόρων). Τποχρεωτικι για νζα κτίρια.
Θ Κυβζρνθςθ πρζπει να παρζχει, το δυνατόν
ςυντομότερο, τισ απαραίτητεσ υποδομζσ για να
διακζςει τα επεξεργαςμζνα αςτικά λφματα για
άρδευςθ χϊρων πράςινου, ακλθτικϊν γθπζδων και
ςυγκεκριμζνων καλλιεργειϊν ςε εθνική κλίμακα.
Επίςθσ, για το ενδιάμεςο διάςτθμα μζχρισ ότου
καταςκευαςτοφν οι ςχετικζσ υποδομζσ προτείνεται
να διεξαχκεί μια ανάλυςη κόςτουσ-οφζλουσ για τθ
μεταφορά των επεξεργαςμζνων αςτικϊν λυμάτων
με βυτιοφόρα από περιοχζσ όπου δεν υπάρχει
δίκτυο διανομισ. Για τθ διανομι τουσ μζςω
δικτφου, μελζτεσ πρζπει να διεξαχκοφν για τον
προςδιοριςμό των απαιτιςεων ςε υποδομζσ.
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Αρ. Μζτρου

5

6

7

Σομζασ

Νερό

Νερό

Νερό

Επίπτωςη

Τψθλότερο κόςτοσ τθσ
παροχισ νεροφ λόγω τθσ
αυξθμζνθσ ηιτθςθσ
αφαλάτωςθσ / Ενζργειασ από
τουσ Προμθκευτζσ Νεροφ

Ζλλειμμα τθσ προςφοράσ τθσ
άρδευςθσ

Ζλλειμμα τθσ προςφοράσ τθσ
άρδευςθσ

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Περιοδικζσ ανακεωριςεισ τθσ
προόδου και των
προτεραιοτιτων, και ανάλογθ
προςαρμογι των ςτόχων,
μζςων και πόρων
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
κλιματικι αλλαγι

Χαμθλόσ

Χαμθλόσ

Επζκταςθ τθσ χριςθσ
μετρθτϊν παροχισ νεροφ

Εφαρμογι και τακτικζσ
ανακεωριςεισ του χεδίου
διαχείριςθσ ξθραςίασ

Περιγραφή

Οι περιοδικζσ αναθεωρήςεισ τθσ υδατικισ
πολιτικισ και κατ’επζκταςθ του χεδίου Διαχείριςθσ
τθσ Λεκάνθσ Απορροισ τθσ Κφπρου, κα πρζπει να
λαμβάνουν υπόψθ τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ, τόςο κατά το ςτάδιο τθσ παρακολοφκθςθσ
και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ των υδάτων,
όςο και κατά το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ και τθσ
επιλογισ των μζτρων προςαρμογισ.
Εγκατάςταςθ μετρητϊν παροχήσ νεροφ ςε όλουσ
τουσ χριςτεσ και παρόχουσ νεροφ κακϊσ και θ
παράλλθλθ εγκατάςταςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων
αυτόματθσ ςυγκεντρωτικισ ςυλλογισ και
αξιολόγθςθσ των μετριςεων των μετρθτϊν για
αποτελεςματικι παρακολοφκθςι τουσ.

Τλοποίθςθ των απαιτοφμενων μζτρων για τθν
εφαρμογι του χεδίου διαχείριςησ
ξθραςίασ/λειψυδρίασ

Εφαρμογι και ενδυνάμωςθ ςυςτθμάτων
ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ (early warning systems)

Περιοδικι επαναξιολόγθςθ των δεικτϊν και
των ορίων που τουσ ζχουν αντιςτοιχθκεί.

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

TAY

Άμεςα/ υνεχείσ

TAY &
Σμιμα Γεωργίασ

Άμεςα/ υνεχείσ

TAY

Άμεςα/ υνεχείσ

Σμιμα Περιβάλλοντοσ

Άμεςα/ υνεχείσ

Σμιμα Γεωργίασ

Άμεςα/ υνεχείσ

ΕΔΑΦΘ

1

2

Ζδαφοσ

Αυξθμζνθ διάβρωςθ του
εδάφουσ / Ερθμοποίθςθσ τθσ
γθσ

Ζδαφοσ

Αυξθμζνθ διάβρωςθ του
εδάφουσ / Ερθμοποίθςθσ τθσ
γθσ

Τψθλόσ

Ανάπτυξθ και εφαρμογι
χεδίου Μζτρων για τθν
Καταπολζμθςθ τθσ
Απεριμωςθσ ςτθν Κφπρο

Τψθλόσ

υνζχιςθ και αφξθςθ των
αγροπεριβαλλοντικϊν μζτρων
μζςα από το Πρόγραμμα
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-

ε ςυνζχεια τθσ τρατηγικήσ και του Εθνικοφ
χεδίου Δράςησ για την Καταπολζμηςη τησ
Απερήμωςησ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ ετοιμαςία
"χεδίου Μζτρων για τθν Καταπολζμθςθ τθσ
Απεριμωςθσ ςτθν Κφπρο", το οποίο ζχει ωσ ςτόχο
τθν ιεράρχθςθ των μζτρων που ζχουν προτακεί ςτο
ςχζδιο δράςθσ και τθν εκτίμθςθ των δαπανϊν, τθσ
αποδοτικότθτασ και τθσ εφαρμοςιμότθτασ των
μζτρων, προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το
φαινόμενο τθσ απεριμωςθσ ςτθν Κφπρο. ε
ςυνζχεια τθσ εφαρμογισ των μζτρων προτείνεται θ
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων των εφαρμογισ των προτεινόμενων
μζτρων και εξελικτικι βελτίωςι τουσ.
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Αρ. Μζτρου

3

4

Σομζασ

Ζδαφοσ

Ζδαφοσ

Επίπτωςη

Αυξθμζνθ διάβρωςθ του
εδάφουσ / Ερθμοποίθςθσ τθσ
γθσ

Αυξθμζνθ διάβρωςθ του
εδάφουσ / Ερθμοποίθςθσ τθσ
γθσ

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Τψθλόσ

Τψθλόσ

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)
2020

Ζλεγχοσ τθσ παράνομθσ και
ελεφκερθσ βόςκθςθσ με τθν
επαναφορά τθσ αγροφυλακισ,
εκςυγχρονιςμό του νόμου
Περί Αιγϊν και επζκταςι του
ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ
Κφπρου

Ανάπτυξθ και εφαρμογι
ςχεδίου για τθν αειφόρο
χριςθ τθσ γθσ

Περιγραφή

Ανακεϊρθςθ του Νόμου περί Αιγϊν
προκειμζνου να εξυπθρετεί τθν προϊκθςθ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ κτθνοτροφίασ και
ταυτόχρονα τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ

Ζλεγχοσ τθσ βόςκθςθσ με αδειοδότθςθ
ανάλογα με τθν φζρουςα ικανότθτα κάκε περιοχισ

Διεξαγωγή μελετϊν για τον κακοριςμό τθσ
φζρουςασ ικανότθτασ κάκε περιοχισ.

Επαναφορά και εφαρμογι του κεςμοφ του
αγροφφλακα ο οποίοσ κα ζχει τθν αρμοδιότθτα,
εκτόσ των άλλων, να ελζγχει τθν παράνομθ
ελεφκερθ βόςκθςθ.

Ζλεγχοσ και αυςτθρότερεσ ποινζσ ςτθν
παράνομθ βόςκθςθ ςε κρατικά δάςθ.

υνδυαςμόσ με αντιςτακμιςτικά μζτρα για
τουσ κτθνοτρόφουσ.
Αντιμετϊπιςθ τθσ διάβρωςησ των εδαφϊν με τθν
εφαρμογι ενόσ ςχεδίου αειφορικισ χριςθσ γθσ
όπου οι εκτάςεισ ςτισ οποίεσ δεν εξαςφαλίηεται θ
βιϊςιμθ εκμετάλλευςθ τθσ γθσ αποδίδονται ςτθν
κτθνοτροφία ι ςτθ δαςοπονία ανάλογα με τισ
δυνατότθτεσ τουσ. Κριτιρια που πρζπει να
λαμβάνονται υπόψθ ςτο ςχζδιο είναι θ κλίςθ, το
βάκοσ, ο τφποσ, θ δομι και θ αντοχι του εδάφουσ
ςτθ διάβρωςθ.

