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Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019 – Κύπρος

Σύνοψη
Η Κύπρος και η Επισκόπηση της εφαρμογής της
περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ)

Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος ως προς τη διαχείριση
αποβλήτων, καθώς πλέον εφαρμόζεται το στρατηγικό
πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και έχουν θεσπιστεί τα
εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για όλα τα
ρεύματα αποβλήτων. Επιπλέον, ο παράνομος χώρος
υγειονομικής ταφής στην Λεμεσό έκλεισε και ένας
αντίστοιχος χώρος στη Λευκωσία αναμένεται να κλείσει
πριν από το τέλος του 2018. Πρέπει να διασφαλίζεται η
κατάλληλη αποκατάσταση μετά από κάθε κλείσιμο. Στο
εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων προβλέπονται νέα
οικονομικά μέσα, αλλά εξακολουθεί να παρατηρείται
σημαντική καθυστέρηση στη θέσπιση και υλοποίησή
τους. Η Κύπρος πρέπει να καταβάλει σημαντικές
προσπάθειες για να δημιουργήσει επαρκές δίκτυο
εγκαταστάσεων με σκοπό την αποτελεσματική
διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων της χώρας
σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων εάν
επιθυμεί να επιτύχει τους στόχους για το 2020 και ακόμη
υψηλότερους στόχους ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την
«Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης» της Επιτροπής για
το 2018, η Κύπρος διατρέχει τον κίνδυνο να μην
εκπληρώσει τον στόχο του 2020 για αύξηση σε 50 % του
ποσοστού ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων.

Στην ΕΕΠΠ του 2017, οι βασικές προκλήσεις που
προσδιορίστηκαν για την Κύπρο όσον αφορά την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ στην
Κύπρο ήταν οι εξής:






βελτίωση της προστασίας της φύσης με μέριμνα για
την ορθή διεξαγωγή όλων των απαραίτητων
αξιολογήσεων, για τη θέσπιση και δέουσα
εφαρμογή μέτρων για τον μετριασμό, και για την
εξάλειψη της παράνομης παγίδευσης πτηνών·
αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της
διαχείρισης αποβλήτων και, ειδικότερα, κλείσιμο
των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής και
υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών· και
βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων με σκοπό την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της λειψυδρίας και
της υπεράντλησης.

Μετά τη δημοσίευση της ΕΕΠΠ του 2017, η Κύπρος δεν
έχει ακόμη διοργανώσει εθνικό διάλογο για την ΕΕΠΠ, ο
οποίος θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ως άνω
προκλήσεων. Ωστόσο, στις 25-26 Απριλίου 2018
διεξάχθηκε διμερής σύσκεψη στην Κύπρο στο πλαίσιο
του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο
και την οικονομία.

Όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, η Κύπρος έχει
σημειώσει κάποια πρόοδο, κυρίως με την έγκριση του
δεύτερου σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού (ΣΔΛΑΠ) και την εφαρμογή νέας πολιτικής
τιμολόγησης του ύδατος που καλύπτει ορισμένες
υπηρεσίες ύδατος. Ωστόσο, εξακολουθούν να
υφίστανται σημαντικά κενά στα προγράμματα
παρακολούθησης. Επίσης, εκκρεμεί να διαπιστωθεί κατά
πόσον το νέο νομικό πλαίσιο για την τιμολόγηση παρέχει
επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση του
ύδατος, καθώς η επαρκής μέτρηση και ογκομετρική
χρέωση των αντλήσεων είναι περιορισμένες.

Πρόοδος από την έκθεση του 2017 όσον αφορά την
αντιμετώπιση των προκλήσεων
Από την ΕΕΠΠ του 2019 προκύπτει ότι, όσον αφορά την
προστασία της φύσης, εξακολουθούν να υφίστανται
ανεπάρκειες στον χαρακτηρισμό του χερσαίου τμήματος
του δικτύου Natura 2000. Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρές
ανεπάρκειες στη θάλασσα, ιδίως στις υπεράκτιες
θαλάσσιες περιοχές. Η αποτελεσματική προστασία των
τόπων Natura 2000 —ιδίως στις παράκτιες ζώνες— από
μη συμβατές δραστηριότητες ή εξελίξεις που τις
κατακερματίζουν ή τις υποβαθμίζουν εξακολουθεί να
προκαλεί ανησυχία. Τα σχέδια διαχείρισης για αυτούς
τους τόπους πρέπει να ολοκληρωθούν και να
εφαρμοστούν καταλλήλως και όλες οι απαραίτητες
περιβαλλοντικές εκτιμήσεις πρέπει να διενεργηθούν με
ορθό τρόπο προτού μπορέσουν να εγκριθούν πιθανώς
επιζήμια σχέδια ή έργα. Τα απαραίτητα μέτρα για τον
μετριασμό θα πρέπει να εφαρμοστούν δεόντως.
Σημειώθηκε κάποια πρόοδος όσον αφορά την παράνομη
παγίδευση πτηνών, χάρη στην αυξημένη επιβολή και την
πρόβλεψη αυστηρότερων προστίμων στη νομοθεσία για
την παγίδευση με δίχτυ με εξαιρετικά μικρούς βρόχους.
Ωστόσο, οι αριθμοί παγιδευμένων πτηνών παραμένουν
σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα.

Παραδείγματα ορθών πρακτικών
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Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος για την ποιότητα των
ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, το 2017, το
97,3 % των 113 υδάτων κολύμβησης της Κύπρου
ήταν εξαιρετικής ποιότητας και δεν υπήρχαν ύδατα
κολύμβησης ανεπαρκούς ποιότητας.
Η Κύπρος χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα
κονδύλια LIFE για να θεσπίσει το οικείο δίκτυο
Natura 2000, το οποίο πλέον καλύπτει 28,8 % της
έκτασης ξηράς (μέσος όρος ΕΕ: 18,1 %) και να
εφαρμόσει μέτρα διατήρησης σε συγκεκριμένους
τόπους.
Τα έσοδα της Κύπρου από περιβαλλοντικούς
φόρους υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα έσοδα
από φόρους κατανάλωσης και περιβαλλοντικούς
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φόρους είναι υψηλά και καθιστούν τη φορολογική
διάρθρωση της Κύπρου σχετικά φιλική προς την
ανάπτυξη και προς το περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά
παραδείγματα ορθών φορολογικών μέτρων για το
περιβάλλον, όπως η πολιτική τιμολόγησης νερού
ύδρευσης και άρδευσης, τα οποία υποστηρίζονται
από περιβαλλοντικές ΜΚΟ και την ακαδημαϊκή
κοινότητα. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον
αφορά τη μείωση της διαφοράς της τιμής
ντίζελ/βενζίνης (διαφορά της τιμής του ντίζελ έναντι
της τιμής της βενζίνης) από το 2005.
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πληροφορίες, η
πύλη για την ποιότητα του αέρα μπορεί να
αποτελέσει
ένα
παράδειγμα
για
άλλους
περιβαλλοντικούς τομείς.



Όσον αφορά τον κανονισμό για την ξυλεία, από τον
Μάρτιο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2017, η
Κύπρος διενήργησε περισσότερους ελέγχους σε
φορείς εκμετάλλευσης τόσο εγχώριας όσο και
εισαγόμενης ξυλείας σε σχέση με τον αρχικό
προγραμματισμό,
και
διενήργησε
τους
περισσότερους ελέγχους από κάθε άλλο κράτος
μέλος κατά την εν λόγω περίοδο.
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Μέρος I: Θεματικοί τομείς
1. Μετατροπή της ΕΕ σε μια κυκλική, πράσινη και ανταγωνιστική
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής
χρήσης των πόρων
Μέτρα για τη μετάβαση σε μια κυκλική
οικονομία
Στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
υπογραμμίζεται η ανάγκη μετάβασης σε μια «κυκλική»
οικονομία που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής, στο
πλαίσιο της οποίας γίνεται επαναχρησιμοποίηση των
πόρων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό και τα
υπολειμματικά απόβλητα καθίστανται σχεδόν μηδενικά.
Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα με την
ανάπτυξη και την παροχή πρόσβασης σε καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα και σε χρηματοδότηση για την
οικοκαινοτομία.
Μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης για την κυκλική
οικονομία το 2015 και τη θέσπιση σχετικής πλατφόρμας
για τα εμπλεκόμενα μέρη το 2017, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε νέα δέσμη παραδοτέων τον
Ιανουάριο του 20181. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν
πρόσθετες πρωτοβουλίες, όπως: i) στρατηγική της ΕΕ για
τις πλαστικές ύλες· ii) ανακοίνωση για τις επιλογές
σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας
για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα· iii) έκθεση
σχετικά με τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας· και iv)
πλαίσιο για την παρακολούθηση της προόδου προς την
κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας2.

Στο ειδικό Ευρωβαρόμετρο 468 του 2017 για τη στάση
των πολιτών της ΕΕ απέναντι στο περιβάλλον, το 92 %
των Κυπρίων δήλωσαν ότι ανησυχούν για την επίδραση
που έχουν τα προϊόντα από πλαστικό στο περιβάλλον
(μέσος όρος στην ΕΕ των 28: 87 %), καθώς και για τις
επιπτώσεις των χημικών (98 % έναντι 90 % που είναι ο
μέσος όρος στην ΕΕ των 28)3. Η Κύπρος αποτελεί την
κορυφαία χώρα της ΕΕ όσον αφορά τον βαθμό αποδοχής
για μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ (μέσος όρος στην ΕΕ
των 28: 85 %). Η κυπριακή κοινωνία φαίνεται να
υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες κυκλικής
οικονομίας και τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.

Η κυκλική (δευτερογενής) χρήση υλικών στην Κύπρο
ήταν 2,3 % το 2016, πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ
των 28 (11,7 %). Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος έχει
υψηλότερες επιδόσεις από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28
όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που
απασχολούνται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας
(1,99 % της συνολικής απασχόλησης το 2016 σε
σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 28, ο οποίος
είναι 1,73 %).

Οι επιδόσεις της Κύπρου υπολείπονταν του μέσου όρου
της ΕΕ από πλευράς παραγωγικότητας των πόρων 4 (δηλ.
πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί η οικονομία τους υλικούς
πόρους για την παραγωγή πλούτου) με 1,14 EUR/kg το
2017 (μέσος όρος ΕΕ: 2,04 EUR/kg). Η παραγωγικότητα
των πόρων αυξήθηκε κατά την περίοδο 2011-2015, και
μειώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 2015-2017 (βλ.
διάγραμμα 1).

3Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, 2017, Special 486 Eurobarometer (Ειδικό
Ευρωβαρόμετρο 486), «Attitudes of European citizens towards the
environment» (Στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο
περιβάλλον).
4Η παραγωγικότητα των πόρων ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και της εγχώριας
κατανάλωσης υλών (DMC).

1Ευρωπαϊκή
2

Επιτροπή, Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία 2018.
COM(2018) 029.
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εσόδων τους προέρχονται από αυτά. Επιπλέον, σε
υψηλό ποσοστό ΜΜΕ χορηγήθηκε κρατική στήριξη για
τα μέτρα που έλαβαν.
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Διάγραμμα 2: Περιβαλλοντικές επιδόσεις των ΜΜΕ7

Διάγραμμα 1: Παραγωγικότητα πόρων 2010-20175
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Ευρώ ανά χιλιόγραμμο, αλυσωτοί δείκτες
όγκου (2010)

Κύπρος
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Απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ (μετρούμενη σε τυπική
απόκλιση, μέσος όρος ΕΕ=0)
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Σημείωση: Οι ράβδοι δεδομένων με κατεύθυνση προς τα δεξιά υποδεικνύουν
καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ οι ράβδοι
δεδομένων με κατεύθυνση προς τα αρισ
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Όπως και στην ΕΕΠΠ του 2017, επί του παρόντος δεν
υπάρχει γενικό πλαίσιο πολιτικής για την κυκλική
οικονομία στην Κύπρο. Τα μέτρα πολιτικής και
χρηματοδότησης και τα λοιπά μέσα προώθησης της
κυκλικής οικονομίας εξακολουθούν να στηρίζονται σε
μεγάλο βαθμό στη συγχρηματοδότηση μέσω των
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων
(ΕΔΕΤ).
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Ποσοστό ΜΜΕ που έλαβαν μέτρα αποδοτικότητας των πόρων· 2017· Κύπρος: 76·
Μέσος όρος ΕΕ: 89
Ποσοστό ΜΜΕ που επωφελήθηκαν από μέτρα κρατικής στήριξης για τις δράσεις
παραγωγικότητας των πόρων· 2017· Κύπρος: 10· Μέσος όρος ΕΕ: 38

Ο αριθμός προϊόντων με οικολογικό σήμα της ΕΕ και
οργανισμών αδειοδοτημένων από το EMAS (το EMAS
είναι το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ένα
πρόγραμμα για την ενθάρρυνση των οργανισμών ώστε
να συμπεριφέρονται με πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο
τρόπο) σε μια χώρα μπορεί να παρέχει έναν κατά
προσέγγιση υπολογισμό αυτής της μετάβασης. Αυτοί οι
δύο δείκτες υποδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο ο
ιδιωτικός τομέας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε
εθνικό επίπεδο συμμετέχουν στη μετάβαση στην
κυκλική οικονομία. Αυτοί οι δείκτες υποδεικνύουν
επίσης τον βαθμό δέσμευσης των δημόσιων αρχών σε
πολιτικές που υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία. Τον
Σεπτέμβριο του 2018, η Κύπρος είχε μόνο 87 προϊόντα
και 7 άδειες καταχωρισμένα στο σύστημα οικολογικού
σήματος της ΕΕ (σύνολο ΕΕ: 71707 προϊόντα και
2167 άδειες). Επιπλέον, τον Μάιο του 2018,
84 κυπριακοί οργανισμοί ήταν καταχωρισμένοι στο
EMAS6.

Ποσοστό ΜΜΕ που παρέχουν πράσινα προϊόντα ή υπηρεσίες· 2017· Κύπρος: 18·
Μέσος όρος ΕΕ: 25
Ποσοστό ΜΜΕ με μερίδιο άνω του 50 % του κύκλου εργασιών προερχόμενο από
πράσινα προϊόντα ή υπηρεσίες· 2017· Κύπρος: 34· Μέσος όρος ΕΕ: 20
Ποσοστό ΜΜΕ που επωφελήθηκαν από μέτρα κρατικής στήριξης για την παραγωγή
πράσινων προϊόντων· 2017· Κύπρος: 5· Μέσος όρος ΕΕ: 25

Στο πλαίσιο του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου με τίτλο
«ΜΜΕ, αποτελεσματική χρήση των πόρων και πράσινες
αγορές»8, εταιρείες ρωτήθηκαν τόσο για τα μέτρα
αποδοτικής χρήσης των πόρων που είχαν λάβει όσο και
για τις πρόσθετες δράσεις αποδοτικής χρήσης των
πόρων που σχεδίαζαν να υλοποιήσουν κατά τα επόμενα
2 έτη. Στη συνέχεια, το Ευρωβαρόμετρο συνέκρινε αυτές
τις απαντήσεις με τις απαντήσεις που είχαν δοθεί στα
ίδια ερωτήματα το 2015. Οι πρόσφατες επενδύσεις
βρίσκονται σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και
η Κύπρος συγκαταλέγεται συχνά μεταξύ των χωρών της
ΕΕ με τα χαμηλότερα ποσοστά. Η μόνη εξαίρεση είναι η
εσωτερική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των
αποβλήτων. Όσον αφορά τις φιλοδοξίες των εταιρειών
για το μέλλον, 61 % δεν σκοπεύουν να αναλάβουν
κάποια δράση (ΕΕ των 28: 19 %) και λιγότερες από 1 στις
10 σκοπεύουν να αναλάβουν δράση, ακόμη και σε

ΜΜΕ και αποδοτική χρήση των πόρων
Οι επιδόσεις των κυπριακών ΜΜΕ εξακολουθούν να
υπερβαίνουν τον μέσο όρο στην ΕΕ των 28 όσον αφορά
τις περιβαλλοντικές πτυχές της πρωτοβουλίας «Small
Business Act» (βλ. διάγραμμα 2). Παρόλο που λιγότερες
εταιρείες επενδύουν σε μέτρα αποδοτικής χρήσης των
πόρων, περισσότερες εξ αυτών παρέχουν πράσινα
προϊόντα και υπηρεσίες, και μάλιστα άνω του 50 % των

7

European Commission, 2018 SBA fact sheet - Cyprus(Ενημερωτικό
δελτίο 2018 για τη SBA - Κύπρος), σ. 14.
8
Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 456 «ΜΜΕ, αποτελεσματική χρήση των
πόρων και πράσινες αγορές», Ιανουάριος 2018. Οι 8 διαστάσεις ήταν:
εξοικονόμηση ενέργειας· ελαχιστοποίηση των αποβλήτων·
εξοικονόμηση υλικών· εξοικονόμηση νερού· ανακύκλωση με
επαναχρησιμοποίηση υλικών εσωτερικά· σχεδιασμός προϊόντων που
είναι πιο εύκολο να διατηρηθούν, να επισκευαστούν ή να
επαναχρησιμοποιηθούν· χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·
πώληση άχρηστων υλικών σε άλλη εταιρεία.