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

Σμιμα Γεωργίασ,
Επαρχιακζσ
Διοικιςεισ & Σμιμα
Δαςϊν

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Σμιμα Γεωργίασ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Σμιμα Περιβάλλοντοσ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Σμιμα Περιβάλλοντοσ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

ΠΑΡΑΚΣΙΕ ΗΩΝΕ

1

2

Παράκτιεσ Ηϊνεσ –
Σουριςμόσ Βιοποικιλότθτα

Σουριςτικά περιουςιακά
ςτοιχεία κινδυνεφουν από
πλθμμφρεσ λόγω SLR /
Επιπτϊςεισ ςτθν παράκτια
εξζλιξθ

Παράκτιεσ Ηϊνεσ –
Σουριςμόσ

Σουριςτικά περιουςιακά
ςτοιχεία κινδυνεφουν από
πλθμμφρεσ λόγω SLR /
Επιπτϊςεισ ςτθν παράκτια
εξζλιξθ/ Κυματοκραφςτεσ
εκτίκενται ςε ςθμαντικό
κίνδυνο αςτάκειασ / Γθ
επθρεάηεται από τθ διάβρωςθ
των ακτϊν και τθν

Χαμθλόσ

Χαμθλόσ

Εκπόνθςθ μελζτθσ για τον
προςδιοριςμό των ευπακϊν
ςτθν κλιματικι αλλαγι
παράκτιων περιοχϊν

Ζρευνα για τθν άνοδο τθσ
ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ και
ςυνυπολογιςμόσ των
αποτελεςμάτων ςε
υφιςτάμενεσ και νζεσ
παράκτιεσ υποδομζσ

Θ μελζτθ αυτι κα περιλαμβάνει τον υπολογιςμό
των εδαφϊν που κα διαβρωθοφν ι κα
προςχωθοφν μζχρι τα ζτθ 2050 και 2100 με βάςθ
διαφορετικά κλιματικά ςενάρια, ζτςι ϊςτε να γίνει
μια εκτίμθςθ των απωλειϊν γθσ εξαιτίασ τθσ
ανόδου τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, τθσ διάβρωςθσ
του εδάφουσ και τθσ πικανισ δράςθσ κυματικϊν
καταιγίδων, ςε παράκτιεσ περιοχζσ τθσ Κφπρου οι
οποίεσ παρουςιάηουν αυξθμζνθ τρωτότθτα (είτε
λόγω χαμθλισ κλίςθσ του εδάφουσ, είτε λόγω
υψθλϊν ρυκμϊν διάβρωςθσ). Επίςθσ, ςτα πλαίςια
τθσ μελζτθσ αυτισ κα αναπτυχκοφν κατάλλθλεσ
βάςεισ δεδομζνων με ψθφιακζσ χαρτογραφιςεισ
των ακτϊν προκειμζνου να παρακολουκοφνται πιο
αποτελεςματικά οι πιζςεισ ςε αυτζσ. τθ ςυνζχεια
κα γίνει αξιολόγθςθ των μζτρων που ζχουν ιδθ
παρκεί και κα αναδειχκοφν επιπρόςκετα
απαιτοφμενα μζτρα.
Σο μζτρο αυτό προβλζπει τθ διεξαγωγι ζρευνασ για
τθν άνοδο τησ ςτάθμησ τησ θάλαςςασ ςτθν Κφπρο,
τθν αφξηςη των ςημείων παρακολοφθηςησ και τθν
εφαρμογι ςχετικϊν μοντζλων προςομοίωςθσ
λαμβάνοντασ παράλλθλα υπόψθ τουσ χάρτεσ
χριςθσ γθσ. Επίςθσ, προκειμζνου τα ζργα
προςταςίασ των ακτϊν να είναι αποτελεςματικά και
ςτο μζλλον ςε μια πικανι άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ
κάλαςςασ, προτείνεται να γίνουν οι απαραίτθτεσ
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Αρ. Μζτρου

Σομζασ

Επίπτωςη

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)

υπερπιδθςθ των κυμάτων

3

4

Παράκτιεσ Ηϊνεσ –
Σουριςμόσ

Παράκτιεσ Ηϊνεσ –
Σουριςμόσ

Σουριςτικά περιουςιακά
ςτοιχεία κινδυνεφουν από
πλθμμφρεσ λόγω SLR /
Επιπτϊςεισ ςτθν παράκτια
εξζλιξθ

Σουριςτικά περιουςιακά
ςτοιχεία κινδυνεφουν από
πλθμμφρεσ λόγω SLR /
Επιπτϊςεισ ςτθν παράκτια
εξζλιξθ/ Κυματοκραφςτεσ
εκτίκενται ςε ςθμαντικό
κίνδυνο αςτάκειασ / Γθ
επθρεάηεται από τθ διάβρωςθ
των ακτϊν και τθν
υπερπιδθςθ των κυμάτων

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

Εκπονείται

Σμιμα Περιβάλλοντοσ

Άμεςα &
Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

Εκπονείται

Σμιμα Δθμοςίων
Ζργων

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

Σμιμα
Περιβάλλοντοσ, TAY
& ΣΑΘΕ

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

Σμιμα Περιβάλλοντοσ
& Σμιμα Δαςϊν

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

Σμιμα
Περιβάλλοντοσ&
Σμιμα Δαςϊν

Μακροπρόκεςμα
Ωσ το 2040

ενζργειεσ (π.χ. ανφψωςθ, επιδιόρκωςθ, χριςθ πιο
ανκεκτικϊν υλικϊν, κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ) για να
προςαρμοςτοφν τα ζργα αυτά ςτθν υψθλότερθ
αναμενόμενθ άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ.

Χαμθλόσ

Χαμθλόσ

Εκπόνθςθ και εφαρμογι
τρατθγικοφ Πλαιςίου για τθν
Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ
Παράκτιων Ηωνϊν.
Δθμιουργία και εφαρμογι
πλαιςίου για το Θαλάςςιο
Χωροταξικό χεδιαςμό
Δράςεισ προςταςίασ και
βελτίωςθσ των παράκτιων
ηωνϊν από τθ διάβρωςθ των
ακτϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ
καταςκευισ
κυμματοκραυςτϊν κακϊσ και
μζτρων για μετριαςμό των
επιπτϊςεων των φραγμάτων
ςτα παράκτια οκοςυςτιματα
(π.χ. δράςεισ μεταφοράσ
ιηθμάτων από τα φράγματα
ςτθν παραλία, δράςεισ
προςταςίασ των ποτάμιων
οικοςυςτθμάτων κλπ).

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΘΣΑ

1

2

3

Βιοποικιλότθτα

Αφξθςθ των ελλειμμάτων τθσ
υγραςίασ του εδάφουσ και
ξιρανςθ. θμαντικά γεγονότα
ξθραςίασ, επιπτϊςεισ ςτθν
ποςότθτα του νεροφ και τθσ
αυξθμζνθσ ηιτθςθσ τθσ
κοινωνίασ ςε νερό.

Βιοποικιλότθτα

Είδθ δεν μποροφν να βρουν
κατάλλθλο μικροκλίμα. Είδθ
δεν είναι ςε κζςθ να
παρακολουκοφν τθν αλλαγι
του κλίματοσ, Μεταβολζσ ςτθν
κατανομι των ειδϊν
προτεραιότθτασ

Βιοποικιλότθτα

Είδθ δεν μποροφν να βρουν
κατάλλθλο μικροκλίμα. Είδθ
δεν είναι ςε κζςθ να
παρακολουκοφν τθν αλλαγι

Μεςαίοσ

Προςταςία, διατιρθςθ και
ςωςτι διαχείριςθ των
ςθμαντικϊν φυςικϊν
υγροβιότοπων τθσ Κφπρου

Μεςαίοσ/ Τψθλόσ

Δθμιουργία ενόσ καταλόγου
βιοποικιλότθτασ, των
πλθκυςμϊν, τθσ κατανομισ
και τθσ γενετικισ των ειδϊν
που διαβιοφν ςτθν Κφπρο με
ζμφαςθ ςτα ενδθμικά, ςπάνια
και ευάλωτα είδθ και των
τφπων οικοτόπων και των
οικοτόπων των ειδϊν.