5Eurostat,

Resource productivity (Παραγωγικότητα πόρων).
Επιτροπή, Eco-Management and Audit Scheme (σύστημα
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου)
6Ευρωπαϊκή

5

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019 – Κύπρος
τομείς στους οποίους συνηθίζεται, όπως η εξοικονόμηση
νερού ή υλικών, ή η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.

χρήση των πόρων, πιθανώς με την ανάπτυξη κοινής
δράσης μεταξύ τοπικών και εθνικών αρχών για την
αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών προβλημάτων.

Το ποσοστό 12 % των κυπριακών εταιρειών που
βασίζονται σε εξωτερική υποστήριξη στις προσπάθειές

Οικοκαινοτομία

Διάγραμμα 3: Δείκτης οικοκαινοτομίας 2017 (ΕΕ=100)10

Στον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της
καινοτομίας 20189, η Κύπρος βρίσκεται στην 18η θέση.
Ωστόσο, παρά τη σημαντική βελτίωση, η χώρα
βρισκόταν στην προτελευταία θέση στην ΕΕ (βλ.
διάγραμμα 3) στον πίνακα επιδόσεων για την
οικοκαινοτομία 2017, με συνολική βαθμολογία μόλις 45
μονάδων (μέσος όρος ΕΕ: 100).
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Η οικοκαινοτομία στην Κύπρο παράγεται κυρίως από
μεμονωμένα άτομα, ερευνητικά ιδρύματα ή εταιρείες. Η
προώθηση της οικοκαινοτομίας πραγματοποιείται από
διάφορες δημόσιες οντότητες, αλλά καμία εξ αυτών δεν
έχει την αποκλειστική ευθύνη για το εν λόγω ζήτημα.
Εντούτοις, το 2018 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη
δημιουργία Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για το
Κλίμα και την Ενέργεια, που θα είναι επίσης υπεύθυνο
για την κατάρτιση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και
Σχεδίου Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια για την
περίοδο 2021-2030.
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Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν παγιωμένοι και
συγκεκριμένοι τομείς οικοκαινοτομίας στην Κύπρο.
Δεδομένου του πλούσιου φυσικού κεφαλαίου της χώρας
και της έλλειψης πρόσβασης στα ενεργειακά δίκτυα, οι
νέες εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας θα μπορούσαν επίσης να προάγουν τις
δραστηριότητες οικοκαινοτομίας. Η οικοκαινοτομία στον
τομέα της ενέργειας προάγεται επίσης από προσπάθειες
για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Οι τομείς της
γεωργίας και των τροφίμων συμβάλλουν επίσης στην
οικοκαινοτομία. Επιπλέον, επί του παρόντος υλοποιείται
μια σειρά από έργα έρευνας και καινοτομίας που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πεδίο της
οικοκαινοτομίας.

140

τους να καταστούν πιο αποδοτικές ως προς τη χρήση
των πόρων υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ, που
είναι 22 % (εύρος στην ΕΕ: 3 %-38 %). Ως προς την
εξωτερική συνεργασία, ο πλέον συνήθης εταίρος που
επιδιώκουν οι εταιρείες είναι οι επιχειρηματικές ενώσεις
(54 %· +40 % σε σύγκριση με το 2015), ακολουθούμενες
από τη συμβουλευτική από τον ιδιωτικό τομέα (24 %).
Το 35 % των κυπριακών εταιρειών θεωρούν ότι οι
επιχορηγήσεις και οι επιδοτήσεις είναι χρήσιμες, ενώ το
34 % δεν θεωρούν κάποιο τύπο βοήθειας χρήσιμο για τα
έργα αποδοτικής χρήσης των πόρων που υλοποιούν.
Η θετική αξιολόγηση της Κύπρου για τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις των κυπριακών ΜΜΕ οφείλεται στον μεγάλο
αριθμό
επιχειρηματιών
που
προτίθενται
να
δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο πράσινο προφίλ και
έχουν λάβει στήριξη για να το πραγματοποιήσουν.
Φαίνεται ότι η αποδοτική χρήση των πόρων δεν
απασχολεί τη μέση κυπριακή εταιρεία. Οι επενδυτικές
φιλοδοξίες είναι πολύ χαμηλές, η εξωτερική συνεργασία
είναι ασυνήθης και —πέραν της βοήθειας μέσω
επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων— δεν χαίρει ιδιαίτερης
εκτίμησης. Η σημασία της δημόσιας χρηματοδότησης και
της συμβουλευτικής μειώθηκαν ταυτόχρονα στον
επιχειρηματικό τομέα.

9Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων στον
τομέα της καινοτομίας 2018.
10 Παρατηρητήριο Οικοκαινοτομίας: Πίνακας επιδόσεων για την
οικοκαινοτομία 2018.

Σε αυτό το περιβάλλον που θέτει πολλές προκλήσεις,
απαιτείται μια νέα αρχή όσον αφορά την αποδοτική
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Διάγραμμα 4:
Επιδόσεις
οικοκαινοτομία

της

Κύπρου

Διαχείριση αποβλήτων

στην

Η μετατροπή των αποβλήτων σε αξιοποιήσιμο πόρο
προϋποθέτει:
i) πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα
απόβλητα, η οποία περιλαμβάνει την ιεράρχηση των
αποβλήτων, την ανάγκη να διασφαλιστεί η χωριστή
αποκομιδή των αποβλήτων, τους στόχους εκτροπής από
την υγειονομική ταφή κ.λπ.·
ii) μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της κατά
κεφαλήν παραγωγής αποβλήτων σε απόλυτους
αριθμούς· και
iii) περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη
ανακυκλώσιμα υλικά και σταδιακή κατάργηση της
υγειονομικής
ταφής
των
ανακυκλώσιμων
ή
αξιοποιήσιμων αποβλήτων.

Επιδόσεις της Κύπρου στην οικοκαινοτομία
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Οι περιβαλλοντικοί τομείς, με έμφαση στην κλιματική
αλλαγή, τη γαλάζια ανάπτυξη, τα οικοσυστήματα και
τους υδάτινους πόρους, καθώς και ο τομέας της
ενέργειας, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και την ενεργειακή απόδοση, συγκαταλέγονται μεταξύ
των βασικών τομέων προτεραιότητας στη Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy), η οποία
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του
2015. Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης της S3Cy έχει ως στόχο
την υπέρβαση των σημαντικών φραγμών στον τομέα της
έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης
της ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας, της
διευκόλυνσης της μεταφοράς γνώσης και την ενίσχυση
των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ε&Κ. Αυτό
υποστηρίζεται από την πρόσφατη απόφαση (Οκτώβριος
2018) του Υπουργικού Συμβουλίου για δημιουργία νέου
συστήματος διακυβέρνησης Ε&Κ, με στόχο, μεταξύ
άλλων, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των
διάφορων ενδιαφερόμενων μερών και την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων.

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στη διαχείριση των αστικών
αποβλήτων11 για τα οποία η ενωσιακή νομοθεσία ορίζει
υποχρεωτικούς στόχους ανακύκλωσης12.
Η παραγωγή αστικών αποβλήτων στην Κύπρο παραμένει
σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ το 2017
(637 έναντι περίπου 487 kg/έτος/κάτοικο). Μετά από
μείωση για μερικά έτη, ο όγκος αυξάνεται από το 2014
(βλ. διάγραμμα 5). Στην Κύπρο παρατηρήθηκε μείωση
της υγειονομικής ταφής και ελαφριά αύξηση της
ανακύκλωσης και της λιπασματοποίησης.
Διάγραμμα 5:
Αστικά
απόβλητα
επεξεργασίας στην Κύπρο, 2010-201713

Ένα ευρύ φάσμα εθνικών, περιφερειακών και
ενωσιακών κονδυλίων συμβάλλουν στην προαγωγή της
οικοκαινοτομίας. Για παράδειγμα, στο Σχέδιο Δράσης για
την εφαρμογή της S3Cy διατίθενται 142 εκατ. EUR για
την έρευνα και καινοτομία σε διάφορους τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και του
περιβάλλοντος. Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
πραγματοποιείται κυρίως μέσω του προγράμματος
«RESTART 2016-2020» με συνολικό προϋπολογισμό
περίπου 100 εκατ. EUR. Επίσης, η Κύπρος παρέχει μια
σειρά εργαλείων για την αύξηση της πρόσβασης σε
πληροφορίες, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την
ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

11Τα



τύπο

αστικά απόβλητα αποτελούνται από μεικτά απόβλητα και χωριστά
συλλεχθέντα απόβλητα από νοικοκυριά και άλλες πηγές, στις
περιπτώσεις όπου τα εν λόγω απόβλητα είναι παρόμοιας φύσης και
σύστασης με τα απόβλητα των νοικοκυριών. Αυτό ισχύει με την
επιφύλαξη του καταμερισμού των ευθυνών για τη διαχείριση των
αποβλήτων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
12Βλ. άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/EΚ. Η εν λόγω
οδηγία τροποποιήθηκε το 2018 από την οδηγία (ΕΕ) 2018/851, και
τέθηκαν πιο φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης για την περίοδο έως το
2035.
13 Eurostat, Municipal waste by waste operations (Αστικά απόβλητα
ανά δραστηριότητες επεξεργασίας).

Δράσεις προτεραιότητας για το 2019


ανά

Ενίσχυση του πλαισίου πολιτικής για την επιτάχυνση
της μετάβασης στην κυκλική οικονομία όλων των
οικονομικών τομέων.
Υιοθέτηση αρχών κυκλικής οικονομίας που
λειτουργούν ως κίνητρα για μέτρα αποδοτικής
χρήσης των πόρων και αυξημένες επιδόσεις
οικολογικής καινοτομίας.
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συστήματα πληρωμής κατά την απόρριψη. Ωστόσο, ο
ρυθμός εφαρμογής είναι αρκετά αργός.
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Διάγραμμα 6:
Ποσοστό
ανακύκλωσης
αποβλήτων κατά την περίοδο 2010-201717
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Το μεγαλύτερο μέρος των αστικών αποβλήτων της
Κύπρου καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (το
76 % έναντι του 24 % που είναι ο μέσος όρος για την ΕΕ).
Το 16 % των αποβλήτων ανακυκλώνεται, ενώ σε αυτό
περιλαμβάνεται και ποσοστό λιπασματοποίησης 2 %.
Ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ
(46 %). Παρά τη σταθερή μείωση κατά την περίοδο 20092014, το ποσοστό υγειονομικής ταφής αυξήθηκε και
πάλι το 2016.
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Η Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες ως
προς την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής της ΕΕ για τα
απόβλητα και την εκπλήρωση των στόχων της για το
2020. Αυτό οφείλεται κυρίως: i) στην έλλειψη
συστημάτων υποδομής και συλλογής για ανακυκλώσιμα
υλικά και για την εκτροπή των βιοδιασπώμενων
αποβλήτων από χώρους υγειονομικής ταφής· και ii) στην
έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων διοικητικών
επιπέδων και στην έλλειψη ικανότητας σε τοπικό
επίπεδο. Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών
έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, όπως μεταξύ άλλων το υπό
εξέλιξη πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής
βοήθειας για τη δημόσια διοίκηση, τις τοπικές αρχές, τα
ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό. Επίσης, η
προγραμματισμένη θέσπιση νομοθετικών μέτρων που
θα προβλέπουν την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις
τοπικές αρχές για την καθιέρωση συστημάτων χωριστής
συλλογής αναμένεται επίσης να συμβάλλει στη
βελτίωση της κατάστασης.

Η Κύπρος θα πρέπει να πραγματοποιήσει σημαντική
επένδυση στην ανακύκλωση και τη χωριστή συλλογή
κατά τα επόμενα έτη ώστε να επιτύχει τον στόχο του
2020 για αύξηση σε 50 % του ποσοστού ανακύκλωσης14.
Η
Επιτροπή
εξέδωσε
«Έκθεση
έγκαιρης
προειδοποίησης»15 για την Κύπρο, στην οποία
καθορίζονται οι δράσεις προτεραιότητας για την Κύπρο,
για τη συμμόρφωση με τους στόχους ανακύκλωσης για
το 2020 και για την περίοδο μετά το 202016.
Το σχέδιο διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων
του 2015 θέτει σε προτεραιότητα τη χωριστή συλλογή
και θεσπίζει οικονομικά μέτρα, όπως φόρο ταφής,
επέκταση της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και

14Τα

κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν διαφορετική μέθοδο από
εκείνη που χρησιμοποίησε η ESTAT (και στην οποία αναφέρεται η
παρούσα έκθεση) για τον υπολογισμό των ποσοστών ανακύκλωσης και
τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τον στόχο για την ανακύκλωση
του 50 % των αστικών αποβλήτων έως το 2020.
15 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της
νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της
έκθεσης έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν
να μην επιτύχουν τον στόχο για την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση
των αστικών αποβλήτων για το 2020, SWD(2018)415 που συνοδεύει το
έγγραφο COM(2018)656.
16 Η οδηγία (ΕΕ) 2018/851, η οδηγία (ΕΕ) 2018/852, η οδηγία
(ΕΕ) 2018/850 και η οδηγία (ΕΕ) 2018/849 τροποποιούν την
προηγούμενη νομοθεσία για τα απόβλητα και θέτουν πιο φιλόδοξους
στόχους ανακύκλωσης για την περίοδο έως το 2035. Οι εν λόγω στόχοι
θα λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της προόδου στις
μελλοντικές εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Μία παράνομη χωματερή εξακολουθεί να λειτουργεί
στην κυπριακή επικράτεια (σύμφωνα με τα τελευταία
επίσημα στοιχεία που έλαβε η Επιτροπή). Μια νέα
μονάδα ΜΒΕ (μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας)
στη Λεμεσό (Πεντάκωμο) τέθηκε σε λειτουργία το 2017.
Οι στόχοι του 2010 και του 2013 για την εκτροπή των
βιοδιασπώμενων αστικών αποβλήτων από χώρους
υγειονομικής ταφής δεν επιτεύχθηκαν, και μάλιστα με
σημαντική απόκλιση. Λόγω της διαρκούς αναθεώρησης
των περιορισμών για την υγειονομική ταφή των αστικών
17Eurostat,

Recycling rate of municipal waste (Ποσοστό ανακύκλωσης
αστικών αποβλήτων).

8

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019 – Κύπρος
αποβλήτων, θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον
σημαντικές προσπάθειες για τον περιορισμό της
υγειονομικής ταφής μόνο σε υπολειμματικά απόβλητα
έως το 2035 (10 % κατ’ ανώτατο όριο)18. Η Κύπρος δεν
φορολογεί τους χώρους υγειονομικής ταφής ή τις ΜΒΕ κι
ως εκ τούτου δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για την
ανακύκλωση. Ωστόσο, υπάρχει σαφής δέσμευση για την
καθιέρωση της χωριστής συλλογής των αστικών
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, και
τη σταδιακή εφαρμογή συστήματος πληρωμής κατά την
απόρριψη. Τα ελάχιστα πρότυπα υπηρεσιών για τη
συλλογή (π.χ. συχνότητα συλλογής, είδη κάδων κ.λπ.) για
όλα τα ρεύματα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των
βιολογικών, θα πρέπει να θεσπιστούν σε εθνικό επίπεδο,
ώστε να αποτελέσουν οδηγό για τους δήμους κατά τη
διαδικασία εφαρμογής.

εγκαταστάσεων μεγαλύτερης δυναμικότητας από την
αναγκαία για την επεξεργασία υπολειμματικών
αποβλήτων θα πρέπει να αποφεύγεται. Στο πλαίσιο της
αναθεώρησης της Στρατηγικής Διαχείρισης Αποβλήτων
θα επανεξεταστούν οι ανάγκες σε υποδομές με γνώμονα
την αποφυγή της πλεονάζουσας δυναμικότητας, ενώ,
σήμερα,
μια
σειρά
προγραμμάτων
που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ εστιάζουν στη χωριστή
συλλογή αποβλήτων στις παράκτιες τουριστικές
περιοχές.

Δράσεις προτεραιότητας για το 2019




Η Κύπρος δεν ανακτά ενέργεια από τα αστικά απόβλητά
της και το παραγόμενο υλικό των εγκαταστάσεων ΜΒΕ
υποβάλλεται σε υγειονομική ταφή. Ως εκ τούτου, η
εισαγωγή καυσίμων από απορρίμματα (RDF) για την
ανάκτηση
ενέργειας
(π.χ.
στους
τοπικούς
τσιμεντοκλιβάνους) δεν θα ήταν αποδοτική λύση,
δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση τα εθνικά
απόβλητα θα παρέμεναν αδιάθετα.










Η χωριστή συλλογή των συσκευασιών είναι σχετικά
αποτελεσματική καθώς επιφέρει αύξηση του ποσοστού
ανακύκλωσης. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά
περιθώρια βελτίωσης. Το σύστημα Διευρυμένης
Ευθύνης του Παραγωγού χρήζει μεταρρύθμισης,
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής του και σε άλλα
ρεύματα αποβλήτων πέραν των ελάχιστων που καλύπτει
επί του παρόντος. Η υποχρέωση για τη δημιουργία
συστήματος ΔΕΠ για το έντυπο χαρτί η οποία τέθηκε σε
ισχύ το 2017 ήταν μια καλή αρχή.

Εισαγωγή και σταδιακή αύξηση των φόρων επί της
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, με στόχο τη
σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής
ανακυκλώσιμων και ανακτήσιμων αποβλήτων.
Ολοκλήρωση των εργασιών για την κατάργηση του
τελευταίου
μη
συμμορφούμενου
χώρου
υγειονομικής ταφής.
Βελτίωση και επέκταση της χωριστής συλλογής
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών
αποβλήτων.
Θέσπιση
ελάχιστων
προτύπων
υπηρεσιών για τη χωριστή συλλογή (π.χ. συχνότητα
συλλογής, είδη κάδων κ.λπ.) στους δήμους,
προκειμένου να διασφαλίζονται υψηλά ποσοστά
συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
Αξιοποίηση οικονομικών μέσων, όπως συστήματα
«πληρωμής κατά την απόρριψη», και θέσπιση
υποχρεωτικών στόχων ανακύκλωσης για δήμους, με
κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση (π.χ. πρόστιμα).
Ανάπτυξη
και
εφαρμογή
προγραμμάτων
υποστήριξης για τους δήμους προς συνδρομή τους
στην υλοποίηση πολιτικών χωριστής συλλογής και
στη βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης.
Βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, σύμφωνα με
τις γενικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη ΔΕΠ19.
Εξέταση της πιθανότητας περιορισμού των
εισερχόμενων αποστολών αποβλήτων, σύμφωνα με
το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας-πλαισίου
για τα απόβλητα, για διευκόλυνση της ανάκτησης
ενέργειας από τοπικά παραγόμενα υπολειμματικά
απόβλητα που, σε διαφορετική περίπτωση, θα
έπρεπε να απορριφθούν σε χώρους υγειονομικής
ταφής.

Κλιματική αλλαγή
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αναλάβει φιλόδοξη δράση για το
κλίμα τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και εντός ΕΕ, με την
επικύρωση της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα
στις 5 Οκτωβρίου 2016. Οι στόχοι της ΕΕ αφορούν τη

Οι πόροι της ΕΕ θα πρέπει να διοχετεύονται σε
δραστηριότητες που κατέχουν υψηλή θέση στην
ιεράρχηση των αποβλήτων. Ταυτόχρονα, η δημιουργία

19Που
18

προβλέπονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία (ΕΕ) 2018/851.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2015) 595, 594).
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μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 %
έως το 2020 και τουλάχιστον κατά 40 % έως το 2030, σε
σύγκριση με το 1990. Η ΕΕ έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο
στόχο τη μείωση των εκπομπών της κατά 80-95 % έως το
2050, στο πλαίσιο των προσπαθειών που απαιτούνται
από τις ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα. Η προσαρμογή
στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι
ζωτικής σημασίας για την άμβλυνση των ήδη ορατών
επιπτώσεών της και τη βελτίωση της ετοιμότητας και
ανθεκτικότητας στις μελλοντικές επιδράσεις.

200%
180%
160%

Δείκτης 1990 = 100 %

140%

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ) καλύπτει
όλες τις μείζονες πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και της
αεροπορίας στην ΕΕ. Το ΣΕΔΕ της ΕΕ ισχύει σε όλα τα
κράτη μέλη και χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλο
ποσοστό συμμόρφωσης. Κάθε χρόνο, οι εγκαταστάσεις
καλύπτουν περίπου το 99 % των εκπομπών τους με τον
απαιτούμενο αριθμό δικαιωμάτων.

120%
100%
80%
60%
40%

20%
0%

Κύπρος

ΕΕ-28

Οι εκπομπές από τις μεταφορές αποτελούν πηγή
ιδιαίτερων ανησυχιών, καθώς αυξάνονται. Ως εκ τούτου,
θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον σημαντικές
προσπάθειες σε όλους τους τομείς. Ο τομέας των
μεταφορών αντιπροσωπεύει στην ΕΕ σχεδόν το ένα
τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
αποτελεί την πρωταρχική αιτία της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στα αστικά κέντρα. Από το 2013 έως το 2016,
οι εκπομπές από τις μεταφορές στην Κύπρο αυξήθηκαν
κατά 8 %.

Για εκπομπές που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ,
τα κράτη μέλη διαθέτουν δεσμευτικούς εθνικούς
στόχους βάσει της νομοθεσίας για τον επιμερισμό των
προσπαθειών. Κάθε χρόνο κατά την περίοδο 2013-2016
η Κύπρος είχε χαμηλότερες εκπομπές από τα οικεία
ετήσια δικαιώματα εκπομπής (AEA). Σύμφωνα με
προκαταρκτικά
στοιχεία,
οι
εκπομπές
ήταν
κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερες από τα AEA για
το 2017. Για το 2020, ο εθνικός στόχος της Κύπρου βάσει
της απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών είναι η
μείωση των εκπομπών κατά 5 % σε σύγκριση με το 2005.
Για το 2030, ο εθνικός στόχος της Κύπρου βάσει του
κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών είναι
η μείωση των εκπομπών κατά 24 % σε σύγκριση με το
2005. Η Κύπρος έχει προβλέψει ότι μπορεί να μην
επιτύχει τους στόχους της για το 2020 και για το 2030
κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Με τα υφιστάμενα μέτρα, η
Κύπρος προβλέπει ότι δεν θα επιτύχει τον στόχο της για
το 2030 για 47 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, η Κύπρος
έχει προβλέψει ότι με πρόσθετα μέτρα, το κενό μπορεί
να μειωθεί σε 17 ποσοστιαίες μονάδες.

Διάγραμμα 8: Στόχοι και εκπομπές στην Κύπρο βάσει
της απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών και του
κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών 21.

Διάγραμμα 7: Μεταβολή στο σύνολο των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου 1990-2017 (1990=100 %)20.

20Ετήσια

απογραφή αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1990–2016 [EEA greenhouse gas data viewer (Απεικονιστής δεδομένων
αερίων θερμοκηπίου του ΕΟΠ)]. Proxy GHG emission estimates for
2017 [Προσεγγιστικές εκτιμήσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το
2017], Approximated EU greenhouse gas inventory 2017 [Κατά
προσέγγιση απογραφή αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ για το 2017]
(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος). Εθνικές προβλέψεις των
κρατών μελών, αναθεωρημένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Περιβάλλοντος.

21

Proxy GHG emission estimates for 2017 [Προσεγγιστικές εκτιμήσεις
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2017], Approximated EU
greenhouse gas inventory 2017 [Κατά προσέγγιση απογραφή αερίων
θερμοκηπίου της ΕΕ για το 2017] (Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Περιβάλλοντος). Εθνικές προβλέψεις των κρατών μελών,
αναθεωρημένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
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2017

2020

Διάγραμμα 9: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά
τομέα (Mt. ισοδύναμου CO2). Ιστορικά δεδομένα 19902016. Προβλέψεις 2017-203022.
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Στόχος

Ενεργειακός εφοδιασμός
Κλάδοι μεταποίησης
Βιομηχανικές διαδικασίες και χρήση προϊόντων
Μεταφορές
Άλλη χρήση ενέργειας
Γεωργία
Απόβλητα
Διεθνής αεροπορία

Εκπομπές (προκαταρκτικά δεδομένα)
Προβλεπόμενες εκπομπές

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν
προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, να
θεσπίσουν κανόνες για κυρώσεις και να κοινοποιήσουν
τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή έως το 2017. Η Κύπρος
έχει κοινοποιήσει αμφότερα τα μέτρα.

Το 2017, η Κύπρος θέσπισε νέα Εθνική Στρατηγική για
την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Το
2014 είχε εκδοθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΔΠΚΑ), το οποίο
ενσωματώθηκε στην ΕΣΠΚΑ ούτως ώστε η ΕΣΠΚΑ και το
ΕΣΔΠΚΑ να αποτελούν πλέον ένα ενιαίο έγγραφο.
Μεταξύ των ευαίσθητων τομέων που προσδιορίστηκαν
συγκαταλέγονται οι υδάτινοι πόροι, η γεωργία, τα
εδάφη, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, τα δάση, η
βιοποικιλότητα, η δημόσια υγεία, ο τουρισμός, οι
παράκτιες ζώνες, η ενέργεια και οι υποδομές. Προς
συμπλήρωση της ΕΣΠΚΑ, καταρτίστηκε στρατηγική
παρακολούθησης, στην οποία προτάθηκε ομάδα
παρακολούθησης. Για κάθε έτος, από το 2017 έως το
2019, προβλέπονται εκθέσεις παρακολούθησης, ωστόσο
δεν έχει εκδοθεί καμία μέχρι στιγμής. Τα συνολικά
έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπής
στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 20132017 ήταν 6,4 εκατ. EUR. Το 76 % των εσόδων από τον
πλειστηριασμό δαπανήθηκαν για σκοπούς που
σχετίζονται με το κλίμα και την ενέργεια.

Η λογιστική καταγραφή των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τα δάση και
τη γεωργία διέπεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η
προκαταρκτική διαδικασία λογιστικής καταγραφής για
την περίοδο 2013-2016 υποδεικνύει καθαρές μονάδες,
κατά μέσο όρο, 0,03 Mt ισοδύναμου CO2, που
αντιστοιχεί σε αρνητική συμβολή -0,02 % της
καταγεγραμμένης καταβόθρας -115,7 Mt ισοδύναμου
CO2 στην ΕΕ των 28. Η Κύπρος είναι ένα από τα έξι κράτη
μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν καθαρές μονάδες στην
εν λόγω προκαταρκτική διαδικασία λογιστικής
καταγραφής.
Η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, που εκδόθηκε το 2013, έχει ως στόχο την
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στην
κλιματική αλλαγή, μέσω της προώθησης της ανάληψης
δράσης από τα κράτη μέλη, της λήψης αποφάσεων με
βάση πληρέστερες πληροφορίες και της προώθησης της
προσαρμογής σε βασικούς ευαίσθητους τομείς. Με την
υιοθέτηση συνεκτικής προσέγγισης και την πρόβλεψη
για βελτίωση του συντονισμού, επιδιώκεται η ενίσχυση
της αύξησης της ετοιμότητας και της ικανότητας
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Δράση προτεραιότητας για το 2019
Στην παρούσα έκθεση, δεν περιλαμβάνονται δράσεις
προτεραιότητας σχετικά με την κλιματική αλλαγή, καθώς
η Επιτροπή θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσει τα
προσχέδια των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το
κλίμα, τα οποία έπρεπε να υποβληθούν από τα κράτη
22Ετήσια

απογραφή αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1990–2016 [EEA greenhouse gas data viewer (Απεικονιστής δεδομένων
αερίων θερμοκηπίου του ΕΟΠ)]. Proxy GHG emission estimates for
2017 [Προσεγγιστικές εκτιμήσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το
2017], Approximated EU greenhouse gas inventory 2017 [Κατά
προσέγγιση απογραφή αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ για το 2017]
(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος). Εθνικές προβλέψεις των
κρατών μελών, αναθεωρημένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Περιβάλλοντος.
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μέλη έως το τέλος του 2018. Τα εν λόγω σχέδια θα
πρέπει να αυξάνουν τη συνοχή μεταξύ ενεργειακών και
κλιματικών πολιτικών και, ως εκ τούτου, να καταστούν
ένα καλό παράδειγμα για τον τρόπο σύνδεσης ειδικών
ανά
τομέα
πολιτικών
σχετικά
με
άλλα
αλληλοσυνδεόμενα θέματα, όπως γεωργία-φύση-νερό
και μεταφορές-αέρας-υγεία.

12

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019 – Κύπρος

2. Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου
πληροφορίες που υπέβαλε η Κύπρος, έως σήμερα
(Ιούλιος 2018) μόνο 29 ΤΚΣ έχουν χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ
με υπουργικά διατάγματα, ενώ εκκρεμούν 11
χαρακτηρισμοί ΕΖΔ.

Φύση και βιοποικιλότητα
Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έχει ως στόχο
να ανακοπεί η απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ με
ορίζοντα το 2020. Σύμφωνα με την εν λόγω στρατηγική,
απαιτείται πλήρης εφαρμογή των οδηγιών για τα άγρια
πτηνά και για τους οικοτόπους, με στόχο την επίτευξη
ικανοποιητικών
συνθηκών
διατήρησης
των
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων. Επίσης,
απαιτείται η συμβολή των τομέων γεωργίας και
δασοπονίας στη διατήρηση και βελτίωση της
βιοποικιλότητας.

Σχέδια διατήρησης έχουν καταρτιστεί για όλες τις
περιοχές ΤΚΣ/ΕΖΔ εκτός από επτά, καθώς και για τις 30
ΖΕΠ24. Το κύριο νομοθετικό μέσο μέσω του οποίου
καθορίζονται οι στόχοι διατήρησης για τους τόπους
Natura 2000 είναι τα προεδρικά διατάγματα. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες που υπέβαλε η Κύπρος, στόχος των
σχεδίων διαχείρισης που εκπόνησε είναι να χρησιμεύουν
ως έγγραφα καθοδήγησης. Δεν έχουν νομική υπόσταση
και δεν χρήζουν έγκρισης από συγκεκριμένη αρχή. Το
Τμήμα Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη
της εφαρμογής της οδηγίας για τους οικοτόπους και για
τον συντονισμό του δικτύου Natura 2000. Το Τμήμα
Περιβάλλοντος έχει επίσης την άμεση ευθύνη για τη
διαχείριση 28 ΤΚΣ (εξαιρουμένων όσων βρίσκονται σε
δημόσια δάση και θαλάσσιες περιοχές, τα οποία
ανήκουν, αντίστοιχα, στην ευθύνη του Τμήματος Δασών
και του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών).

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα
Το 2018 αναμένεται να εγκριθεί Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα βάσει της σύμβασης για τη βιολογική
ποικιλότητα.
Θέσπιση συνεκτικού δικτύου τόπων Natura 2000
Με βάση αυτήν την τελευταία επικαιροποίηση σχετικά
με την αξιολόγηση των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και
για τους οικοτόπους, το χερσαίο δίκτυο Natura 2000 της
Κύπρου βάσει των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και για
τους οικοτόπους θεωρείται πλέον σε μεγάλο βαθμό
ολοκληρωμένο.

Μια σημαντική πρόκληση για την αποτελεσματική
διαχείριση των περιοχών Natura 2000 είναι η προστασία
τους από δραστηριότητες ή αναπτυξιακά έργα που τις
κατακερματίζουν ή τις υποβαθμίζουν, ιδίως εντός
ιδιωτικών εκτάσεων, και ειδικότερα όσον αφορά το
επαναλαμβανόμενο θέμα της έλλειψης συμμόρφωσης
των έργων και των σχεδίων που επηρεάζουν τους τόπους
Natura 2000 με την υποχρέωση να εκτιμώνται δεόντως
ως προς τις επιπτώσεις τους καθώς και με τις απαιτήσεις
για τη χορήγηση αδειών βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας
για τους οικοτόπους.