Μεςαίοσ/ Τψθλόσ

χζδια δράςθσ για τθν
προςταςία των απειλοφμενων
ειδϊν και των ενδιαιτθμάτων
τουσ

Δράςεισ για τθν ενίςχυςθ και προςταςία των
υγροτοπικϊν, ποτάμιων και παράκτιων
οικοςυςτθμάτων, με ζμφαςθ ςτο ςφμπλεγμα των
Αλυκϊν τθσ Λάρνακασ, τισ λίμνεσ Παραλιμνίου και
Ορόκλινθσ που αποτελοφν τουσ τρεισ κφριουσ
φυςικοφσ υγροβιότοπουσ τθσ Κφπρου.
Με το μζτρο αυτό προτείνεται θ δθμιουργία μιασ
θλεκτρονικισ και διαδικτυακισ βάςθσ δεδομζνων
όπου κα ςυγκεντρϊνονται ςτοιχεία για τουσ
πλθκυςμοφσ, τθν κατανομι και τθ γενετικι των
ειδϊν που διαβιοφν ςτθν Κφπρο, με ζμφαςθ ςτα
ενδθμικά, ςπάνια και ευάλωτα είδθ και είδθ
προτεραιότθτασ κακϊσ και των τφπων οικοτόπων
κυρίωσ των οικοτόπων προτεραιότθτασ και των
οικοτόπων των ειδϊν. Ο ςκοπόσ του μζτρου αυτοφ
είναι θ επικαιροποίθςθ και καλυτζρευςθ τθσ
παροφςασ κατάςταςθσ ςτθν Κφπρο όςον αφορά τθ
βιοποικιλότθτα και τισ τάςεισ των ειδϊν και των
οικοτόπων και των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ
αλλαγισ για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ των
απαραίτθτων μζτρων προςαρμογισ για τθ
διατιρθςθ τουσ.
Σο μζτρο αυτό προβλζπει τθν εκπόνθςθ εκνικϊν
ςχεδίων δράςθσ για τουσ οικοτόπουσ και τα είδθ
χλωρίδασ και πανίδασ τθσ Κφπρου, με ζμφαςθ ςτα
απειλοφμενα και ςε εκείνα που κεωροφνται ωσ

4

Αρ. Μζτρου

Σομζασ

Επίπτωςη

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)

του κλίματοσ, Μεταβολζσ ςτθν
κατανομι των ειδϊν
προτεραιότθτασ

4

5

6

Βιοποικιλότθτα

Βιοποικιλότθτα

Βιοποικιλότθτα, Δάςθ,
Αλιεία – Θαλάςςιο
περιβάλλον

Σο ςφνολο των επιπτϊςεων
ςτον Σομζα τθσ
Βιοποικιλότθτασ & των
οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν

Είδθ δεν μποροφν να βρουν
κατάλλθλο μικροκλίμα. Είδθ
δεν είναι ςε κζςθ να
παρακολουκοφν τθν αλλαγι
του κλίματοσ, Μεταβολζσ ςτθν
κατανομι των ειδϊν
προτεραιότθτασ

Αυξθμζνοι κίνδυνοι από
παράςιτα, αςκζνειεσ και τα
χωροκατακτθτικά είδθ

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

Σμιμα
Περιβάλλοντοσ,
Σμιμα Δαςϊν & ΙΓΕ

Μακροπρόκεςμα
Ωσ το 2030

Σμιμα
Περιβάλλοντοσ&
Σμιμα Δαςϊν

Μακροπρόκεςμα
Ωσ το 2030

Σμιμα
Περιβάλλοντοσ,
Σμιμα Δαςϊν, Σμιμα
Αλιείασ και
Θαλάςςιων Ερευνϊν

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

περιςςότερο τρωτά /ευάλωτα ςτθν κλιματικι
αλλαγι, κακϊσ και τθν πικανι αναπροςαρμογι των
υφιςτάμενων ςχεδίων δράςθσ που είναι ιδθ
διακζςιμα, ϊςτε να λαμβάνουν υπόψθ τον κίνδυνο
τθσ κλιματικισ αλλαγισ.

Μεςαίοσ

Μεςαίοσ/ Τψθλόσ

Χαμθλόσ

Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ ςε
κζματα που αφοροφν τθ
βιοποικιλότθτα και τθν
κλιματικι αλλαγι

το πλαίςιο του CYPADAPT
προτείνονται μζτρα που
ςχετίηονται με τθν
αποδοτικότθτα των
προςτατευόμενων περιοχϊν
και του Δικτφου Natura 2000
υπό το πρίςμα τθσ κλιματικισ
αλλαγισ:

Ενθμζρωςθ και
αξιολόγθςθ του οικολογικοφ
αρχείου βάςθσ δεδομζνων
(BIOCYPRUS) για το δίκτυο
Natura 2000

Διατιρθςθ ι
ενδυνάμωςθ τθσ οικολογικισ
ςυνοχισ, κυρίωσ μζςω τθσ
διαςυνδεςιμότθτασ.
το πλαίςιο του CYPADAPT
προτείνονται διάφορα μζτρα
που ςχετίηονται με τον
κίνδυνο των ξενικϊν ειδϊν:
Αποφυγι ειςαγωγισ
ξενικϊν ειδϊν (φυτϊν, ηϊων)
Παρακολοφκθςθ και
ζλεγχοσ τθσ κινθτικότθτασ
ξενικϊν ειδϊν (χερςαίων/
καλάςςιων ςτθν Κφπρο)
Προςταςία παράκτιων
και καλάςςιων

το πλαίςιο του μζτρου αυτοφ προτείνεται θ
προϊκθςθ τθσ ζρευνασ ςε κζματα που αφοροφν τθ
βιοποικιλότθτα και τθν κλιματικι αλλαγι μζςα από
τισ ακόλουκεσ δράςεισ:

Παρακολοφκθςθ των βιοτικϊν και αβιοτικϊν
παραμζτρων που ςχετίηονται με τθν κλιματικι
αλλαγι.

Παρακολοφκθςθ τθσ φαινολογίασ των ειδϊν
ςτθν κλιματικι αλλαγι.

Παρακολοφκθςθ ιδιαίτερα των τρωτϊν
/ευαίςκθτων τφπων οικοτόπων και ειδϊν και των
ενδιαιτθμάτων τουσ αλλαγισ

Ζνταξθ κεμάτων ζρευνασ για τισ επιπτϊςεισ
τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθ βιοποικιλότθτα και τθν
προςαρμογι, ςτισ προτεραιότθτεσ των ςχετικϊν
πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων και ερευνθτικϊν
ινςτιτοφτων τθσ χϊρασ και ςε άλλα
ςυγχρθματοδοτοφμενα ευρωπαϊκά και διεκνι
ερευνθτικά προγράμματα

Δζςμευςθ των απαραίτθτων κονδυλίων για τθ
χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ.

Με τα μζτρα αυτά προτείνεται:

θ αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ του
υφιςτάμενου δικτφου Natura 2000 υπό το πρίςμα
τθσ κλιματικισ αλλαγισ

θ διατιρθςθ και ενδυνάμωςθ του δικτφου
ςφνδεςθσ (οικολογικϊν διαδρόμων ecological
corridors) ςε περιοχζσ φυςικζσ (παρκζνεσ), κακϊσ
και των προςτατευόμενων περιοχϊν, ϊςτε να
διευκολφνεται θ μετακίνθςθ ειδϊν και να
διαςφαλίηεται θ μακροπρόκεςμθ επιβίωςι τουσ.

Θ καταπολζμθςθ των χωροκατακτθτικϊν ξζνων
ειδϊν αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ
τθσ Κυπριακισ τρατθγικισ για τθ Βιοποικιλότθτα.
Ειδικότερα, προβλζπονται:

θ ταυτοποίθςθ και ιεράρχθςθ των
χωροκατακτθτικϊν ξζνων ειδϊν και των διαδρομϊν
που ακολουκοφν (μζςω τθσ εκπόνθςθσ κατάλλθλθσ
μελζτθσ)

ο ζλεγχοσ ι εξάλειψθ των ειδϊν
προτεραιότθτασ και

θ διαχείριςθ των διαδρομϊν κατά τρόπο
ϊςτε να προλαμβάνεται θ είςοδοσ και εγκατάςταςθ

5

Αρ. Μζτρου

Σομζασ

Επίπτωςη

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)
οικοςυςτθμάτων από τθν
είςοδο ξενικϊν ειδϊν
Ανάπτυξθ
διαχειριςτικϊν μζτρων για
ζλεγχο των ειςβλθτικϊνξενικϊν ειδϊν.

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

TAY & Σμιμα
Γεωργίασ

Άμεςα/ υνεχείσ

νζων ειδϊν.

ΓΕΩΡΓΙΑ

1

Γεωργία &Νερό

Ζλλειμμα τθσ προςφοράσ τθσ
άρδευςθσ

Χαμθλόσ

Παροχι κινιτρων ςτουσ
γεωργοφσ για τθ χριςθ
ανακυκλωμζνου νεροφ για τθν
άρδευςθ επιλεγμζνων
καλλιεργειϊν

2

Γεωργία

Ζλλειμμα τθσ προςφοράσ τθσ
άρδευςθσ

Χαμθλόσ

Προςδιοριςμόσ και
προϊκθςθ τθσ χριςθσ
γθγενοφσ και τοπικά
προςαρμοςμζνου γενετικοφ
υλικοφ (φυτικοφ και ηωικοφ)

3

Γεωργία & Νερό

Ζλλειμμα τθσ προςφοράσ τθσ
άρδευςθσ

Χαμθλόσ

Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ςτθ
χριςθ νεροφ για άρδευςθ με
εφαρμογι ορκολογικοφ


Παροχι κινήτρων για τθ χρθςιμοποίθςι του
ςτθ γεωργία (π.χ. μζςω τθσ χαμθλότερθσ
τιμολόγθςισ του) και παράλλθλθ παροχι
αποτελεςματικϊν αντικινιτρων (π.χ. πρόςτιμα) για
τθ χριςθ των υπόγειων υδάτων για άρδευςθ χϊρων
πράςινου.