Η Κύπρος έχει χαρακτηρίσει μέχρι στιγμής 63 τόπους
Natura 2000, στους οποίους περιλαμβάνονται 40 τόποι
κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) βάσει της οδηγίας για τους
οικοτόπους και 30 ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) βάσει
της οδηγίας για τα άγρια πτηνά. Οι εν λόγω τόποι
καλύπτουν το 28,8 % της χερσαίας έκτασης της Κύπρου
(έκταση υπό δημόσιο έλεγχο).
Χαρακτηρισμός τόπων Natura 2000 και καθορισμός
στόχων και μέτρων διατήρησης
Παρά το μέγεθός του, στο χερσαίο τμήμα του δικτύου
Natura 2000 εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες
αδυναμίες. Σημαντικές ανεπάρκειες υπάρχουν επίσης
στη θάλασσα, όσον αφορά τόσο τους ΤΚΣ όσο και τις
ΖΕΠ, ιδίως στις υπεράκτιες θαλάσσιες περιοχές 23.
Η εξαετής περίοδος που προβλέπεται στην οδηγία για
τους οικοτόπους για τον χαρακτηρισμό των ΤΚΣ ως
ειδικών ζωνών διατήρησης (ΕΖΔ) και τον καθορισμό
κατάλληλων στόχων και μέτρων διατήρησης έχει
εκπνεύσει και για τους 40 ΤΚΣ. Σύμφωνα με τις

Η ορθή διαχείριση των περιοχών αυτών υπονομεύεται
επίσης από την έλλειψη κατανόησης και αποδοχής των
κανόνων του Natura 2000 από αρκετές τοπικές

23Για

κάθε κράτος μέλος, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο τα είδη και οι
τύποι οικοτόπων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας για τους
οικοτόπους αντιπροσωπεύονται επαρκώς βάσει των τόπων που έχουν
χαρακτηριστεί έως σήμερα.

24Σύμφωνα

με την ηλεκτρονική πληροφόρηση που παρέχεται στους
δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.
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κοινότητες και ιδιοκτήτες γης. Το παραπάνω αποτελεί
σημαντική πρόκληση για την Κύπρο, διότι ένα μεγάλο
τμήμα των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000
(κυρίως γεωργικές εκτάσεις) στην Κύπρο είναι ιδιωτικές
εκτάσεις.

Πρόοδος ως προς τη διατήρηση ή αποκατάσταση
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης ειδών και
οικοτόπων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υποβάλλουν
έκθεση κάθε 6 χρόνια σχετικά με την πρόοδο που
συντελείται βάσει αμφότερων των οδηγιών, δεν
υπάρχουν νέες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση των οικοτόπων και των ειδών, ή σχετικά με
την πρόοδο που συντελέστηκε όσον αφορά τη βελτίωση
της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των
οικοτόπων στην Κύπρο, σε σύγκριση με την ΕΕΠΠ του
2017 για την Κύπρο.

Άλλη σημαντική και επίμονη πρόκληση για την
εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της
φύσης είναι η παράνομη παγίδευση άγριων πτηνών,
ιδίως αποδημητικών, με δίχτυα, ξόβεργες και
ηχομιμητικές συσκευές. Παρόλο που έχει σημειωθεί
πρόοδος (ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό της
παγίδευσης με δίχτυ με εξαιρετικά μικρούς βρόχους)
χάρη στην εντατικοποίηση των μέτρων επιβολής (π.χ.
μέσω ελέγχων και της πρόβλεψης αυστηρότερων
προστίμων για τη χρήση διχτυών με εξαιρετικά μικρούς
βρόχους στην νέα εθνική νομοθεσία που εγκρίθηκε τον
Ιούλιο του 2017), οι αριθμοί παγιδευμένων πτηνών
παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, κυρίως
λόγω της παράνομης κατανάλωσης σε εστιατόρια.

Πρόσφατα αναφέρθηκαν βελτιώσεις στην κατάσταση
των ειδών και των οικοτόπων στην Κύπρο.

Δράσεις προτεραιότητας για το 2019
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Ολοκλήρωση χαρακτηρισμών ΤΚΣ και ΖΕΠ, ιδίως σε
παράκτια θαλάσσια ύδατα. Ολοκλήρωση της
διαδικασίας χαρακτηρισμού ΕΖΔ και διασφάλιση ότι
τα σχετικά προεδρικά διατάγματα περιλαμβάνουν
σαφείς στόχους και μέτρα διατήρησης για τους
τόπους, με σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες
για τη διαχείρισή τους. Διάθεση επαρκών πόρων,
ανθρώπινων και οικονομικών, για την υλοποίηση
των αναγκαίων μέτρων διατήρησης, καθώς και για
την επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων εντός των
τόπων, μεταξύ άλλων μέσω της διενέργειας
συστηματικών
ελέγχων
και
της
επιβολής
κατάλληλων προστίμων. Οργάνωση ευρείας
εκστρατείας
ευαισθητοποίησης
των
ενδιαφερομένων μερών-στόχων (γεωργοί, κυνηγοί,
τουριστικός τομέας, ιδιοκτήτες κ.λπ.) και του κοινού
για το δίκτυο Natura 2000 και τα οφέλη του.
Συνέχιση των προσπαθειών για τη βελτίωση της
διαδικασίας της κατάλληλης εκτίμησης (με το να
διασφαλίζεται ότι όλα τα σχέδια και τα έργα που
ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
υποβάλλονται σε εκτίμηση, ότι χρησιμοποιούνται τα
βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα και ότι οι
διαβουλεύσεις και οι αποφάσεις είναι διαφανείς και
προσβάσιμες) και για την πρόληψη της
υποβάθμισης των τόπων του δικτύου Natura 2000
από επιβλαβή αναπτυξιακά έργα. Λήψη μέτρων
ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης και της εμπειρογνωμοσύνης των
αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένων των
τοπικών αρχών χωροταξικού σχεδιασμού) σχετικά
με τις διαδικασίες του άρθρου 6 παράγραφοι 3
και 4, και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
δυνητικών αντιθέσεων μεταξύ των δικαιωμάτων
χρήσης γης που κατοχυρώνονται στον περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και των οδηγιών
για την προστασία της φύσης.
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Ενίσχυση των προσπαθειών επιβολής του νόμου για
την εξάλειψη της παράνομης παγίδευσης και
θανάτωσης πουλιών σε συνεργασία με όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη και αντιμετώπιση όλων των
πτυχών του ζητήματος, ιδίως μέσω πιο
αποτελεσματικών ελέγχων και επιθεωρήσεων σε
εστιατόρια και στους αγρούς όπου γίνονται οι
παγιδεύσεις, της ενίσχυσης των δυνατοτήτων και
των μέσων των εμπλεκόμενων αρχών, του
καθορισμού αποτρεπτικών προστίμων για όλες τις
μεθόδους παγίδευσης και της αύξησης της
ευαισθητοποίησης των δικαστών και των
εισαγγελέων.

Διατήρηση και αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους
Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έχει ως στόχο
τη διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων
και των υπηρεσιών που παρέχουν με την ένταξη της
πράσινης υποδομής στον χωροταξικό σχεδιασμό και την
αποκατάσταση
τουλάχιστον
του
15 %
των
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων μέχρι το 2020. Η
στρατηγική της ΕΕ για την πράσινη υποδομή προωθεί την
ενσωμάτωση πράσινης υποδομής σε σχετικά σχέδια και
προγράμματα.
Τα εθνικά σχέδια δράσης της Κύπρου για την κλιματική
αλλαγή, την ερημοποίηση και τη βιοποικιλότητα
περιλαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση και την
αποκατάσταση της λειτουργίας και της δομής των
οικοτόπων. Παρότι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί στόχοι
για την πράσινη υποδομή σε όλους τους τομείς
πολιτικής, έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται
διάφορες πρωτοβουλίες στην Κύπρο, όπως π.χ. έργα
LIFE. Το φυσικό περιβάλλον στη «νεκρή ζώνη», η οποία
τελεί υπό την εποπτεία της Ειρηνευτικής Δύναμης των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), παρέμεινε σε
μεγάλο βαθμό ανέπαφο για 40 χρόνια.
Τα
ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη διοίκηση της
εν λόγω περιοχής υποστήριξαν την ανάπτυξη πρακτικών
και θεσμών συνδιαχείρισης. Η Κύπρος εντάσσεται στην
περιοχή μελέτης του έργου PROTOMEDEA (2015-2018)25,
το οποίο αποσκοπεί στον σχεδιασμό δικτύων θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών.
Η ΕΕ παρείχε καθοδήγηση σχετικά με την περαιτέρω
ανάπτυξη πράσινης και γαλάζιας υποδομής στην
Κύπρο26, καθώς και ειδική σελίδα για τη χώρα στο
σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην
Ευρώπη (Biodiversity Information System for Europe –
BISE)27. Τα εν λόγω στοιχεία θα συμβάλλουν επίσης στην
τελική αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020.
Η έκθεση της Κύπρου σχετικά με την κινητοποίηση
πόρων, βάσει της σύμβασης για τη βιολογική
ποικιλότητα, δεν έχει ακόμα υποβληθεί. Η υποβολή
εκθέσεων σχετικά με τις χρηματοοικονομικές ροές είναι
σημαντική για τη θέση της ΕΕ και των επιμέρους κρατών
μελών στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική
25Έργο

της ΕΕ, Protomedea

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συστάσεις της έκθεσης επανεξέτασης
της στρατηγικής για την πράσινη υποδομή και Καθοδήγηση της
ΕΕ σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την περαιτέρω
στήριξη της ανάπτυξης πράσινης και γαλάζιας υποδομής σε
επίπεδο ΕΕ.
27 Biodiversity Information System for Europe (Σύστημα
πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη).
26
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ποικιλότητα και συμβάλλει στην προαγωγή ορθών
πρακτικών σε άλλες χώρες.

εργαλεία για την προώθηση και διευκόλυνση των
εκτιμήσεων φυσικού κεφαλαίου σε παρόχους
επιχειρηματικών και οικονομικών υπηρεσιών, για
παράδειγμα μέσω του πρωτοκόλλου της Natural Capital
Coalition (Συμμαχία για το φυσικό κεφάλαιο)31. Οι
εκτιμήσεις συνεισφέρουν στη στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα, καθώς βοηθούν τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα και να
εκτιμήσουν τόσο τον αντίκτυπό τους στη φύση όσο και
την εξάρτησή τους από αυτήν. Πλατφόρμες για τη
βιοποικιλότητα έχουν δημιουργηθεί σε επίπεδο ΕΕ 32 και
σε ορισμένα κράτη μέλη. Η Κύπρος δεν έχει
δημιουργήσει ακόμη τέτοια πλατφόρμα.

Εκτίμηση του φυσικού κεφαλαίου
Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα καλεί τα
κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν και να εκτιμήσουν την
κατάσταση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών
τους28 στην επικράτειά τους μέχρι το 2014 και, μέχρι το
2020, να εκτιμήσουν την οικονομική αξία των υπηρεσιών
αυτών και να την ενσωματώσουν στα συστήματα
λογιστικής και υποβολής στοιχείων σε ενωσιακό και
εθνικό επίπεδο.
Η Κύπρος δεν έχει παράσχει νέα στοιχεία σχετικά με τις
εργασίες που διεξήγαγε για τη χαρτογράφηση και
αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών
τους στην ιστοσελίδα MAES στην πλατφόρμα BISE 29 από
το 2015.
Η Κύπρος προέβη στη σύσταση συντονιστικής επιτροπής
για την υλοποίηση των δράσεων MAES. Επιπλέον,
διοργάνωσε διάφορα εργαστήρια και προγράμματα
κατάρτισης το 2018 με στόχο την ενθάρρυνση της
υλοποίησης της MAES. Το 2015 και το 2017
ολοκληρώθηκε η εκπόνηση δύο μελετών σχετικά με τη
MAES, ενώ το 2019 αναμένεται να διεξαχθεί νέα
περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με τα οικοσυστήματα
υγροτόπων.
Όπως καταδείχθηκε στη συνεδρίαση της ομάδας
εργασίας MAES στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο του 2018,
η Κύπρος παρείχε επικαιροποιημένα στοιχεία όσον
αφορά την υλοποίηση της MAES. Ωστόσο, η πρόοδος
που έχει σημειωθεί από τον Ιανουάριο του 2016 είναι
περιορισμένη (διάγραμμα 10). Η εν λόγω εκτίμηση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ESMERALDA 30
και βασίζεται σε 27 ερωτήματα για την υλοποίηση. Η
εκτίμηση ενημερώνεται ανά εξάμηνο.

Επίπεδο υλοποίησης (μέγ. = 25)

Διάγραμμα 10: Υλοποίηση της MAES (Σεπτέμβριος
2018)

Γραμμή βάσης (Ιαν. 2016)

Πρόοδος από τον Ιαν. 2016

Οι πλατφόρμες, τα δίκτυα και οι κοινότητες
επιχειρήσεων και βιοποικιλότητας αποτελούν βασικά

31Natural

Capital Coalition (Συμμαχία για το φυσικό κεφάλαιο), Natural
Capital Protocol (Πρωτόκολλο για το φυσικό κεφάλαιο)
32
Η εκστρατεία «Business and Biodiversity» (επιχειρήσεις και
βιοποικιλότητα), η ευρωπαϊκή εκστρατεία για τις επιχειρήσεις και τη
βιοποικιλότητα, έχει ως στόχο να προάγει το επιχειρηματικό
ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω
εργαστηρίων, σεμιναρίων και στρατηγικής επικοινωνίας πολλαπλών
μέσων.

28Ως

οικοσυστημικές υπηρεσίες ορίζονται τα οφέλη που μας παρέχει η
φύση, όπως η τροφή, το καθαρό νερό και η επικονίαση των φυτών,
από τα οποία εξαρτάται η ανθρώπινη κοινωνία.
29Biodiversity Information System for Europe (Σύστημα πληροφοριών
για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη), δελτία χωρών MAES: Κύπρος
30Έργο της ΕΕ, Esmeralda

16

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019 – Κύπρος
από το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού για τα
χωροκατακτητικά ξένα είδη) αναμένεται να θεσπιστεί το
2019.

Χωροκατακτητικά ξένα είδη
Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα,
θα πρέπει να επιτευχθούν τα ακόλουθα έως το 2020:
i) ταυτοποίηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών·
ii) έλεγχος ή εξάλειψη των ειδών προτεραιότητας· και
iii) διαχείριση των διαδρομών κατά τρόπο ώστε να
προλαμβάνεται η διατάραξη της βιοποικιλότητας στην
Ευρώπη από νέα χωροκατακτητικά είδη.
Αυτό υποστηρίζεται από τον κανονισμό για τα
χωροκατακτητικά ξένα είδη, ο οποίος άρχισε να ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Δράση προτεραιότητας για το 2019


Η Κύπρος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι διενεργεί επί του
παρόντος εκτίμηση κινδύνου για το λεοντόψαρο (Pterois
miles).
Από τον Φεβρουάριο του 2017, η Κύπρος υλοποιεί το
έργο «Έρευνα βάσης και παρακολούθηση των μη
αυτόχθονων ειδών στις θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές Κάβο Γκρέκο και Νησιά». Η έρευνα
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας (75 %) και εθνικούς πόρους (25 %). Στο
πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος έρευνας και
παρακολούθησης, η Κύπρος εκπονεί επίσης εκτιμήσεις
κινδύνου για τα είδη λαγοκέφαλου Lagocephalus
sceleratus και Torquigener flavimaculosus.
Επιπλέον, το 2017 η Κύπρος υλοποίησε εθνικό σχέδιο
δράσης για τις εισαγωγές θαλάσσιων ειδών και τα
θαλάσσια χωροκατακτητικά είδη στην Κύπρο με την
υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Δράσης για τις
Ειδικά
Προστατευόμενες
Περιοχές
(RAC/SPA
UNEP/MAP).
Όπως προκύπτει από την έκθεση για την κατανομή
αναφοράς, στο πλαίσιο της οποίας η Κύπρος μπόρεσε να
εξετάσει μόνο τα στοιχεία σε επίπεδο χώρας (και όχι τα
στοιχεία σε επίπεδο δικτύου), από τα 37 είδη που
περιλαμβάνονται στον πρώτο κατάλογο της ΕΕ, μόνο δύο
έχουν παρατηρηθεί στο περιβάλλον της Κύπρου. Και τα
δύο αυτά είδη έχουν εγκατεστημένους πληθυσμούς: η
βαλτογαρίδα
(Proclambarus
clarkii)
και
η
ερυθροκρόταφη νεροχελώνα (Trachemys scripta).
Μεταξύ της έναρξης ισχύος του καταλόγου της ΕΕ και της
18ης Μαΐου 2018, η Κύπρος δεν είχε γνωστοποιήσει
άλλη εμφάνιση χωροκατακτητικού ξένου είδους
ενωσιακού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 16
παράγραφος 2 του κανονισμού για τα χωροκατακτητικά
ξένα είδη.
Η Κύπρος έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τις
αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την
εφαρμογή του κανονισμού για τα χωροκατακτητικά ξένα
είδη, όπως απαιτείται από το άρθρο 24 παράγραφος 2.
Το εθνικό νομοσχέδιο με τις εθνικές διατάξεις σχετικά με
τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης (όπως απαιτείται
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Η Κύπρος καλείται να θεσπίσει άμεσα εθνική
νομοθεσία για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις
που
απαιτούνται
βάσει
του
άρθρου 30
παράγραφος 4
του
κανονισμού
για
τα
χωροκατακτητικά ξένα είδη και να ενημερώσει
σχετικά την Επιτροπή.
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Προστασία του εδάφους
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Η θεματική στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος
υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η αειφόρος
χρήση του εδάφους. Αυτό προϋποθέτει την αποτροπή
της περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους και τη
διατήρηση των λειτουργιών του, καθώς και την
αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών. Στον χάρτη
πορείας του 2011 για μια αποδοτική, από πλευράς
πόρων, Ευρώπη αναφέρεται ότι, μέχρι το 2020, οι
πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συνεκτιμούν τις άμεσες και
έμμεσες επιπτώσεις τους στις χρήσεις γης.
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Το έδαφος είναι ένας πεπερασμένος και εξαιρετικά
εύθραυστος πόρος και υποβαθμίζεται ολοένα και
περισσότερο στην ΕΕ.

PL
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Ο ετήσιος ρυθμός δέσμευσης γης (αύξηση τεχνητών
επιφανειών) ήταν 0,58 % στην Κύπρο για την περίοδο
2006-2012, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της
ΕΕ (0,41 %). Η αύξηση δέσμευσης γης ήταν 471 εκτάρια
ετησίως και ο σκοπός ήταν κυρίως στέγαση, υπηρεσίες
και αναψυχή33.
Διάγραμμα 11:
Ποσοστό
κάλυψης γης, 201534
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Τεχνητές, μη δομημένες περιοχές

Το ποσοστό τεχνητών επιφανειών35 στην Κύπρο
(διάγραμμα 11) αποτελεί μέσο μέτρησης της σχετικής
πίεσης που ασκείται στη φύση και τη βιοποικιλότητα,
καθώς και της περιβαλλοντικής πίεσης που ασκείται στα
άτομα που ζουν σε αστικές περιοχές. Ένα άλλο τέτοιο
μέσο μέτρησης είναι η πυκνότητα του πληθυσμού.
Το ποσοστό κάλυψης της Κύπρου από τεχνητές
επιφάνειες είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο
της ΕΕ (5,3 % έναντι 4,1 %). Η πυκνότητα του πληθυσμού
είναι 92,4/km2 και υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ
(118)36.
Η ρύπανση μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του
εδάφους και να απειλήσει την ανθρώπινη υγεία ή το
περιβάλλον. Σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής

35Ως

τεχνητές επιφάνειες κάλυψης γης ορίζεται το σύνολο των
στεγασμένων δομημένων περιοχών (συμπεριλαμβανομένων κτιρίων
και θερμοκηπίων), των τεχνητών μη δομημένων περιοχών
(συμπεριλαμβανομένων περιφραγμένων κατασκευών, όπως αυλές,
αγροκτήματα, κοιμητήρια, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ.,
καθώς και γραμμικών κατασκευών, όπως δρόμοι, οδοί, σιδηρόδρομοι,
αεροδιάδρομοι, γέφυρες) και άλλες τεχνητές περιοχές
(συμπεριλαμβανομένων γεφυρών και οδογεφυρών, κινητών κατοικιών,
ηλιακών πάνελ, μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ηλεκτρικών
υποσταθμών, μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και ανοικτές
χωματερές).
36Eurostat, Population density by NUTS 3 region (Πυκνότητα πληθυσμού
ανά περιφέρεια επιπέδου NUTS 3).

33Ευρωπαϊκός

Οργανισμός Περιβάλλοντος, Σχέδιο αποτελεσμάτων του
έργου CORINE Land Cover (CLC) 2012· μέση ετήσια δέσμευση γης κατά
την περίοδο 2006-2012 ως ποσοστό επί των τεχνητών επιφανειών του
2006.
34Eurostat, Land covered by artificial surfaces by NUTS 2 regions (Γη που
καλύπτεται από τεχνητές επιφάνειες ανά περιφέρειες επιπέδου
NUTS 2).
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Επιτροπής37 εκτιμάται ότι σε περίπου 2,8 εκατ.
τοποθεσίες στην ΕΕ έχουν διεξαχθεί ή εξακολουθούν να
διεξάγονται δυνάμει ρυπογόνες δραστηριότητες. Σε
επίπεδο ΕΕ, 650 000 από τις εν λόγω τοποθεσίες έχουν
καταχωριστεί σε εθνικούς ή περιφερειακούς καταλόγους
απογραφής. Ήδη, έχουν αποκατασταθεί 65 500
μολυσμένες τοποθεσίες. Η Κύπρος έχει καταχωρίσει
84 τοποθεσίες όπου έχουν διεξαχθεί ή εξακολουθούν να
διεξάγονται δυνάμει ρυπογόνες δραστηριότητες και έχει
ήδη αποκαταστήσει ή εφαρμόσει μέτρα μετέπειτα
μέριμνας σε 4 τοποθεσίες.

στον κόσμο, μετά τους ωκεανούς. Ο οργανικός άνθρακας
του εδάφους (SOC) αποτελεί σημαντική μέτρηση για την
υγεία του εδάφους και τη βιοποικιλότητα. Επίσης,
παρέχει θρεπτικά συστατικά στα φυτά και βελτιώνει τη
διαθεσιμότητα νερού. Τα βασικά αίτια μείωσης της
περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανικό άνθρακα
είναι οι αλλαγές στη χρήση γης (ιδίως η μετατροπή
λιβαδικών εκτάσεων σε καλλιεργούμενες και η
αποψίλωση των δασών), οι αποξηράνσεις και η απώλεια
υγροτόπων, και οι ακατάλληλες γεωργικές πρακτικές.

Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Η διάβρωση του εδάφους από το νερό είναι μια φυσική
διαδικασία, αλλά αυτή η φυσική διαδικασία μπορεί να
επιβαρυνθεί από την κλιματική αλλαγή και από
ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως ακατάλληλες
γεωργικές δραστηριότητες, αποψίλωση των δασών,
δασικές πυρκαγιές ή κατασκευαστικά έργα. Τα υψηλά
επίπεδα διάβρωσης του εδάφους μπορούν να μειώσουν
την παραγωγικότητα στη γεωργία και μπορούν να έχουν
αρνητικές
και
διασυνοριακές
επιπτώσεις
στη
βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
Επίσης, τα υψηλά επίπεδα διάβρωσης του εδάφους
μπορούν να έχουν αρνητικές και διασυνοριακές
επιπτώσεις στους ποταμούς και τις λίμνες (λόγω
αύξησης του όγκου των ιζηματικών υλών και μεταφοράς
μολυντικών ουσιών).

Η πολιτική και η νομοθεσία της ΕΕ για τις παράκτιες και
θαλάσσιες περιοχές ορίζει ότι πρέπει να αμβλυνθούν οι
επιπτώσεις των πιέσεων στα θαλάσσια ύδατα με
ορίζοντα το 2020 με στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και την εξασφάλιση
της βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.
Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική39 θέτει ως
στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
στα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ έως το 2020. Προς τον σκοπό
αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν θαλάσσια
στρατηγική για τα θαλάσσια ύδατά τους, καθώς και να
συνεργάζονται με τις χώρες της ΕΕ που υπάγονται στην
ίδια θαλάσσια (υπο)περιφέρεια.

Σύμφωνα με το μοντέλο RUSLE201538, η Κύπρος έχει
μέσο ρυθμό απώλειας εδάφους από το νερό 2,89 τόνους
ανά εκτάριο ετησίως (t ha−a yr−y), σε σύγκριση με τη μέση
τιμή στην ΕΕ που αντιστοιχεί σε 2,46 t ha−a yr−y. Αυτό
υποδεικνύει ότι η διάβρωση του εδάφους στην Κύπρο
συνάδει με τον μέσο όρο της ΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί
ότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα
μοντέλου σε επίπεδο ΕΕ που βασίζεται στη βροχόπτωση,
υποστηρικτικές πρακτικές, κάλυψη γης, χαρακτηριστικά
εδάφους και πλαγιών, και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει
να θεωρούνται τοπικά μετρηθείσες τιμές. Ο πραγματικός
ρυθμός απώλειας εδαφών μπορεί να ποικίλει σε μεγάλο
βαθμό εντός του κράτους μέλους, ανάλογα με τις
τοπικές συνθήκες. Η διάβρωση εδάφους είναι ένας από
τους τομείς προτεραιότητας σύμφωνα με το εθνικό
σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Για την Κύπρο, η σύμβαση για την προστασία του
θαλασσίου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών
της Μεσογείου (σύμβαση της Βαρκελώνης) παίζει
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων που
απαιτούνται δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τη
θαλάσσια στρατηγική. Οι εν λόγω θαλάσσιες
στρατηγικές περιλαμβάνουν διάφορα στάδια που πρέπει
να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν σε εξαετείς
κύκλους. Σύμφωνα με το τελευταίο στάδιο, τα κράτη
μέλη έπρεπε να θεσπίσουν το πρόγραμμα μέτρων τους
και να υποβάλουν σχετική έκθεση στην Επιτροπή έως
την 31η Μαρτίου 2016. Μετά την παραλαβή της εν λόγω

Η οργανική ύλη στο έδαφος παίζει σημαντικό ρόλο στον
κύκλο του άνθρακα και στην κλιματική αλλαγή. Το
έδαφος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αποθήκη άνθρακα
37Ana

Paya Perez, Natalia Rodriguez Eugenio (2018), Status of local soil
contamination in Europe: Revision of the indicator “Progress in the
management Contaminated Sites in Europe” (Κατάσταση της ρύπανσης
του εδάφους στην Ευρώπη: Αναθεώρηση του δείκτη για την πρόοδο
στη διαχείριση μολυσμένων τοποθεσιών στην Ευρώπη).
38
Panagos, P., Borrelli, P., Poesen, J., Ballabio, C., Lugato, E.,
Meusburger, K., Montanarella, L., Alewell, C., The new assessment of
soil loss by water erosion in Europe (Η νέα εκτίμηση της απώλειας
εδαφών από την υδατική διάβρωση στην Ευρώπη), (2015)
Environmental Science and Policy, 54, σ. 438-447.

39Οδηγία
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έκθεσης, η Επιτροπή προέβη σε εκτίμηση του κατά πόσο
τα μέτρα της Κύπρου ήταν κατάλληλα για την επίτευξη
ΚΠΚ.

δραστηριότητες και σχετιζόμενες επιπτώσεις που
θεωρούνται σημαντικές σε υποπεριφερειακό επίπεδο.
Ένα σχετικό παράδειγμα είναι τα θαλάσσια απορρίμματα
που προέρχονται από τη ναυτιλία. Συνολικά, τα μέτρα
της Κύπρου εκπληρώνουν εν μέρει τις απαιτήσεις της
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική.

Η Κύπρος ανέφερε τόσο ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα όσο
και νέα μέτρα (που απαιτούνται συγκεκριμένα δυνάμει
της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική). Τα
νέα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της οδηγίαςπλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική είναι συχνά
έμμεσα
και
εστιάζουν
στην
αύξηση
της
ευαισθητοποίησης και τη διάχυση. Για παράδειγμα, όσον
αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα, η πλειονότητα των
νέων μέτρων αφορούν δραστηριότητες αύξησης της
ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε δήμους, αλιείς
και το ευρύ κοινό. Όσον αφορά τα μη αυτόχθονα είδη, η
Κύπρος αναφέρει περισσότερα άμεσα μέτρα για
περιορισμό της χρήσης μη αυτόχθονων ειδών στην
ιχθυοκαλλιέργεια ή για μείωση του πληθυσμού
λαγοκέφαλων (πρόσφατοι Λεσσεψιανοί μετανάστες στην
ανατολική Μεσόγειο), για παράδειγμα.

Δράσεις προτεραιότητας για το 2019






Στο πρόγραμμα μέτρων εξετάζεται η πλειονότητα των
βασικών πηγών πίεσης επί των θαλάσσιων υδάτων και
παρατίθενται οι στόχοι που επιδιώκει η Κύπρος. Ωστόσο,
δεν καλύπτει πλήρως ορισμένες πηγές πίεσης,
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Η Κύπρος θα πρέπει να παράσχει περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει και
να θεσπίσει περισσότερα μέτρα με άμεσο αντίκτυπο
στις πηγές πίεσης. Θα πρέπει να προβεί σε
ποσοτικοποίηση του αναμενόμενου επιπέδου
μείωσης των πηγών πίεσης που θα επιφέρουν τα εν
λόγω μέτρα.
Διασφάλιση της υποβολής εκθέσεων με τα διάφορα
στοιχεία βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη
θαλάσσια στρατηγική μέχρι την καθορισμένη
προθεσμία.
Διασφάλιση της περιφερειακής συνεργασίας με τα
κράτη μέλη που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια
(υπο)περιφέρεια για την αντιμετώπιση των
κυριότερων πηγών πίεσης.
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3. Διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών
Γεωργία

Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

1,50%
4,78%

Εμπόριο, θεσμικός τομέας και νοικοκυριά

Η πολιτική και η νομοθεσία της ΕΕ για καθαρό αέρα
απαιτούν σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα,
ώστε η ΕΕ να προσεγγίσει τα συνιστώμενα επίπεδα
ποιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρέπει
να μειωθεί περαιτέρω η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι
επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία, τα
οικοσυστήματα
και
τη
βιοποικιλότητα
με
μακροπρόθεσμο στόχο τη μη υπέρβαση κρίσιμων
φορτίων
και
επιπέδων.
Αυτό
προϋποθέτει
εντατικοποίηση των προσπαθειών ώστε να επιτευχθεί
πλήρης συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για
την ποιότητα του αέρα και καθορισμό στρατηγικών
στόχων και δράσεων με ορίζοντα πέρα από το 2020.

5,54%
9,79%

Παραγωγή και διανομή ενέργειας

27,13%
19,47%

Χρήση ενέργειας στη βιομηχανία

18,82%
22,06%

Βιομηχανικές διαδικασίες και χρήση
προϊόντων

0,01%
5,07%

Μη οδικές μεταφορές

6,35%
6,53%

Άλλο

0,00%
0,00%

Οδικές μεταφορές

40,63%
30,17%

Απόβλητα

0,01%
2,12%

Εκπομπές NOx ανά τομέα - 2016

Η ΕΕ έχει εκπονήσει μια ολοκληρωμένη δέσμη
νομοθετημάτων για την ποιότητα του αέρα 40, η οποία
καθιερώνει πρότυπα και στόχους με γνώμονα την υγεία
για μια σειρά αέριων ρύπων.

Εκπομπές PM2,5 ανά τομέα - 2016

Παρά τη μείωση των εκπομπών από το 1990, η χώρα
πρέπει να καταβάλει πρόσθετη προσπάθεια ώστε να
εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη μείωση
των εκπομπών (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005), οι
οποίες ορίζονται στη νέα οδηγία σχετικά με τα εθνικά
ανώτατα όρια εκπομπών42 για την περίοδο 2020-2029,
καθώς και για κάθε έτος, αρχής γενομένης από το 2030.

Οι μειώσεις των εκπομπών μεταξύ των ετών 1990 και
2014 που αναφέρονταν στην προηγούμενη ΕΕΠΠ
συνεχίστηκαν και κατά την περίοδο 2014-2016. Οι
εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) μειώθηκαν κατά
3,66 % και οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx)
μειώθηκαν κατά 15,68 %. Εντωμεταξύ, οι εκπομπές
πτητικών οργανικών ενώσεων (NMVOC) αυξήθηκαν
κατά 5,83 % την περίοδο 2014-2016, οι εκπομπές
αμμωνίας (NH3) αυξήθηκαν κατά 4,72 % και οι
εκπομπές λεπτών σωματιδίων PM2,5 αυξήθηκαν κατά
14,78 % κατά την εν λόγω περίοδο (βλ. επίσης
διάγραμμα 12 για τις συνολικές εκπομπές PM2,5 και
NOx ανά τομέα).

Η ποιότητα του αέρα στην Κύπρο καταγράφεται γενικά
ως καλή, με εξαιρέσεις. Εντούτοις, για το έτος 2015, ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτίμησε ότι
περισσότεροι από 750 πρόωροι θάνατοι μπορούσαν να
αποδοθούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση43. Για το 2017
αναφέρθηκαν υπερβάσεις των προτύπων ποιότητας
του αέρα της ΕΕ σε σχέση με το όζον44.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) 45,
η δράση της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης
υγείας από την ατμοσφαιρική ρύπανση δεν απέδωσε
τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
υπάρχει κίνδυνος υποτίμησης της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, διότι ενδέχεται η ατμοσφαιρική ρύπανση να
μην παρακολουθείται πάντα στα σωστά σημεία. Τα
κράτη μέλη υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν στην

Διάγραμμα 12: Εκπομπές PM2,5 και NOx ανά τομέα
στην Κύπρο41

42

Οδηγία 2016/2284/ΕΕ.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Έκθεση σχετικά με την
ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη για το 2018, σ. 64. Βλέπε την εν
λόγω έκθεση για λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε.
44
ΕΟΠ, Πύλη EIONET για την ποιότητα του αέρα και το σχετικό
κεντρικό αποθετήριο δεδομένων.
45Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 23/2018,
Ατμοσφαιρική ρύπανση:Η προστασία της υγείας μας παραμένει
ανεπαρκής, σ. 41.
43

40Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, 2016. Πρότυπα ποιότητας του αέρα.
του 2016 για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών που
υποβλήθηκαν από το κράτος μέλος στον ΕΟΠ.
41Δεδομένα
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Επιτροπή δεδομένα για την ποιότητα του αέρα τόσο
πραγματικού χρόνου όσο και επικυρωμένα46.