Εφαρμογι αυςτθρϊν προλθπτικϊν μζτρων
και παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των
επεξεργαςμζνων αςτικϊν λυμάτων για τθν
αποφυγι τθσ επιβάρυνςθσ του περιβάλλοντοσ, τθσ
δθμόςιασ υγείασ και τθσ γεωργίασ.

Εκςτρατείεσ ενημζρωςησ των αγροτϊν για (α)
τθν αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ του πόρου αλλά και
τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ χριςθ του όπωσ
θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ, (β) το περιβαλλοντικό
κόςτοσ τθσ εξάντλθςθσ των υπογείων υδάτων και (γ)
τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ανακυκλωμζνου
νεροφ προκειμζνου να αυξθκεί θ κοινωνικι
αποδοχι.

Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ για τον
προςδιοριςμό του κατάλλθλου γθγενοφσ γενετικοφ
υλικοφ με ιδιότθτεσ αντοχισ ςε υψθλζσ
κερμοκραςίεσ και ξθραςίεσ

Διατιρθςθ ςτθν Σράπεηα πόρων του
γθγενοφσ γενετικοφ υλικοφ και πολλαπλαςιαςμόσ
του

Ενθμζρωςθ των αγροτϊν για τθν επιλογι του
γθγενοφσ γενετικοφ υλικοφ που είναι
καταλλθλότερο για τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ του
αγροκτιματόσ τουσ

Ενίςχυςθ των κινιτρων μζςα από το ΠΑΑ για
τθν καλλιζργεια/εκτροφι τουσ

Διατιρθςθ και ενίςχυςθ μζτρων προςταςίασ
και ορκολογιςτικισ διαχείριςθσ ντόπιων και
διαχρονικά προςαρμοςμζνων ςτισ κυπριακζσ
ςυνκικεσ φυλϊν αγροτικϊν ηϊων

Χριςθ μεικτϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ
αγροτικϊν ηϊων, κατάλλθλων για τισ ςυνκικεσ κάκε
περιοχισ, και εφαρμογι μζτρων προςταςίασ και
αειφόρου διατιρθςθσ τουσ

Προϊκθςθ τησ ζρευνασ για χαρακτθριςμό και
βελτίωςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και
προςαρμοςτικότθτασ ςτθν κλιματικι αλλαγι των
ντόπιων φυλϊν παραγωγικϊν ηϊων.

Εφαρμογι του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ τθσ
άρδευςθσ, που κα βαςίηεται ςτισ εδαφοκλιματικζσ
ςυνκικεσ και το είδοσ τθσ καλλιζργειασ από

ΙΓΕ &
Σμιμα Γεωργίασ

TAY &
Σμιμα Γεωργίασ

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020 θ
προϊκθςθ των
ερευνϊν

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020
6

Αρ. Μζτρου

4

5

6

Σομζασ

Γεωργία & Νερό

Γεωργία

Γεωργία & Νερό

Επίπτωςη

Ζλλειμμα τθσ προςφοράσ τθσ
άρδευςθσ

Αλλαγζσ ςτθν απόδοςθ των
καλλιεργειϊν / κτθνοτροφία

Ζλλειμμα τθσ προςφοράσ τθσ
άρδευςθσ

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Χαμθλόσ

Μεςαίοσ

Χαμθλόσ

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)
αρδευτικοφ προγραμματιςμοφ

Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ςτθ
χριςθ νεροφ για άρδευςθ με
τθν υιοκζτθςθ πιο
προθγμζνων ςυςτθμάτων
άρδευςθσ και ςυντιρθςθ των
υφιςτάμενων ςυςτθμάτων
άρδευςθσ

Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ για τθ
μελζτθ των επιπτϊςεων τθσ
κλιματικισ αλλαγισ ςτθ
γεωργία και τθν κτθνοτροφία

Προϊκθςθ τθσ χριςθσ
λιγότερο υδροβόρων ι
ξθρικϊν καλλιεργειϊν

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

TAY &
Σμιμα Γεωργίασ

Βραχυπρόκεςμα/
υνεχείσ

ΙΓΕ &
Σμιμα Γεωργίασ

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

Σμιμα Γεωργίασ & ΙΓΕ

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

Σμιμα Δαςϊν

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

ειδικοφσ

Χριςθ οργάνων μζτρθςθσ εδαφικισ υγραςίασ
(τενςιομζτρων) για τον κακοριςμό του χρόνου και
τθσ ποςότθτασ άρδευςθσ.

Λειτουργία/ενίςχυςθ ςυςτιματοσ
ενθμζρωςθσ των αγροτϊν για το ςχεδιαςμό τθσ
άρδευςθσ και τισ ανάγκεσ τθσ καλλιζργειασ ςε νερό

Ενίςχυςθ τθσ παροχισ κινιτρων για τθν
εφαρμογι ςχετικϊν μζτρων μζςα από το ΠΑΑ.

υντήρηςη των υφιςτάμενων βελτιωμζνων
ςυςτθμάτων άρδευςθσ

Ζρευνα για τθν υιοκζτθςθ νζων ακόμα πιο
αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων άρδευςθσ όπωσ θ
υπόγεια άρδευςη και ζλεγχοσ αυτϊν ςτισ τοπικζσ
ςυνκικεσ για τθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ
τεχνολογίασ για κάκε καλλιζργεια

Διερεφνηςη του ενδεχομζνου να υιοκετθκεί
θ μζκοδοσ τθσ ελλειμματικήσ άρδευςησ ςε
ςυγκεκριμζνεσ καλλιζργειεσ, ςε περιοχζσ με
μειωμζνθ διακεςιμότθτα νεροφ

υνζχιςθ τθσ παροχισ οικονομικισ και
τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτουσ αγρότεσ για τθν
επιλογι/εγκατάςταςθ/ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων
άρδευςθσ.

Περαιτζρω διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ
κλιματικισ αλλαγισ ςτθν απόδοςη ςυγκεκριμζνων
καλλιεργειϊν οικονομικήσ ςθμαςίασ για τθν Κφπρο,
με τθ χριςθ μοντζλων προςομοίωςθσ καλλιεργειϊν
τα οποία ςυνδυάηουν κλιματικά, μετεωρολογικά,
εδαφολογικά δεδομζνα και δεδομζνα για τισ ίδιεσ
τισ καλλιζργειεσ για τον προςδιοριςμό του βακμοφ
των επιπτϊςεων και τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ μζτρων
προςαρμογισ. Επίςθσ προτείνεται θ περαιτζρω
ζρευνα για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ ςτα παράςιτα και τισ
αςθζνειεσ, ςτθν παραγωγικότητα τησ
κτηνοτροφίασ και ςτα κόςτθ για τουσ αγρότεσ,
κακϊσ ςτθν παροφςα φάςθ δεν υπιρχαν αρκετά
δεδομζνα για τθν αξιολόγθςι τουσ.

Ζρευνα για τον προςδιοριςμό και τθ χριςθ
καλλιεργειϊν με χαμθλότερεσ απαιτιςεισ ςε
άρδευςθ, οι οποίεσ ωςτόςο δεν κα διαταράςςουν
τθν ιςορροπία του οικοςυςτιματοσ

Εγκατάλειψη των καλλιεργειϊν που
αποφζρουν χαμθλά κζρδθ ςε ςχζςθ με τισ
απαιτιςεισ τουσ ςε νερό

Ενίςχυςθ τθσ παροχισ κινιτρων από το ΠΑΑ
για τθν υιοκζτθςθ λιγότερο υδροβόρων
καλλιεργειϊν

ΔΑΘ
1

Δάςθ

Αλλαγζσ ςτθν καταλλθλότθτα
των δζντρων

Τψθλόσ

Ανάπτυξθ και εφαρμογι
τρατθγικοφ χεδίου για τθν

Ο ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν προςαρμογισ των
δαςικϊν οικοςυςτθμάτων ςτθν κλιματικι αλλαγι

7

Αρ. Μζτρου

2

3

Σομζασ

Δάςθ και Βιοποικιλότθτα

Δάςθ

Επίπτωςη

Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ
πυρκαγιϊν

Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ των
παραςίτων, πακογόνων και
αςκενειϊν

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μεςαίοσ

Χαμθλόσ

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)
προςαρμογι των δαςϊν τθσ
Κφπρου ςτθν κλιματικι
αλλαγι

το πλαίςιο του CYPADAPT
προτείνονται διάφορα μζτρα
που ςχετίηονται με τον
κίνδυνο των δαςικϊν
πυρκαγιϊν:
-Αναδάςωςθ/ αποκατάςταςθ
πυρόπλθκτων δαςικϊν
περιοχϊν (κρατικϊν/
ιδιωτικϊν)
- Ενίςχυςθ των μζτρων
πρόλθψθσ πυρκαγιϊν
- Ενίςχυςθ των μζτρων
καταςτολισ πυρκαγιϊν
- Προςταςία ιδιωτικϊν
δαςικϊν εκτάςεων από
πυρκαγιζσ
- Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ
ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ
πυρκαγιϊν και άλλων ακραίων
καιρικϊν ςυνκθκϊν

Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ
ζγκαιρθσ διάγνωςθσ
επιδθμιϊν από επιβλαβείσ
οργανιςμοφσ- Ζλεγχοσ των
πλθκυςμϊν επιβλαβϊν
οργανιςμϊν

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

Σμιμα Δαςϊν

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020

Σμιμα Δαςϊν

Μακροπρόκεςμα
Ωσ το 2030

είναι απαραίτθτοσ για τθν αποτροπι μεγαλφτερων
αλλαγϊν και τθ διευκόλυνςθ τθσ in situ
προςαρμογισ των δαςϊν και τθσ μετανάςτευςθσ
των ειδϊν. Σζτοιεσ ςτρατθγικζσ κα πρζπει να ζχουν
προλθπτικι προςζγγιςθ, για τθν αποφυγι
ανεπικφμθτων ςυνεπειϊν και μθ αναςτρζψιμων
απωλειϊν και βλαβϊν ςτα δαςικά οικοςυςτιματα.
Για το ςκοπό αυτό προτείνεται θ ανάπτυξθ και
υλοποίθςθ του «Μεςοπρόκεςμου τρατθγικοφ
χεδίου για Προςαρμογι τθσ Κυπριακισ
Δαςοπονίασ ςτισ Κλιματικζσ Αλλαγζσ» δεκαετοφσ
διάρκειασ, το οποίο ςχεδιάηει να αναπτφξει το
Σμιμα Δαςϊν και το οποίο, ςφμφωνα με τθ Διλωςθ
Δαςικισ Πολιτικισ του Σμιματοσ Δαςϊν (2013) κα
περιλαμβάνει μζτρα προςαρμογισ, τα οποία κα
καλφπτουν όλο το φάςμα δραςτθριοτιτων, όπωσ
τθν ζρευνα και παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ
των δαςϊν, τθ δαςοκομία και φυτοχγεία, τισ
αναδαςϊςεισ και δαςϊςεισ, τα φυτϊρια, τθν
παραγωγι και χριςθ δαςικοφ πολλαπλαςιαςτικοφ
υλικοφ, τισ υλοτομίεσ, τθν πανίδα, τθν προςταςία
από δαςικζσ πυρκαγιζσ και τθ διαφϊτιςθ.
Σο ςφνολο των προτεινόμενων μζτρων ζχει ωσ
ςτόχο τθ μείωςθ του κινδφνου των δαςικϊν
πυρκαγιϊν και ειδικότερα:

Σθ μείωςθ του κινδφνου εκδιλωςθσ και
εξάπλωςθσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν

Σθν προςταςία ςθμαντικϊν δαςικϊν
οικοςυςτθμάτων και των εξαρτϊμενων από αυτά
ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ

Σθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ και τθν
αποτελεςματικι και άμεςθ καταςτολι των δαςικϊν
πυρκαγιϊν

Σθν αποτελεςματικι μεταπυρικι διαχείριςθ
και αποκατάςταςθ των καμζνων εκτάςεων, με
ςτόχο τθν αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ τθσ φυςικισ
βλάςτθςθσ, τθ μείωςθ του κινδφνου διάβρωςθσ
αλλά και τθ μείωςθ του μελλοντικοφ κινδφνου
εκδιλωςθσ πυρκαγιϊν.
θμειϊνεται ότι θ Κφπροσ περιλαμβάνεται ςτισ
ελάχιςτεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ που ζχουν βελτιϊςει
ςθμαντικά τισ υποδομζσ και τουσ μθχανιςμοφσ ςε
ςχζςθ με τον ζγκαιρο εντοπιςμό, τον ζλεγχο και τθν
καταπολζμθςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν,
λαμβάνοντασ υπόψθ και τον αυξθμζνο κίνδυνο
εξαιτίασ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Με τα μζτρα αυτά προβλζπεται:

θ χριςθ των διακζςιμων ςτοιχείων από τθν
παρακολοφκθςθ των επιβλαβϊν δαςικϊν
οργανιςμϊν ςτα δάςθ τθσ Κφπρου και θ ανάπτυξθ
μοντζλων πρόβλεψθσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ περιοχισ
εξάπλωςισ τουσ με βάςθ διάφορα ςενάρια
κλιματικισ αλλαγισ για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ
των επιπτϊςεων

Ο ζλεγχοσ του πλθκυςμοφ των επιβλαβϊν
οργανιςμϊν ςε περιοχζσ που παρουςιάηονται
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Αρ. Μζτρου

Σομζασ

Επίπτωςη

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

Σμιμα Δαςϊν

Μακροπρόκεςμα
Ωσ το 2030

ΣΑΘΕ

Άμεςα/ υνεχείσ

ΣΑΘΕ

Άμεςα/ υνεχείσ

ςοβαρά προβλιματα. Ο ζλεγχοσ μπορεί να
εφαρμοςτεί με πρακτικζσ που δεν διαταράςςουν
τθν οικολογικι ιςορροπία, όπωσ θ ολοκλθρωμζνθ
ςτρατθγικι φυτοπροςταςίασ.

4

Δάςθ

Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ τθσ
βλάβθσ από ξθραςία /
απϊλεια παραγωγικότθτασ

Μεςαίοσ

Ζρευνα, ςυλλογι δεδομζνων
και ςυςτθματικι
παρακολοφκθςθ των
επιδράςεων των βιοτικϊν και
αβιοτικϊν παραγόντων που
ςχετίηονται με τθν κλιματικι
αλλαγι ςτα δάςθ- Επιλογι και
χριςθ κατάλλθλων δαςικϊν
ειδϊν με υψθλι
ανκεκτικότθτα ςε δυςμενείσ
κλιματικζσ ςυνκικεσ (π.χ.
ξθραςία)

Με τα μζτρα αυτά προβλζπεται:

Θ κατθγοριοποίθςθ των δαςικϊν ειδϊν
ανάλογα με τθν ευπάκειά τουσ ςτθν κλιματικι
αλλαγι

Ο προςδιοριςμόσ των περιοχϊν υψθλοφ
κινδφνου όπου κα πρζπει να προτακοφν
ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ και μζτρα για τθν
προςταςία και προςαρμογι των δαςϊν

Θ χριςθ ικαγενοφσ προελεφςεωσ ειδϊν ςτισ
δράςεισ ενίςχυςθσ και αποκατάςταςθσ, τα οποία
παρουςιάηουν ιςχυρι ανκεκτικότθτα ςτθ ξθραςία.

Θ ζρευνα για τθν επιλογι του κατάλλθλου
αναπαραγωγικοφ υλικοφ με χαρακτθριςτικά
ανκεκτικότθτασ ςε ςυνκικεσ ξθραςίασ και ςε
επιβλαβείσ οργανιςμοφσ.

ΑΛΙΕΙΑ

1

2

Αλιεία – Θαλάςςιο
περιβάλλον

Αλιεία – Θαλάςςιο
περιβάλλον

Αλλαγζσ ςε αλιεφματα και
γενετικισ ποικιλομορφίασ /
Άςκθςθ αλιευτικισ πίεςθσ ςτα
ψάρια με κερμικά όρια /
Ενδεχόμενθ διακοπι τθσ
παραγωγισ ψαριϊν

Αλλαγζσ ςε αλιεφματα και
γενετικισ ποικιλομορφίασ /
Άςκθςθ αλιευτικισ πίεςθσ ςτα
ψάρια με κερμικά όρια /
Ενδεχόμενθ διακοπι τθσ
παραγωγισ ψαριϊν.