Η κατωτέρω επισκόπηση των βιομηχανικών
δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από την οδηγία περί
βιομηχανικών εκπομπών βασίζεται στο έργο των
προφίλ ανά χώρα για την πολιτική για τις βιομηχανικές
εκπομπές49.

Διάγραμμα 13: Ζώνες ποιότητας του αέρα με
υπέρβαση των προτύπων ποιότητας του αέρα της ΕΕ
το 201747

Στην Κύπρο, σύμφωνα με την οδηγία περί
βιομηχανικών εκπομπών, πρέπει να διαθέτουν άδεια
περίπου 74 βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

CY 1,2
αριθμός ζωνών

1

0,8

Διάγραμμα 14:
Αριθμός
βιομηχανικών
εγκαταστάσεων βάσει της οδηγίας περί βιομηχανικών
εκπομπών, ανά τομέα, Κύπρος (2015)50

0,6
0,4

0,2
0

NO2 - Ετήσια οριακή
τιμή

PM10 - Ημερήσια
οριακή τιμή

Αριθμός ζωνών με υπέρβαση

PM2,5 - Ετήσια
οριακή τιμή

Αριθμός ζωνών χωρίς υπέρβαση

Δράση προτεραιότητας για το 2019


Ανάληψη δράσεων, στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), με σκοπό τη μείωση των
βασικών πηγών εκπομπών.

Βιομηχανικές εκπομπές
Οι βασικοί στόχοι της ενωσιακής πολιτικής για τις
βιομηχανικές εκπομπές είναι οι εξής:
i) προστασία του αέρα, του νερού και του εδάφους·
ii) πρόληψη και διαχείριση αποβλήτων·
iii) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της
αποδοτικότητας των πόρων· και
iv) καθαρισμός μολυσμένων τοποθεσιών.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ΕΕ ακολουθεί
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη και τον
έλεγχο των συνήθων και τυχαίων βιομηχανικών
εκπομπών. Ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής είναι η
οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών48.

Το 2015, οι βιομηχανικοί τομείς στην Κύπρο
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία περί
βιομηχανικών εκπομπών με τις περισσότερες
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία περί
βιομηχανικών εκπομπών ήταν η εντατική εκτροφή
πουλερικών και χοίρων (65 % των εγκαταστάσεων που
εμπίπτουν στην οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών)
και, σε μικρότερο βαθμό, οι τομείς ορυκτών προϊόντων,
διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας-ισχύος.
Η μεγαλύτερη παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων
προέρχεται από τον τομέα ενέργειας-ισχύος, ενώ η
μεγαλύτερη παραγωγή μη επικίνδυνων αποβλήτων
προέρχεται από τις «άλλες δραστηριότητες» και των
τομέα ορυκτών προϊόντων.

46Σύμφωνα

με το άρθρο 5 της εκτελεστικής απόφασης 2011/850/ΕΕ
της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό
κανόνων για τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ όσον αφορά την αμοιβαία
ανταλλαγή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 86),
τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν επίκαιρα δεδομένα.
47 ΕΟΠ, Κεντρικό αποθετήριο δεδομένων EIONET.Τα δεδομένα
αντικατοπτρίζουν την κατάσταση ως έχει την 26η Νοεμβρίου 2018.
48
Η οδηγία 2010/75/ΕΕ καλύπτει βιομηχανικές δραστηριότητες που
διεξάγονται πάνω από ορισμένα όρια. Η οδηγία καλύπτει την
ενεργειακή βιομηχανία, τη βιομηχανία παραγωγής μετάλλων, τη
βιομηχανία ορυκτών προϊόντων, τη χημική βιομηχανία και τη
διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και ένα ευρύ φάσμα
βιομηχανικών και γεωργικών τομέων (π.χ. εντατική εκτροφή χοίρων
και πουλερικών, παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, βαφή και
καθαρισμός).

Τα έγγραφα αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών
(ΒΔΤ) και τα συμπεράσματα ΒΔΤ καταρτίζονται μέσω
49

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Industrial emissions policy country profile –
Cyprus (Προφίλ ανά χώρα για την πολιτική για τις

βιομηχανικές εκπομπές – Κύπρος).
50

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Industrial emissions policy country profile –
Cyprus (Προφίλ ανά χώρα για την πολιτική για τις

βιομηχανικές εκπομπές – Κύπρος).
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ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών,
βιομηχανικών συνδέσμων, ΜΚΟ και της Επιτροπής. Έτσι
διασφαλίζεται καλή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα
μέρη και ορθότερη εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας
περί βιομηχανικών εκπομπών.



Ενίσχυση του ελέγχου και της επιβολής ώστε να
διασφαλίζεται
η
συμμόρφωση
με
τα
συμπεράσματα ΒΔΤ.
Αντιμετώπιση της οσμής από τον υψηλό αριθμό
εγκαταστάσεων εκτροφής πουλερικών και χοίρων,
οι οποίες βρίσκονται συχνά πλησίον κατοικημένων
περιοχών.

Χάρη στις προσπάθειες των εθνικών αρμόδιων αρχών
για την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών
συμπερασμάτων ΒΔΤ και των σχετιζόμενων επιπέδων
εκπομπών ΒΔΤ στις περιβαλλοντικές άδειες, η ρύπανση
έχει μειωθεί σημαντικά και εξακολουθεί να μειώνεται
διαρκώς.

Θόρυβος

Για παράδειγμα, με την εφαρμογή των προσφάτως
εγκριθέντων επιπέδων εκπομπών ΒΔΤ για μεγάλες
μονάδες καύσης, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου θα
περιοριστούν κατά μέσο όρο κατά 25 % έως 81 %, οι
εκπομπές οξειδίων του αζώτου κατά 8 % έως 56 %, οι
εκπομπές σκόνης κατά 31 % έως 78 % και οι εκπομπές
υδραργύρου κατά 19 % έως 71 %. Ο βαθμός μείωσης
εξαρτάται από την κατάσταση στις μεμονωμένες
μονάδες.

Ο
υπερβολικός
θόρυβος
από
αεροσκάφη,
σιδηροδρόμους και οδικά δίκτυα αποτελεί ένα από τα
κύρια αίτια περιβαλλοντικών ζητημάτων υγείας στην
ΕΕ52.

Στην οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο 51
προβλέπεται κοινή προσέγγιση για την αποφυγή,
πρόληψη ή περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από
έκθεση στον περιβάλλοντα θόρυβο.

Με βάση περιορισμένο σύνολο δεδομένων53, ο
περιβαλλοντικός θόρυβος προκαλεί τουλάχιστον
30 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Κύπρο και
ευθύνεται για 100 εισαγωγές σε νοσοκομεία. Επίσης, ο
θόρυβος διαταράσσει τον ύπνο 1 000 ατόμων στην
Κύπρο. Η εφαρμογή της οδηγίας για τον
περιβαλλοντικό θόρυβο παρουσιάζει σημαντικές
καθυστερήσεις. Με βάση το πλέον πρόσφατο
ολοκληρωμένο σύνολο στοιχείων (ήτοι του 2012 για
τους χάρτες θορύβου και του 2013 για τα σχέδια
δράσης), η χαρτογράφηση του θορύβου για τους
οδικούς άξονες δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ομοίως,
εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη σχεδίων δράσης για
τα πολεοδομικά συγκροτήματα (ήτοι, πληθυσμιακά
κέντρα ή τόποι οικονομικής δραστηριότητας) και για
τους μεγάλους οδικούς άξονες.

Διάγραμμα 15: Εκπομπές στην ατμόσφαιρα από
τομείς βάσει της οδηγίας περί βιομηχανικών
εκπομπών και όλες οι λοιπές συνολικές εθνικές
εκπομπές στην ατμόσφαιρα, Κύπρος (2015)

Αυτές οι πράξεις, που εγκρίνονται κατόπιν διεξαγωγής
δημόσιας διαβούλευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν
τα μέτρα για τη διατήρηση χαμηλών επιπέδων
θορύβου ή για τη μείωσή του.

Οι βασικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν για τους
βιομηχανικούς τομείς βάσει της οδηγίας περί
βιομηχανικών εκπομπών είναι οι εκπομπές οσμών από
τον υψηλό αριθμό εγκαταστάσεων εκτροφής
πουλερικών και χοίρων οι οποίες βρίσκονται συχνά
πλησίον κατοικημένων περιοχών, καθώς και η ρύπανση
από τη μονάδα βαρέος μαζούτ της Δεκέλειας. Στην
τελευταία έχει χορηγηθεί παρέκκλιση για τις
ατμοσφαιρικές εκπομπές της έως το τέλος του 2023. Η
Κύπρος σκοπεύει να στραφεί στο φυσικό αέριο για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, δεν είναι
σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μετάβαση.

Δράση προτεραιότητας για το 2019


δράσης

για

τη

Ποιότητα και διαχείριση των υδάτων
Η νομοθεσία και η πολιτική της ΕΕ ορίζουν ότι πρέπει
51

Οδηγία 2002/49/ΕΚ.
ΠΟΥ/ΚΚΕρ, 2011, Burden of disease from environmental noise (Η
επιβάρυνση από τις ασθένειες που σχετίζονται με τον περιβαλλοντικό
θόρυβο), Fritschi, L., Brown, A.L., Kim, R., Schwela, D., Kephalopoulos,
S. (eds), Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Περιφερειακό Γραφείο
Ευρώπης, Κοπεγχάγη, Δανία.
53Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Noise Fact Sheets 2017
(Ενημερωτικά δελτία για τον θόρυβο 2017).
52

Δράσεις προτεραιότητας για το 2019


Ολοκλήρωση των σχεδίων
διαχείριση του θορύβου.

Επανεξέταση των αδειών ώστε να διασφαλίζεται η
συμμόρφωσή τους με τα νεοεκδοθέντα
συμπεράσματα ΒΔΤ.
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να αμβλυνθούν σημαντικά οι επιπτώσεις των πιέσεων
που δέχονται τα μεταβατικά, τα παράκτια και τα γλυκά
ύδατα (συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών και
των υπόγειων υδάτων). Η επίτευξη, διατήρηση και
βελτίωση της καλής κατάστασης των υδατικών
συστημάτων, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα
ύδατα, θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ
επωφελούνται από καλής ποιότητας και ασφαλές
πόσιμο νερό και από καλής ποιότητας και ασφαλή
ύδατα κολύμβησης. Επίσης, θα διασφαλίσει ότι η
διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων (άζωτο
και φωσφόρος) πραγματοποιείται με πιο βιώσιμο και
αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο.

πηγές που δεν είναι συνδεδεμένες με αποχετευτικό
δίκτυο (επίσης 19 %)
Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις για τα επιφανειακά
ύδατα ήταν η αλλοίωση των οικοτόπων λόγω
μορφολογικών αλλαγών (συμπεριλαμβανομένης της
συνδεσιμότητας) (26 %) και η νιτρορύπανση (18 %). Στο
76 % των συστημάτων υπόγειων υδάτων η άντληση
υπερβαίνει τους διαθέσιμους υπόγειους πόρους και το
43 % των συστημάτων υπόγειων υδάτων πλήττονται
από διείσδυση αλμυρού νερού και το 33 % από χημική
ρύπανση.
Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης γενιάς σχεδίων
διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών υπήρξε
αύξηση του αριθμού των θέσεων παρακολούθησης που
χρησιμοποιούνται για την εποπτική και επιχειρησιακή
παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των
παράκτιων υδάτων. Αύξηση υπήρξε επίσης στον
αριθμό των συστημάτων παράκτιων υδάτων που
καλύπτει η εποπτική παρακολούθηση.

Η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τα ύδατα54
θεσπίζει ένα πλαίσιο προστασίας ώστε να
διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα για όλα τα υδατικά
συστήματα στην ΕΕ και εξετάζει συγκεκριμένες πηγές
ρύπανσης (για παράδειγμα, από τη γεωργία, τις αστικές
περιοχές και τις βιομηχανικές δραστηριότητες). Επίσης,
βάσει της εν λόγω νομοθεσίας, απαιτείται ενσωμάτωση
των προβλεπόμενων επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στα αντίστοιχα μέσα σχεδιασμού, π.χ. σχέδια
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και σχέδια
διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμού,
συμπεριλαμβανομένου προγράμματος μέτρων που
περιέχει
τις
δράσεις
που
σχεδιάζουν
να
πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη για την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων.

Όλα τα συστήματα παράκτιων υδάτων βρίσκονται σε
καλή ή βελτιωμένη κατάσταση/διαθέτουν καλό ή
βελτιωμένο δυναμικό, ενώ όλες οι φυσικές λίμνες
βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση. Όσον αφορά τους
φυσικούς ποταμούς, πάνω από το 60 % βρίσκονται σε
καλή ή βελτιωμένη κατάσταση, ενώ μόνο το 40 % των
ιδιαιτέρως τροποποιημένων ποταμών διαθέτουν καλό
ή βελτιωμένο δυναμικό.
Το ποσοστό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων
που
βρίσκονται
σε
καλή
ή
βελτιωμένη
κατάσταση/διαθέτουν καλό ή βελτιωμένο δυναμικό
ήταν 58 % όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 16, και
το ποσοστό για το οποίο η κατάσταση/το δυναμικό
παραμένει άγνωστη/-ο έχει μειωθεί σημαντικά (από
21 % στην πρώτη γενιά σχεδίων διαχείρισης των
λεκανών απορροής ποταμών σε 1 % στη δεύτερη
γενιά).

Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα
Η Κύπρος ενέκρινε και υπέβαλε τη δεύτερη γενιά
σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών
δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την κατάσταση και
την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την έγκριση της
πρώτης γενιάς σχεδίων διαχείρισης των λεκανών
απορροής ποταμών, συμπεριλαμβανομένων των
προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της έκθεσης ΕΕΠΠ
του 2017.

Η χημική κατάσταση των συστημάτων υπόγειων
υδάτων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη μεταξύ της
πρώτης και της δεύτερης γενιάς σχεδίων διαχείρισης
των λεκανών απορροής ποταμών, αλλά η ποσοτική
κατάσταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων
βελτιώθηκε σημαντικά. Ο αριθμός των συστημάτων
υπόγειων υδάτων που δεν βρίσκονται σε καλή
ποσοτική κατάσταση αυξήθηκε ελαφρά, αλλά η έκταση
των συστημάτων υπόγειων υδάτων που δεν βρίσκονται
σε καλή ποσοτική κατάσταση μειώθηκε από 92 % της
συνολικής έκτασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων
στην πρώτη γενιά σχεδίων διαχείρισης των λεκανών
απορροής ποταμών σε 57 % στη δεύτερη γενιά. Υπήρξε
πρόοδος όσον αφορά την παρακολούθηση, αλλά σε
επίπεδο πληροφόρησης για τις επιπτώσεις και τις
σημαντικές πιέσεις υπάρχουν ακόμη περιθώρια
βελτίωσης.

Οι πιο σημαντικές πιέσεις για τα επιφανειακά ύδατα
ήταν η διάχυτη ρύπανση (48 %) και η διάχυτη ρύπανση
που οφείλεται σε γεωργική δραστηριότητα (47 %). Οι
πιο σημαντικές πιέσεις για τα υπόγεια ύδατα ήταν η
άντληση ή εκτροπή ροής (71 % των συστημάτων
υπόγειων υδάτων), η διάχυτη ρύπανση (19 %) και η
διάχυτη ρύπανση που οφείλεται σε απορρίψεις από
54 Σε

αυτήν περιλαμβάνονται η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης
(2006/7/ΕΚ), η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
(91/271/ΕΟΚ) (όσον αφορά τις απορρίψεις δημοτικών και ορισμένων
βιομηχανικών λυμάτων), η οδηγία για το πόσιμο νερό (98/83/ΕΚ)
(όσον αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού), η οδηγία-πλαίσιο για
τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) (όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων
πόρων), η οδηγία για τη νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ) και η οδηγία για
τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ).
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Διάγραμμα 16: Οικολογική κατάσταση ή οικολογικό
δυναμικό των συστημάτων επιφανειακών υδάτων
στην Κύπρο55.
Ποταμοί

Λίμνες

επομένως, θετικό το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται,
έχουν
εξασφαλιστεί
σαφείς
δημοσιονομικές
δεσμεύσεις για το δεύτερο πρόγραμμα μέτρων της
Κύπρου.

100%

Οδηγία για τη νιτρορύπανση

90%

Η Κύπρος αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα όσον
αφορά τα επίπεδα νιτρικών αλάτων από γεωργικές
πηγές. Το 17 % περίπου των θέσεων παρακολούθησης
υπόγειων υδάτων είχε πληγεί (συγκεντρώσεις νιτρικών
αλάτων που υπερβαίνουν τα 25 mg/l) από ρύπανση την
περίοδο 2012-2015.

80%
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50%
40%

Μόνο το 8 % περίπου της υπό δημόσιο έλεγχο
επιφάνειας προσδιορίζεται ως ζώνη ευπρόσβλητη από
τα νιτρικά άλατα και υπόκειται σε υποχρεωτικά μέτρα
ελέγχου της ρύπανσης.
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Υψηλή

ΕΕ-28
Καλή

Μέτρια

Ελλιπής

Κακή
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Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης

Άγνωστη

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 17, το 2017, από τα
113 ύδατα κολύμβησης της Κύπρου, το 97,3 % ήταν
εξαιρετικής ποιότητας, το 0,9 % καλής ποιότητας και το
0 % επαρκούς ποιότητας (σε σύγκριση με 99,1 %, 0 %
και 0 % αντίστοιχα το 2016). Το 2017, δεν υπήρχαν
ύδατα κολύμβησης ανεπαρκούς ποιότητας στην
Κύπρο56. Αναλυτικές πληροφορίες για τα ύδατα
κολύμβησης της Κύπρου διατίθενται σε εθνική
διαδικτυακή πύλη και σε πρόγραμμα απεικόνισης
διαδραστικού χάρτη που σχεδιάστηκε και φιλοξενείται
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος57.

Οι σημαντικές πιέσεις προσδιορίζονται, αλλά δεν
αντιμετωπίζονται
στο
σύνολό
τους
με
προγραμματισμένα μέτρα (βασικός τύπος μέτρων)
ώστε να μειωθούν οι πιέσεις τόσο στα επιφανειακά
όσο και στα υπόγεια ύδατα. Στην περίπτωση των
υπόγειων υδάτων έχουν προγραμματιστεί μέτρα για
την αντιμετώπιση της άντλησης/εκτροπής ροής για
γεωργικούς σκοπούς, όχι όμως και για την
αντιμετώπιση της διάχυτης ρύπανσης που οφείλεται σε
γεωργική δραστηριότητα ή σε απορρίψεις από πηγές
που δεν είναι συνδεδεμένες με αποχετευτικό δίκτυο,
παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω πιέσεις έχουν
αναφερθεί ως αιτίες για τις οποίες τα συστήματα
υδάτων δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ομοίως,
στην περίπτωση των συστημάτων επιφανειακών
υδάτων δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση
της διάχυτης ρύπανσης που οφείλεται σε
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, αστικές απορροές,
απορρίψεις από πηγές που δεν είναι συνδεδεμένες με
αποχετευτικό
δίκτυο,
φυσική
αλλοίωση
καναλιού/κοίτης/παρόχθιας ζώνης/ακτής παρά το
γεγονός ότι οι εν λόγω πιέσεις έχουν αναφερθεί ως
αιτίες για τις οποίες τα συστήματα υδάτων δεν
βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Διάγραμμα 17: Ποιότητα υδάτων κολύμβησης 2014–
201758
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Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχημένη
εφαρμογή του προγράμματος μέτρων είναι η
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τη στήριξη των
απαιτούμενων επενδύσεων. Η Κύπρος ανέφερε ότι
μοναδικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση ορισμένων
μέτρων που περιλαμβάνονταν στο πρώτο πρόγραμμα
μέτρων ήταν η έλλειψη χρηματοδότησης. Είναι,

Κύπρος ΕΕ
Κύπρος ΕΕ
Ανεπαρκής ποιότητα
Καλή ποιότητα

*Η κατηγορία «καλή» θεσπίστηκε στην έκθεση του 2015 για τα ύδατα κολύμβησης

Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2017. Ποιότητα των

56

ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης το 2016, σ. 17.
57 ΕΟΠ, Κατάσταση των υδάτων κολύμβησης
55ΕΟΠ,

Πίνακας δεικτών παρακολούθησης του συστήματος
πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα για την Ευρώπη (WISE).

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2018. Ποιότητα των

58

ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης το 2017, σ. 21.
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Όσον αφορά τη συμμόρφωση της Κύπρου με την
οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, από
την πιο πρόσφατη έκθεση προέκυψε ότι περίπου
35 οικισμοί δεν είναι συμμορφούμενοι. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, η οποία
δεν έχει περατωθεί ακόμη. Οι εν λόγω περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης αποτυπώνονται στα ποσοστά συλλογής
και
επεξεργασίας
στην
Κύπρο
τα
οποία
περιλαμβάνονται στην εθνική έκθεση που εκπόνησε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την 9η υποβολή
εκθέσεων (έτος αναφοράς 2014) στο πλαίσιο της
οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων:






καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, η
ολοκλήρωση των τελευταίων έργων δεν προβλέπεται
πριν από το 2026, ήτοι πολύ αργότερα από την τελική
προθεσμία του 2012. Ιδανικά, το σχέδιο διαχείρισης της
Κύπρου θα πρέπει να διασφαλίζει την ολοκλήρωση των
έργων για την αντιμετώπιση των οικισμών που
παραβιάζουν την οδηγία το ταχύτερο δυνατό.
Αναφέρθηκαν ενημερωμένα στοιχεία για την
κατάσταση της Κύπρου την 31.12.2016 μέσω των
δέκατων εκθέσεων βάσει του άρθρου 15 και του
άρθρου 17, που υποβλήθηκαν την 20ή Ιουλίου 2018
στην Επιτροπή.

το ποσοστό συμμόρφωσης με το άρθρο 3 της
οδηγίας (οικισμοί στους οποίους συλλέγεται το
100 % του παραγόμενου φορτίου λυμάτων)
ανέρχεται σε 65 % σε σχέση με το συνολικό
παραγόμενο φορτίο από τους οικισμούς. Το
ποσοστό του 63,5 % δεν περιλαμβάνει τους
συμμορφούμενους οικισμούς που εξυπηρετούνται
από μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα
(1,5 % του συνολικού φορτίου)·
το ποσοστό συμμόρφωσης με το άρθρο 4 της
οδηγίας (οικισμοί στους οποίους το 100 % του
παραγόμενου
φορτίου
υποβάλλεται
σε
συμμορφούμενη δευτεροβάθμια επεξεργασία)
ανέρχεται σε 85,6 % σε σχέση με το φορτίο που
διοχετεύεται σε αποχετευτικά δίκτυα και σταθμούς
επεξεργασίας·
το ποσοστό συμμόρφωσης με το άρθρο 5 της
οδηγίας [οικισμοί με απορρίψεις σε ευαίσθητες
περιοχές και παραγόμενο φορτίο άνω των
10 000 μονάδων ισοδυνάμων πληθυσμού (ι.π.)
στους οποίους το 100 % του εν λόγω φορτίου
υποβάλλεται σε συμμορφούμενη επεξεργασία,
αυστηρότερη από τη δευτεροβάθμια) ανέρχεται σε
85,3 % σε σχέση με το φορτίο που διοχετεύεται σε
αποχετευτικά δίκτυα και σταθμούς επεξεργασίας.

Οδηγία για τις πλημμύρες
Η οδηγία για τις πλημμύρες θέσπισε ένα πλαίσιο για
την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών
συνεπειών που συνδέονται με τις σημαντικές
πλημμύρες.
Η Κύπρος ενέκρινε και υπέβαλε τα πρώτα οικεία σχέδια
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας βάσει της
οδηγίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε
αξιολόγηση.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, έχουν
καταβληθεί ικανοποιητικές προσπάθειες με θετικά
αποτελέσματα όσον αφορά τη θέσπιση στόχων και την
εκπόνηση μέτρων που εστιάζουν στην πρόληψη, την
προστασία και την ετοιμότητα. Από την αξιολόγηση
διαπιστώθηκε ότι, όπως και στην περίπτωση άλλων
κρατών μελών, τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας της Κύπρου δεν περιλαμβάνουν ακόμη
βάση αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου που
επιτυγχάνεται ως προς την εφαρμογή των μέτρων.
Επιπλέον, υπάρχει περιθώριο για τη συστηματική
εξέταση της εφαρμογής λύσεων που βασίζονται στη
φύση για τη στήριξη της μείωσης του κινδύνου
πλημμύρας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένο
αποχετευτικό δίκτυο, η Κύπρος μπορεί να χρησιμοποιεί
μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα (π.χ.
δεξαμενές αποθήκευσης) για τη βελτίωση του
ποσοστού συλλογής.

Δράσεις προτεραιότητας για το 201960


Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πραγματοποιείται
κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων
στους υπόλοιπους οικισμούς, απαιτείται επένδυση
ύψους περίπου 747 εκατ. EUR59. Σύμφωνα με την πιο
πρόσφατη έκθεση, τα απαριθμούμενα έργα έχουν
συνολική ονομαστική δυναμικότητα φορτίου που



59

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ένατη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της
εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας για
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (COM(2017)749) και έγγραφο
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο συνοδεύει την
έκθεση [SWD(2017)445].

60Για

Λήψη μέτρων για τον ορθότερο προσδιορισμό της
ποσοτικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων
σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και
για τη μείωση της υπεράντλησης υπόγειων
υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης
της άναρχης άντλησης με ίδια μέσα και των
άτυπων
αδειών,
που
είναι
ανεπαρκώς
ευθυγραμμισμένη
με
τις
περιβαλλοντικές
απαιτήσεις.
Παρακολούθηση των μεταβολών της ποιότητας
των υδάτων και επανεξέταση (ή αναθεώρηση,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο) των ευπρόσβλητων

την πλήρη δέσμη συστάσεων σε σχέση με την οδηγία-πλαίσιο
για τα ύδατα βλ. εδώ.
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στη νιτρορύπανση ζωνών και των σχετικών μέτρων
που προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσης.
Διασφάλιση ότι το σύνολο των αποχετευόμενων
λυμάτων υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα
με τις απαιτήσεις δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.
Λήψη μέτρων για τη συστηματική εξέταση των
δυνατοτήτων εφαρμογής λύσεων που βασίζονται
στη φύση για τη στήριξη της μείωσης των κινδύνων
πλημμύρας.

ελέγχους στις εισαγωγές και τις υποχρεώσεις που
σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού. Η
αρχιτεκτονική της επιβολής της εφαρμογής είναι
σύνθετη στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, και από
τα έργα επιβολής της εφαρμογής διαπιστώνονται
διαφορές τη συμμόρφωση μεταξύ των κρατών μελών.
Ήδη από το 2015, η Επιτροπή είχε τονίσει σε μελέτη της
τη σημασία της εναρμονισμένης εποπτείας της αγοράς
και της εναρμονισμένης επιβολής κατά την εφαρμογή
του κανονισμού REACH σε επίπεδο κρατών μελών, ως
προς την εποπτεία της αγοράς και την επιβολή, ενώ
θεωρούσε ότι αποτελεί ουσιώδη παράγοντα επιτυχίας
όσον αφορά τη λειτουργία εναρμονισμένης ενιαίας
αγοράς64.

Χημικές ουσίες
Η ΕΕ επιδιώκει να διασφαλίσει, έως το 2020, την
παραγωγή και τη χρήση των χημικών ουσιών κατά
τρόπους που ελαχιστοποιούν τις σημαντικές δυσμενείς
επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Η στρατηγική της ΕΕ για ένα μη τοξικό περιβάλλον που
ευνοεί την καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα και
την ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων μη χημικών
λύσεων, βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης.

Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή εξέδωσε αξιολόγηση
του κανονισμού REACH65. Η αξιολόγηση καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι ο κανονισμός REACH παράγει
αποτελέσματα προς την επίτευξη των στόχων του, αλλά
η εν λόγω πρόοδος είναι βραδύτερη από την
προσδοκώμενη. Επιπλέον, οι φάκελοι καταχώρισης
είναι συχνά ελλιπείς. Στην αξιολόγηση τονίζεται η
ανάγκη ενίσχυσης της επιβολής της εφαρμογής από
όλους τους παράγοντες, μεταξύ άλλων, από τους
καταχωρίζοντες, από τους μεταγενέστερους χρήστες
και ιδίως από τους εισαγωγείς, για την εξασφάλιση
ισότιμων όρων ανταγωνισμού, την επίτευξη των
στόχων του REACH και τη διασφάλιση της συνοχής με
τις δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης. Η
συνεπής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις
δραστηριότητες ελέγχου εφαρμογής και επιβολής της
νομοθεσίας από τα κράτη μέλη θεωρείται σημαντική
προς τον σκοπό αυτό.

Η ενωσιακή νομοθεσία περί των χημικών προϊόντων 61
παρέχει βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας και
του
περιβάλλοντος.
Επίσης,
διασφαλίζει
τη
σταθερότητα και την προβλεψιμότητα για τους
οικονομικούς φορείς της εσωτερικής αγοράς.
Το 2016, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών
Προϊόντων (ECHA) εξέδωσε έκθεση σχετικά με τον
κανονισμό REACH και τον κανονισμό CLP 62, σύμφωνα
με την οποία οι δραστηριότητες επιβολής της
εφαρμογής εξακολουθούν να εξελίσσονται. Τα κράτη
μέλη συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του φόρουμ
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο
εφαρμογής63. Από την εν λόγω συνεργασία προέκυψε
ότι
υπάρχει
περιθώριο
αύξησης
της
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων επιβολής
της εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις
καταχώρισης και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας όπου
η μη συμμόρφωση εξακολουθεί να είναι σχετικά
υψηλή.

Ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων
Η ενωσιακή πολιτική για το αστικό περιβάλλον
ενθαρρύνει τις πόλεις να θεσπίζουν πολιτικές για
βιώσιμο πολεοδομικό προγραμματισμό και σχεδιασμό.
Σε αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται καινοτόμες
προσεγγίσεις στους τομείς των δημόσιων αστικών
συγκοινωνιών και της αστικής κινητικότητας, των
αειφόρων κτιρίων, της ενεργειακής απόδοσης και της
διατήρησης της αστικής βιοποικιλότητας.

Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος, υπάρχει περιθώριο
περαιτέρω
βελτίωσης
και
εναρμόνισης
των
δραστηριοτήτων επιβολής της εφαρμογής σε επίπεδο
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων στα εισαγόμενα
προϊόντα. Η επιβολή της εφαρμογής παραμένει χαμηλή
σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τους

Έως το 2050 προβλέπεται ότι πάνω από το 80 % του
πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές στην Ευρώπη66.

61Πρωτίστως

για τα χημικά προϊόντα: κανονισμός REACH (ΕΕ L 396 της
30.12.2006, σ. 1)· για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία, κανονισμός CLP (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.), σε
συνδυασμό με τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα και για τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
62Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Report on the
Operation of REACH and CLP 2016 (Έκθεση του 2016 για τη λειτουργία
του κανονισμού REACH και του κανονισμού CLP).
63ECHA, με βάση τα έργα REF-1, REF-2 και REF-3.

64

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2015). Monitoring the Impacts of REACH on
Innovation, Competitiveness and SMEs (Παρακολούθηση του
αντίκτυπου του κανονισμού REACH στην καινοτομία, την
ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ). Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
65 COM(2018) 116.
66Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Urban Europe (Αστική Ευρώπη),
2016, σ. 9.
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Οι αστικές περιοχές θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις για
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αλλά
παρέχουν επίσης δυνατότητες για αποδοτικότερη
χρήση των πόρων. Η ΕΕ ενθαρρύνει τις πόλεις να γίνουν
πιο πράσινες μέσω πρωτοβουλιών όπως το βραβείο
«Πράσινη Πρωτεύουσα»67, το βραβείο «Πράσινο
Φύλλο»68 και το εργαλείο Green City69.