Μεςαίοσ

Προςταςία των
αναπαραγωγικϊν
ενδιαιτθμάτων

Μεςαίοσ

Τλοποίθςθ εκνικοφ
προγράμματοσ ςυλλογισ
αλιευτικϊν δεδομζνων για τθ
ςυςχζτιςθ των επιπτϊςεων
τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτα
αλιευτικά αποκζματα


Αφξθςθ των καλάςςιων προςτατευόμενων
περιοχϊν τεχνθτϊν υφάλων, καλάςςιων
καταφυγίων ι καλάςςιων πάρκων που
χρθςιμοποιοφνται για αναπαραγωγι με τθ
διεξαγωγι μελετϊν για τον προςδιοριςμό και τθν
επιλογι κεντρικισ ςθμαςίασ ενδιαιτθμάτων

Κακιζρωςθ κλειςτϊν περιοχϊν και εποχϊν
για να βελτιωκεί θ προςταςία των ενδιαιτθμάτων,
ςυμπεριλαμβανομζνων ηωνϊν απαγόρευςθσ τθσ
αλιείασ

Ανάπτυξθ διαχειριςτικϊν ςχεδίων για τισ νζεσ
περιοχζσ αλλά και για τισ υφιςτάμενεσ για τισ οποίεσ
δεν ζχει αναπτυχκεί ακόμα διαχειριςτικό ςχζδιο

Ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των περιοχϊν
αυτϊν με νομοκετικζσ πράξεισ

Δθμιουργία ςυνεκτικϊν και
αντιπροςωπευτικϊν δικτφων προςτατευόμενων
καλάςςιων περιοχϊν

Ειςαγωγι και προϊκθςθ τθσ χριςθσ
εργαλείων επιλογισ τα οποία περιορίηουν ι
καταργοφν τθν παρεμπίπτουςα ςφλλθψθ ειδϊν που
δεν είναι ςτόχοσ τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ

Ειςαγωγι και προϊκθςθ αλιευτικϊν μεκόδων
που ζχουν περιοριςμζνεσ φυςικζσ επιπτϊςεισ ςτο
περιβάλλον.

ΤΓΕΙΑ
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Αρ. Μζτρου

Σομζασ

1

Τγεία

2

3

4

5

6

Τγεία - Δομθμζνο
περιβάλλον -Ενζργεια

Τγεία

Τγεία

Τγεία

Τγεία

Επίπτωςη
Θερμοκραςία κνθςιμότθτασ
και νοςθρότθτασ

Αςτικι Θερμονθςίδα

Θερμοκραςία κνθςιμότθτασ
και νοςθρότθτασ

Θερμοκραςία κνθςιμότθτασ
και νοςθρότθτασ

Θερμοκραςία κνθςιμότθτασ
και νοςθρότθτασ

Θερμοκραςία κνθςιμότθτασ
και νοςθρότθτασ

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή
Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Τψθλόσ

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)
Παροχι οδθγιϊν για ατομικι
προςταςία από καφςωνεσ
μζςω των ΜΜΕ.
Δθμιουργία και διατιρθςθ
αςτικϊν πάρκων και άλλων
πράςινων πρακτικϊν για τον
περιοριςμό του φαινομζνου
τθσ αςτικισ κερμικισ νθςίδασ

Ετοιμαςία ςχεδίου ζκτακτθσ
ανάγκθσ για τον κακοριςμό
ευκυνϊν των διαφόρων
κζντρων υγείασ, υπθρεςιϊν
κοινωνικισ μζριμνασ και
δθμοτικϊν κζντρων υγείασ

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

Να παρζχονται οδθγίεσ μζςω των ΜΜΕ για
προςταςία από καφςωνεσ.

Τπθρεςίεσ Δθμόςιασ
Τγείασ του
Τπουργείου Τγείασ

Άμεςα/ υνεχείσ

Ανακεϊρθςθ των κανονιςμϊν για Πολεοδομικό
χεδιαςμό για τθ ςυμπερίλθψθ μζτρων
προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι ( π.χ. αφξθςθ
πραςίνου)

Σμιμα Πολεοδομίασ
& Οικιςεωσ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Τπθρεςίεσ Δθμόςιασ
Τγείασ του
Τπουργείου Τγείασ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Τπθρεςίεσ Δθμόςιασ
Τγείασ του
Τπουργείου Τγείασ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Σο ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ κα κακορίηει τισ
ευκφνεσ των διαφόρων κζντρων υγείασ, των
υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ και των δθμοτικϊν
κζντρων υγείασ για τον άμεςο ζλεγχο των
επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν υγεία ςε
περίπτωςθ ζξαρςθσ των αςκενειϊν ι εμφάνιςθσ
ακραίων καιρικϊν φαινομζνων (καφςωνεσ,
πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ).

Δημιουργία μιασ διεπιςτημονικήσ ομάδασ
για τθν παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεων τθσ
κλιματικισ αλλαγισ ςτθν υγεία και τθν παροχι
ζγκαιρων προειδοποιιςεων για τθν επαγρφπνθςθ
των ςχετικϊν φορζων υγείασ. Θ ομάδα αυτι κα
διεξάγει περιοδικζσ αναςκοπιςεισ (reviews) τθσ
επιςτθμονικισ βιβλιογραφίασ για τισ επιπτϊςεισ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ ςτθν υγεία κακϊσ και τα
ςχετικά μζτρα προςαρμογισ, κα ςυγκεντρϊνει και
αξιολογεί τα ςχετικά δεδομζνα τθσ Κφπρου, κα
ειδοποιεί τισ αρμόδιεσ αρχζσ και κα παρζχει
ςυςτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα, εκπαίδευςθ,
παρακολοφκθςθ και ανάλθψθ μζτρων
προςαρμογισ.

Ανάπτυξθ ειδικοφ ενημερωτικοφ υλικοφ και
διοργάνωςη εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων για τισ
επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν υγεία και
τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ.

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Ενδυνάμωςθ και
προετοιμαςία του
ιατρικοφ/νοςθλευτικοφ
προςωπικοφ και των
λειτουργϊν ςε υπθρεςίεσ
κοινισ ωφελείασ για τθν
αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν
καταςτάςεων που ςχετίηονται
με τθν κλιματικι αλλαγι

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Ανάπτυξθ ςχεδίου
παρζμβαςθσ (contigency plan)
ςτα ςυςτιματα υγείασ και
κοινωνικισ μζριμνασ κακϊσ
και ςτουσ διμουσ για τθν
εξυπθρζτθςθ αυξθμζνου
αρικμοφ
αςκενϊν/περιςτατικϊν που
ςχετίηονται με τθν κλιματικι
αλλαγι

Να αναπτυχκεί ζνα ςχζδιο παρζμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ αυξθμζνου αρικμοφ
αςκενϊν/περιςτατικϊν που ςχετίηονται με τθν
κλιματικι αλλαγι. Αυτό μπορεί να προβλζπεται από
το ΓΕΤ και να υποβοθκείται από τθ Πολιτικι
Άμυνα.

Τπθρεςίεσ Δθμόςιασ
Τγείασ του
Τπουργείου Τγείασ Διμοι

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ
ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ
για τισ αςκζνειεσ που
ςυνδζονται με τισ κλιματικζσ
αλλαγζσ


Ανάπτυξθ μιασ διαδικτυακήσ πλατφόρμασ με
πλθροφοριακό υλικό ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ ςτθν υγεία και τουσ τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ και προςταςίασ. Επίςθσ, θ
πλατφόρμα αυτι κα ενθμερϊνεται διαρκϊσ
προκειμζνου να προειδοποιεί για επικείμενουσ
κινδφνουσ ςτθν υγεία που ςχετίηονται με τθν
κλιματικι αλλαγι

Διοργάνωςθ εκςτρατειϊν ευαιςθητοποίηςησ
για τθν ανάπτυξθ και διάχυςθ εκπαιδευτικϊν

Τπθρεςίεσ Δθμόςιασ
Τγείασ του
Τπουργείου Τγείασ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

10

Αρ. Μζτρου

Σομζασ

Επίπτωςη

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

Τπθρεςίεσ Δθμόςιασ
Τγείασ του
Τπουργείου Τγείασ &
Σμιμα Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ του
Τπουργείου
Εργαςίασ, Πρόνοιασ
και Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων

Άμεςα/ υνεχείσ

Μετεωρολογικι
υπθρεςία

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Διμοι

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Τπθρεςία Ενζργειασ

Μακροπρόκεςμα
Ωσ το 2050 / υνεχείσ

ΑΘΚ
ΡΑΕΚ

υνεχισ για τθ
ςυντιρθςθ των
δικτφων

μθνυμάτων για τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ ςτθν υγεία και τουσ τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ και προςταςίασ

Αφξθςθ των δραςτθριοτιτων ενθμζρωςθσ
κατά τισ περιόδουσ αυξθμζνου ρίςκου εμφάνιςθσ
των επιπτϊςεων αυτϊν.

7

8

9

Τγεία

Τγεία

Τγεία

Θερμοκραςία κνθςιμότθτασ
και νοςθρότθτασ

Θερμοκραςία κνθςιμότθτασ
και νοςθρότθτασ

Θερμοκραςία κνθςιμότθτασ
και νοςθρότθτασ

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

φςταςθ για αποφυγι
κυκλοφορίασ ςε εξωτερικοφσ
χϊρουσ κατά τισ ϊρεσ υψθλοφ
κινδφνου - Απαγόρευςθ τθσ
εργαςίασ ςε εξωτερικοφσ
χϊρουσ όταν οι καιρικζσ
ςυνκικεσ υπερβάλλουν
προκακοριςμζνα όρια

Ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ
ςυςτθμάτων ζγκαιρθσ
ειδοποίθςθσ καφςωνα

Λειτουργία κοινοτικϊν
κζντρων ςε κάκε
διμο/κοινότθτα (π.χ.
δθμαρχεία, ςχολεία, Κζντρα
Ανοιχτισ Προςταςίασ
Θλικιωμζνων- ΚΑΠΘ) για τθν
παροχι προςταςίασ
(κλιματιςμό, ςκιά, υγρά) ςτον
πλθκυςμό ςε κίνδυνο.

Να αποφεφγεται θ κυκλοφορία ςε εξωτερικοφσ
χϊρουσ κατά τισ ϊρεσ υψθλοφ κινδφνου και θ
εργαςία όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ υπερβάλλουν
προκακοριςμζνα όρια.

Ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ του ςυςτήματοσ
ζγκαιρησ ειδοποίηςησ (early warning system) των
κυμάτων καφςωνα για όλθ τθν Κφπρο μζςω μιασ
διαδικτυακισ πλατφόρμασ όπου κα δθμοςιεφονται
οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Επίςθσ, προτείνεται το
ςφςτθμα αυτό να αξιοποιεί τθ διακζςιμθ κλιματικι
πλθροφορία για τθν ποςοτικοποίθςθ ειδικϊν
κλιματικϊν δεικτϊν που εκφράηουν τθ κερμικι
άνεςθ ενόσ ατόμου, όπωσ ο δείκτθσ Humidex
(Masterton and Richardson, 1979) ο οποίοσ
εκφράηει το επίπεδο δυςφορίασ που βιϊνεται από
ζνα άτομο ωσ ςυνάρτθςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ
υγραςίασ και προτείνει τθ λιψθ ςχετικϊν
προφυλάξεων ανάλογα με το επίπεδο δυςφορίασ.

Λειτουργία κοινοτικϊν κζντρων ςε κάκε
διμο/κοινότθτα για τθν παροχι προςταςίασ ςτον
πλθκυςμό ςε κίνδυνο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1

2

Ενζργεια

Ενζργεια

Θ αναμενόμενθ αφξθςθ τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ (ψφξθ
και αφαλάτωςθ) κα οδθγιςει
ςε αυξθμζνεσ εκπομπζσ CO2.

Βλάβθ / Διακοπι ςχετικά με
τθν κερμότθτα

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Χαμθλόσ

Αφξθςθ τθσ παραγωγισ
ενζργειασ από ΑΠΕ

Καλι ςυντιρθςθ των γραμμϊν
μεταφοράσ θλεκτριςμοφ για
τθν ελαχιςτοποίθςθ των
απωλειϊν.
Προϊκθςθ ζξυπνων δικτφων

Αφξθςθ τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ΑΠΕ

Να προωκθκεί θ Δθμιουργία Εκνικισ Σεχνολογικισ
Πλατφόρμασ Ζξυπνων Δικτφων.
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3

4

5

6

7

Σομζασ

Ενζργεια – Δομθμζνο
περιβάλλον

Ενζργεια – Δομθμζνο
περιβάλλον

Επίπτωςη

Ηιτθςθ ενζργειασ για ψφξθ /
Τπερκζρμανςθ Κτιρίων

Αςτικι Θερμονθςίδα

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)

Μεςαίοσ/ Τψθλόσ

χιμα επιχορθγιςεων για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον
οικιακό τομζα, π.χ. εξωτερικι
ςκίαςθ, κερμομόνωςθ
(υφιςτάμενεσ κατοικίεσ)

Τψθλόσ

Ενζργεια

Ενζργεια – Δομθμζνο
περιβάλλον

Ενζργεια – Δομθμζνο
περιβάλλον

Ηιτθςθ ενζργειασ για ψφξθ /
Τπερκζρμανςθ Κτιρίων

Ηιτθςθ ενζργειασ για ψφξθ /
Τπερκζρμανςθ Κτιρίων

Μεςαίοσ/ Τψθλόσ

Μεςαίοσ/ Τψθλόσ

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

χιμα επιχορθγιςεων για εξοικονόμθςθ ενζργειασ
ςτον οικιακό τομζα.

Τπθρεςία Ενζργειασ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Δθμιουργία και διατιρθςθ
αςτικϊν πάρκων και άλλων
πράςινων πρακτικϊν για τον
περιοριςμό του φαινομζνου
τθσ αςτικισ κερμικισ νθςίδασ

Πραςίνιςμα των πόλεων για τθν αποφυγι /μείωςθ
του φαινόμενου αςτικισ κερμικισ νθςίδασ, με
ςκοπό τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ για
ψφξθ και εξωτερικι ςκίαςθ, με ςυγκεκριμζνα μζτρα,
όπωσ δθμιουργία πάρκων και υιοκζτθςθ
«πράςινων» πολιτικϊν

Σμιμα Πολεοδομίασ
& Οικιςεωσ/Διμοι

Μακροπρόκεςμα
Ωσ το 2030

Διείςδυςθ του φυςικοφ
αερίου ςτθν παραγωγι
ενζργειασ (παραγωγι
ςυνδυαςμζνου κφκλου) για
τθν εξοικονόμθςθ
πρωτογενοφσ ενζργειασ

Διείςδυςθ του φυςικοφ αερίου ςτθν παραγωγι
ενζργειασ και διαφοροποίθςθ του ενεργειακοφ
μείγματοσ

Τπθρεςία Ενζργειασ

Μακροπρόκεςμα
Ωσ το 2050 / υνεχείσ

Θζςπιςθ και εφαρμογι κανονιςμϊν για τθν
ενεργειακι αποδοτικότθτα νζων κτιρίων και κτιρίων
που υφίςτανται ριηικι ανακαίνιςθ.

Τπθρεςία Ενζργειασ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Αφξθςθ του αρικμοφ νζων κτιρίων με "ςχεδόν
μθδενικι" κατανάλωςθ ενζργειασ, ςε ςυνδυαςμό
με τθ βιοφιλικι και βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι

Τπθρεςία Ενζργειασ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2050 / υνεχείσ

Τπθρεςία Ενζργειασ

Μακροπρόκεςμα
Ωσ το 2025

Θζςπιςθ και εφαρμογι
κανονιςμϊν για τθν
ενεργειακι αποδοτικότθτα
νζων κτιρίων και κτιρίων που
υφίςτανται ριηικι ανακαίνιςθ.
Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ για
τθν εξοικονόμθςθ ςτθν τελικι
καταναλωςθ ενζργειασ /
Αφξθςθ του αρικμοφ νζων
κτιρίων με "ςχεδόν μθδενικι"
κατανάλωςθ ενζργειασ, ςε
ςυνδυαςμό με τθ βιοφιλικι
και βιοκλιματικι
αρχιτεκτονικι

Περιγραφή

ΣΟΤΡΙΜΟ

1

Σουριςμόσ - Ενζργεια Δομθμζνο περιβάλλον

Ηιτθςθ ενζργειασ για ψφξθ.
Ζμμεςθ επίπτωςθ. Θ κλιματικι
αλλαγι μπορεί να ζχει κετικζσ
επιπτϊςεισ ςτον τουριςμό, και
να οδθγιςει ςε αφξθςθ τθσ
κατανάλωςθ ενζργειασ από
τον τομζα

Πλθμμφρεσ

Αςφάλιςτρα για τον κίνδυνο
πλθμμυρϊν /Οι πλθμμφρεσ τθσ
υποδομισ των μεταφορϊν,
των κρίςιμων υπθρεςιϊν
κοινισ ωφελείασ και
αρχαιολογικϊν
χϊρων/Αρικμόσ ατόμων που
εκτίκενται ςε ςθμαντικό
κίνδυνο πλθμμυρϊν /Αρικμόσ
των ιδιοτιτων ςε ςθμαντικι
πικανότθτα πλθμμφρασ

Μεςαίοσ

Επενδφςεισ ςε
υποδομζσ/τεχνολογίεσ για τθν
αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνων
κερμοκραςιϊν

Με το μζτρο αυτό προτείνεται ο τουριςτικόσ τομζασ
να επενδφςει ςτθν ανάπτυξθ βιοκλιματικϊν
υποδομϊν και τθ χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν
με ςκοπό τθ βελτίωςθ των κλιματικϊν ςυνκθκϊν
ςτισ τουριςτικζσ μονάδεσ και παράλλθλα τθν
επίτευξθ εξοικονόμθςθσ ςτθν κατανάλωςθ
ενζργειασ.

ΤΠΟΔΟΜΕ

1

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Ανάπτυξθ ζργων
πλθμμυρικισ αποςυμφόρθςθσ
ςε πόλεισ (π.χ. χϊροι
πραςίνου, τεχνθτζσ λίμνεσ)

Με το μζτρο αυτό προτείνεται θ διεξαγωγι μελετϊν
για τθν εξεφρεςθ των κατάλλθλων περιοχϊν για τθν
ανάπτυξθ ζργων πλθμμυρικισ αποςυμφόρθςθσ και
τθν επιλογι των κατάλλθλων μεκόδων που κα
εφαρμοςτοφν ςε αυτζσ. Σα ζργα αυτά μποροφν να
γίνουν ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθν
Αειφόρο Διαχείριςθ τθσ Απορροισ Όμβριων Τδάτων
περιλαμβάνοντασ μια ςειρά από μζτρα, όπωσ
διαπερατζσ επιφάνειεσ, χϊροι πραςίνου, πράςινεσ
ςτζγεσ, λίμνεσ κατακράτθςθσ, απορροφθτικά
φρεάτια, οχετοί. Επίςθσ προτείνεται θ αξιοποίθςθ

ΣΑΤ &
Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ

Μεςοπρόκεςμα
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Σομζασ

Επίπτωςη

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

των εμπειριϊν από τθν εφαρμογι ςχετικϊν ζργων
ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Κφπρου. Επίςθσ κεωρείται
ςκόπιμο, κατά τον κακοριςμό ι τθν επζκταςθ ηωνϊν
ανάπτυξθσ να λαμβάνεται πρόνοια για τθ
δθμιουργία τζτοιων ζργων.

2

3

4

Πλθμμφρεσ

Πλθμμφρεσ

Πλθμμφρεσ/Δομθμζνο
περιβάλλον/Μεταφορζσ

Αςφάλιςτρα για τον κίνδυνο
πλθμμυρϊν /Οι πλθμμφρεσ τθσ
υποδομισ των μεταφορϊν,
των κρίςιμων υπθρεςιϊν
κοινισ ωφελείασ και
αρχαιολογικϊν
χϊρων/Αρικμόσ ατόμων που
εκτίκενται ςε ςθμαντικό
κίνδυνο πλθμμυρϊν /Αρικμόσ
των ιδιοτιτων ςε ςθμαντικι
πικανότθτα πλθμμφρασ.
Αςφάλιςτρα για τον κίνδυνο
πλθμμυρϊν /Οι πλθμμφρεσ τθσ
υποδομισ των μεταφορϊν,
των κρίςιμων υπθρεςιϊν
κοινισ ωφελείασ και
αρχαιολογικϊν
χϊρων/Αρικμόσ ατόμων που
εκτίκενται ςε ςθμαντικό
κίνδυνο πλθμμυρϊν /Αρικμόσ
των ιδιοτιτων ςε ςθμαντικι
πικανότθτα πλθμμφρασ

Οι πλθμμφρεσ τθσ υποδομισ
των μεταφορϊν, των κρίςιμων
υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ
και αρχαιολογικϊν
χϊρων/Αρικμόσ των ιδιοτιτων
ςε ςθμαντικι πικανότθτα
πλθμμφρασ/ Τπερκζρμανςθ
Κτιρίων / Ηιτθςθ ενζργειασ για
ψφξθ

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Αποτελεςματικι διαχείριςθ
όμβριων ° ςε υφιςτάμενα και
νζα κτίρια

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Ανακεϊρθςθ κτθριοδομικϊν
κανονιςμϊν για τθν
απαγόρευςθ δόμθςθσ ςε
πλθμμυρικζσ πεδιάδεσ
(floodplains) και παράκτιεσ
ηϊνεσ

Μεςαίοσ

Βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ και
των υλικϊν καταςκευισ των
κτιρίων και των υποδομϊν
μεταφοράσ

Με το μζτρο αυτό προτείνεται θ άμεςθ επζκταςθ
και ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του ξεχωριςτοφ
δικτφου αποχζτευςθσ όμβριων οφτωσ ϊςτε να
αποφεφγεται ο κορεςμόσ του ςυςτιματοσ
αποχζτευςθσ κατά τθ διάρκεια ζντονων
βροχοπτϊςεων και να περιορίηεται ο κίνδυνοσ
πλθμμφρασ.

ΔΘΜΟΙ

ΣΑΤ

Με το μζτρο αυτό προτείνεται θ αξιολόγθςθ τθσ
ευπάκειασ των υποδομϊν τθσ Κφπρου με βάςθ τισ
μελλοντικζσ προβλζψεισ και τα ςενάρια για τθν
κλιματικι αλλαγι ςτθν Κφπρο προκειμζνου να
ανακεωρθκοφν/προςαρμοςτοφν τα πρότυπα
ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ και να αυξθκεί θ
ανκεκτικότθτά τουσ ςτθν κλιματικι αλλαγι (climate
resilient infrastructure). Σο μζτρο αυτό μπορεί να
υλοποιθκεί μζςα από τισ ακόλουκεσ δράςεισ:

Καταγραφι των τεχνικϊν προτφπων τα οποία
αναφζρονται ςε παραμζτρουσ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ που αναμζνεται να μεταβλθκοφν ςτο
μζλλον και προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ
πλθροφορίασ ςχετικά με τουσ κλιματικοφσ
κινδφνουσ

Διάχυςθ τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ για τισ
προβλζψεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν Κφπρο
μζςα από το πρόγραμμα CYPADAPT μζςω τθσ
κυβζρνθςθσ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν
αξιοποίθςι τουσ

Ανάπτυξθ προτάςεων για τροποποιιςεισ ςτα
πρότυπα αναφοράσ

Θζςπιςθ πολεοδομικϊν κανονιςμϊν (κτιρια,
δρόμοι κλπ) για εφαρμογι βιοκλιματικοφ
ςχεδιαςμοφ και χριςθ νζων «πράςινων υλικϊν»(
φωτοκαταλυτικά, κερμοχρωμικά κλπ)

Κακιζρωςθ τθσ «Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ
Κτθρίου» (LCA) ςτον καταςκευαςτικό τομζα (υλικά,
ενζργεια)

Σμιματα
Πολεοδομίασ και
Οικιςεωσ &
Δθμοςίων Ζργων

Μεςοπρόκεςμα

Μεςοπρόκεςμα

Μεςοπρόκεςμα
Ωσ το 2020
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Σομζασ

Επίπτωςη

Δυνητικόσ
Κίνδυνοσ/Απειλή

Μζτρο προςαρμογήσ (από
CYPADAPT)

Περιγραφή

Φορζασ Τλοποίηςησ

Χρονοδιάγραμμα

Σμιμα Πολεοδομίασ
& Οικιςεωσ

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018

Σμιματα
Πολεοδομίασ και
Οικιςεωσ &
Δθμοςίων Ζργων

Βραχυπρόκεςμα
Ωσ το 2018


Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ για τθν εκτίμθςθ τθσ
ευπάκειασ των υποδομϊν

Εκτίμθςθ τθσ ευπάκειασ των κφριων
υποδομϊν με τθ διεξαγωγι εξειδικευμζνων
μελετϊν

Ανάπτυξθ ςχεδίου προςαρμογισ των
υποδομϊν ςτθν κλιματικι αλλαγι
Επίςθσ, θ Εκτίμθςθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων
μπορεί να αποτελζςει χριςιμο εργαλείο για τθν
ενςωμάτωςθ προνοιϊν για τθν κλιματικι αλλαγι
κατά το ςχεδιαςμό ζργων και τθν αφξθςθ τθσ
ανκεκτικότθτασ των υποδομϊν ςτθν κλιματικι
αλλαγι.

5

Τγεία - Δομθμζνο
περιβάλλον -Ενζργεια

6

Δομθμζνο
περιβάλλον/Πλθμμφρεσ

7

Όλοι οι Σομείσ

Αςτικι Θερμονθςίδα

Αςφάλιςτρα για τον κίνδυνο
πλθμμυρϊν /Οι πλθμμφρεσ τθσ
υποδομισ των μεταφορϊν,
των κρίςιμων υπθρεςιϊν
κοινισ ωφελείασ και
αρχαιολογικϊν
χϊρων/Αρικμόσ ατόμων που
εκτίκενται ςε ςθμαντικό
κίνδυνο πλθμμυρϊν /Αρικμόσ
των ιδιοτιτων ςε ςθμαντικι
πικανότθτα πλθμμφρασ.

Τψθλόσ

Χαμθλόσ/Μεςαίοσ

Μελζτθ για τθν επιλογι
βζλτιςτων πρακτικϊν για τον
περιοριςμό του φαινομζνου
τθσ αςτικισ κερμικισ νθςίδασ
και προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ
τουσ.

Να διεξαχκεί μια μελζτθ ζτςι ϊςτε να επιλεγοφν οι
βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τον περιοριςμό του
φαινομζνου τθσ αςτικισ κερμονθςίδασ.

Ενθμζρωςθ των
αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν για
τθν ενςωμάτωςθ των
κινδφνων τθσ κλιματικισ
αλλαγισ ςτα αςφάλιςτρα
προκειμζνου να δοκοφν
κίνθτρα για τθν αφξθςθ των
μζτρων πρόλθψθσ

Δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του
κοινοφ
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