για το κλίμα και τις δεσμεύσεις που σκοπεύουν να
εκπληρώσουν έως το 2020 ή το 203074.
Στο πλαίσιο πρόσφατων μελετών, παρακολουθείται η
γεωχημεία του εδάφους ως εργαλείο για τον
προσδιορισμό της αστικής ρύπανσης και την
αποκατάσταση75.
Αυτές οι ευπρόσδεκτες πρωτοβουλίες και δίκτυα
πόλεων συμβάλλουν στη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος. Το 2017, 8,8 % του κυπριακού
πληθυσμού που ζει στις πόλεις δήλωσαν ότι η γειτονιά
τους έχει επηρεαστεί από ρύπανση, καπνιά ή άλλα
περιβαλλοντικά προβλήματα, ποσοστό που συνιστά
μείωση σε σχέση με το 9,3 % το 2016 και αύξηση σε
σχέση με το 8,3 % το 2015. Αυτά τα αριθμητικά
στοιχεία είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με
τον μέσο όρο της ΕΕ (20 % το 2017, 18,9 % το 2016
και % το 2015)76.

Χρηματοδότηση πιο πράσινων πόλεων
Η Κύπρος έχει διαθέσει 68,25 εκατ. EUR ή 22,8 % των
κονδυλίων της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)70 για τη βιώσιμη
αστική ανάπτυξη.
Η Κύπρος συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο αστικής
ανάπτυξης (ΔΑΑ)71. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει πάνω
από 500 πόλεις σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την υλοποίηση ολοκληρωμένων μέτρων
με βάση στρατηγικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη,
χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ την περίοδο 20142020.
Συμμετοχή σε ενωσιακές πρωτοβουλίες και δίκτυα για
το αστικό περιβάλλον
Οι δήμοι της Κύπρου συμμετέχουν γενικά σε
πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προστασία του
περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.
Η Κύπρος συμμετέχει στην πρωτοβουλία URBACT για τη
στήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω τριών
διαφορετικών θεματικών δικτύων72.
Αρκετά
έργα
δικτύων
του
προγράμματος
«Ορίζων 2020» συνέβαλαν επίσης στη βιωσιμότητα των
κυπριακών πόλεων. Το δίκτυο CIVITAS περιλαμβάνει
τρεις δήμους στην Κύπρο, που συνεργάζονται για πιο
καθαρές και καλύτερες μεταφορές στις πόλεις73.

Φύση και πόλεις
Πάνω από το 52 % του κυπριακού δικτύου Natura 2000
βρίσκεται σε λειτουργικές αστικές περιοχές 77, ποσοστό
που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ και
υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι
15 % (βλ. διάγραμμα 18).

24 κυπριακές πόλεις συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
«Σύμφωνο των Δημάρχων» της ΕΕ. Τον Μάιο του 2018,
οκτώ από αυτές τις πόλεις είχαν ήδη υλοποιήσει τα
σχέδια δράσης τους και παρακολουθούν τα
αποτελέσματά τους. Άλλες 16 δήμοι και κοινότητες
έχουν τουλάχιστον παρουσιάσει το σχέδιο δράσης τους

Διάγραμμα 18: Ποσοστό δικτύου 2000 σε λειτουργικές
αστικές περιοχές (ΛΑΠ)78

67Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, European Green Capital (Πράσινη
Πρωτεύουσα της Ευρώπης).
68 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Green Leaf Award (Βραβείο
Ευρωπαϊκό Πράσινο Φύλλο).
69 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εργαλείο Green City.
70Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης – Κύπρος – 20142020.
71
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Urban Development Network (Ευρωπαϊκό
δίκτυο αστικής ανάπτυξης).
72URBACT, Associated Networks by country (Συναφή δίκτυα ανά
χώρα).
73Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ορίζων 2020, Πρόγραμμα Civitas.

74Σύμφωνο

των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια,
Υπογράφοντες.
75 Πρόγραμμα URGE, Geochemistry in Europe (Η γεωχημεία στην
Ευρώπη).
76 Eurostat, Pollution, grime or other environmental problems by
degree of urbanisation (Ρύπανση, καπνιά ή άλλα περιβαλλοντικά
προβλήματα ανά βαθμό αστικοποίησης), 2018.
77Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ορισμός των «Functional Urban Areas»
(λειτουργικές αστικές περιοχές).
78Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η 7η έκθεση για την οικονομική, την
κοινωνική και την εδαφική συνοχή, 2017, σ. 121.
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Natura 2000 εντός ΛΑΠ

Η κατανομή των επιβατικών χερσαίων μεταφορών ανά
τρόπο μεταφοράς84 ήταν 81 % για τα αυτοκίνητα (ΕΕ28: 83,4 %) και 19 % για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ
(ΕΕ-28:
9,1 %)85.
Επομένως,
τα
αυτοκίνητα
εξακολουθούν να αποτελούν το προσφιλές μέσο
μεταφοράς, ενώ η Κύπρος έχει ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά επιβατικών μεταφορών με λεωφορείο/τρόλεϊ
στην ΕΕ, εν μέρει λόγω των γεωγραφικών
χαρακτηριστικών της χώρας.

Natura 2000 εκτός ΛΑΠ
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Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί εντεινόμενο
πρόβλημα στη Λευκωσία. Οι δημόσιες συγκοινωνίες
συνίστανται σε γραμμές λεωφορείων που εξυπηρετούν
όλο το νησί. Τα λεωφορεία είναι ασφαλή και
οικονομικά,
ωστόσο
η
εξυπηρέτηση
είναι
περιορισμένη.

Άτακτη αστική εξάπλωση
Η τιμή της σταθμισμένης αστικής εξάπλωσης στην
Κύπρο ήταν 2,74 UPU/m2 το 2019 σε σύγκριση με μέσο
όρο της ΕΕ (ΕΕ-28+ΕΟΠ-4) 1,64 UPU/m2, με αύξηση
10 % από το 2006 έως το 200979, 80.

Όσον αφορά την αστική κινητικότητα, η Κύπρος
συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα. Ένα καλό
παράδειγμα είναι μια σειρά από συνέδρια Βιώσιμης
Κινητικότητας & Ευφυών Μεταφορών86.

Άτακτη αστική εξάπλωση
Μεγάλα τμήματα της Ευρώπης επηρεάζονται από την
άτακτη αστική εξάπλωση. Η τιμή WUP (weighted urban
proliferation – σταθμισμένη αστική εξάπλωση) για
ολόκληρη την Ευρώπη (32 εξεταζόμενες χώρες, ήτοι ΕΕ28 + 4) το 2009 ήταν 1,64 UPU/m2 (όπου οι τιμές της
άτακτης αστικής εξάπλωσης για την Ευρώπη
κυμαίνονταν από 0,1 έως 6,6 UPU/m2· ο μεγαλύτερος
αριθμός αντιστοιχεί σε περισσότερη άτακτη αστική
εξάπλωση). Η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ρουμανία και η
Εσθονία είχαν τις χαμηλότερες τιμές. Η Κύπρος
(2,74 UPU/m2 το 2009) συγκαταλέγεται μεταξύ των
χωρών που χωρίζονται από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες διά θαλάσσης (ήτοι, Σουηδία, Νορβηγία, Κύπρος
και Μάλτα), στις οποίες παρατηρούνται απότομες
διαφοροποιήσεις ως προς τις τιμές άτακτης αστικής
εξάπλωσης81. Κατά την περίοδο 2006-2009, η άτακτη
αστική εξάπλωση αυξήθηκε σε όλες τις χώρες. Η
συνολική αύξηση ήταν 5 %. Οι υψηλότερες απόλυτες
αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (+ 0.59 UPU/m2)
και στην Κύπρο (+ 0.25 UPU/m2)82.
Κυκλοφοριακή συμφόρηση και αστική κινητικότητα
Ο συνολικός αριθμός οδικών οχημάτων στην Κύπρο
αυξήθηκε αγγίζοντας τα 696 150 το 2016, σε ελαφριά
αλλά σταθερή αύξηση από το 201383.

79Οι

μονάδες αστικής διάχυσης (Urban Permeation Units – UPU)
μετρούν το μέγεθος της δομημένης περιοχής, καθώς και τον βαθμό
διασποράς της σε ολόκληρη την περιοχή.
80
ΕΟΠ, Urban Sprawl in Europe, Annex I (Άτακτη αστική εξάπλωση
στην Ευρώπη, Παράρτημα I), 2014, σ. 4-5.
81ΕΟΠ, Urban Sprawl in Europe, Annex I (Άτακτη αστική εξάπλωση
στην Ευρώπη, Παράρτημα I), 2016, σ. 4-5.
82ΕΟΠ, Urban Sprawl in Europe (Άτακτη αστική εξάπλωση στην
Ευρώπη), 2016, σ. 71.
Eurostat, Passenger cars per 1 000 inhabitants (Επιβατικά αυτοκίνητα
ανά 1 000 κατοίκους), 2018.

84Η

σχέση μεταξύ μέσου μεταφοράς και διανυθέντων χιλιομέτρων (με
εξαίρεση τα ποδήλατα και τα εναλλακτικά μέσα).
85Eurostat, Στατιστικές μεταφορών επιβατών ανά τρόπο μεταφοράς.
86 Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας, Κύπρος.
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Μέρος II: Πλαίσιο διευκόλυνσης: εργαλεία εφαρμογής
4. Πράσινη φορολογία, πράσινες δημόσιες συμβάσεις,
περιβαλλοντική χρηματοδότηση και επενδύσεις
Παράλληλα, οι επιδοτήσεις μετά φόρων για χρήση
ορυκτών καυσίμων (που περιλαμβάνουν τόσο
επιδοτήσεις για τη διαφορά τιμών όσο και επιδοτήσεις
αντιστάθμισης των αρνητικών εξωτερικών παραγόντων
που σχετίζονται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως
τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση, ταχύτερη κλιματική
αλλαγή και κυκλοφοριακή συμφόρηση) ήταν σχεδόν
μηδενικές το 201590.

Πράσινη φορολογία και περιβαλλοντικά
επιβλαβείς επιδοτήσεις
Τα οικονομικά κίνητρα, η φορολογία και άλλα
οικονομικά μέσα αποτελούν αποτελεσματικούς και
αποδοτικούς τρόπους επίτευξης των στόχων της
πολιτικής για το περιβάλλον. Το σχέδιο δράσης για την
κυκλική οικονομία ενθαρρύνει τη χρήση τους. Οι
περιβαλλοντικά
επιβλαβείς
επιδοτήσεις
παρακολουθούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου και της διαδικασίας διακυβέρνησης της
Ενεργειακής Ένωσης.

Η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον
αφορά τη μείωση της διαφοράς της τιμής ντίζελ/βενζίνης
(διαφορά της τιμής του ντίζελ έναντι της τιμής της
βενζίνης) από το 2005. Το 2016 παρατηρήθηκε ένα
αξιοσημείωτο χάσμα 6 % μεταξύ των φορολογικών
συντελεστών βενζίνης και ντίζελ, ενώ το 2005 ήταν
23 %91. Οι φορολογικοί συντελεστές επί της βενζίνης και
του ντίζελ το 2016 παρέμειναν παρεμφερείς με αυτούς
του 2015 (0,48 EUR ανά λίτρο για τη βενζίνη και 0,45 EUR
για το ντίζελ)92.

Τα έσοδα της Κύπρου από περιβαλλοντικούς φόρους
εξακολουθούν να υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι
περιβαλλοντικοί φόροι αντιστοιχούσαν στο 2,93 % του
ΑΕΠ το 2017 (μέσος όρος στην ΕΕ των 28: 2,4 %) (βλ.
διάγραμμα 19) και οι ενεργειακοί φόροι στο 2,25 % του
ΑΕΠ (μέσος όρος στην ΕΕ: 1,84 %)87. Το ίδιο έτος τα
έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν στο
8,62 % των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (μέσος όρος στην ΕΕ των 28:
5,97 %).

Διάγραμμα 19: Έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους
ως ποσοστό του ΑΕΠ (2017)93

Η φορολογική διάρθρωση της Κύπρου οδηγεί σε
χαμηλότερο ποσοστό εσόδων από τη φορολόγηση της
εργασίας στα συνολικά φορολογικά έσοδα σε σχέση με
τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα έσοδα της Κύπρου από τη
φορολόγηση της εργασίας ήταν 34,7 % το 2016, ενώ η
έμμεση φορολογική επιβάρυνση της εργασίας ανήλθε σε
25,6 %88. Οι φόροι κατανάλωσης παρέμειναν σχετικά
υψηλοί (39,9 %, 7η θέση στην ΕΕ των 28), κάτι που
υποδεικνύει
ότι
υπάρχει
κάποια
δυνατότητα
μετατόπισης της φορολογίας από την εργασία στην
κατανάλωση, ιδίως μέσω των περιβαλλοντικών φόρων.
Η Επιτροπή δήλωσε επανειλημμένα στην έκθεση του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ότι τα έσοδα από φόρους
κατανάλωσης και περιβαλλοντικούς φόρους είναι υψηλά
στην Κύπρο, πράγμα που καθιστά τη φορολογική
διάρθρωσή της σχετικά φιλική προς την ανάπτυξη και
προς το περιβάλλον89.

90Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και ΔΝΤ, Fossil Fuel Subsidies (Επιδοτήσεις
για χρήση ορυκτών καυσίμων), 2017, σ. 10-11.
91 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 2017, Environmental
taxation and EU environmental policies (Περιβαλλοντική φορολογία και
πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον), σ. 27.
92Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Taxes in Europe Database (Βάση δεδομένων για
τους φόρους στην Ευρώπη), 2018.
93Eurostat, Environmental tax revenues (Έσοδα από περιβαλλοντικούς
φόρους), 2019.

87Eurostat,

Environmental tax revenues (Έσοδα από περιβαλλοντικούς
φόρους), 2019.
88Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Taxation Trends Report (Έκθεση για τις
φορολογικές τάσεις), 2018.
89Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Semester Country Report 2018
(Έκθεση ανά χώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018), σ. 30.
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Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε καινούρια
επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην Κύπρο
αυξήθηκε ελαφρώς τα τελευταία έτη. Το 2016, το
ποσοστό καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων που
χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα ήταν εννεαπλάσιο
σε σχέση με αυτό του 2014. Ωστόσο, τα επίπεδα
εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά (0,31 %)97. Η
πλειονότητα των εν λόγω οχημάτων είναι ηλεκτρικά
οχήματα. Στη χώρα χρησιμοποιούνται ελάχιστα ή
καθόλου οχήματα πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).
Η φορολογική μεταχείριση για τα εταιρικά αυτοκίνητα
δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας στην Κύπρο 98.
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Πράσινες δημόσιες συμβάσεις
Οι πολιτικές της ΕΕ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις
ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω
μέτρα προκειμένου να εφαρμόσουν τα κριτήρια για τις
πράσινες συμβάσεις τουλάχιστον στο 50 % των
δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης
των δημόσιων συμβάσεων ως στρατηγικού εργαλείου
για τη στήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος.
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Η συνολική αξία των δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ
ανέρχεται περίπου σε 1,8 τρισ. EUR (περίπου 14 % του
ΑΕΠ). Σημαντικό μέρος αυτού του ποσού διατίθεται σε
τομείς με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο όπως οι
κατασκευές και οι μεταφορές. Ως εκ τούτου, οι πράσινες
δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) μπορούν να συμβάλουν
σημαντικά στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των
δημόσιων δαπανών για το περιβάλλον και να
υποστηρίξουν τις βιώσιμες καινοτόμες επιχειρήσεις. Η
Επιτροπή έχει προτείνει κριτήρια για τις ΠΔΣ της ΕΕ99.

4,0

Έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους (% του ΑΕΠ)

Στην Κύπρο ισχύουν φόροι επί μηχανοκίνητων οχημάτων
με βάση το διοξείδιο του άνθρακα. Το τέλος ταξινόμησης
οχημάτων και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας βασίζονται
στις εκπομπές CO294. Το 2016 είχαν θεσπιστεί κίνητρα
για την ενθάρρυνση της αγοράς αυτοκινήτων με
χαμηλότερες εκπομπές CO2. Τα εν λόγω κίνητρα
συνδέονται με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, τα διόδια,
την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις χρεώσεις για
ζώνες χαμηλών εκπομπών, καθώς και με την αγορά
καθαρότερων οχημάτων. Δεν υπήρχαν κίνητρα που
συνδέονταν με την προνομιακή χρήση δημόσιων
υποδομών95. Τα καινούρια οχήματα που αγοράζονται
στην Κύπρο συγκαταλέγονται μεταξύ των λιγότερο
φιλικών προς το περιβάλλον στην ΕΕ, με μέσες εκπομπές
CO2 123,5 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (μέσος όρος ΕΕ:
118 γραμμάρια το 2016)96.

Η Κύπρος εκπόνησε το πρώτο της εθνικό σχέδιο δράσης
για την προώθηση των ΠΔΣ εντός του πλαισίου της ΕΕ
τον Μάρτιο του 2007. Εν συνεχεία, τον Ιανουάριο του
2012 δημοσιεύτηκε αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο
δράσης, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε ισχύ.
Τα κριτήρια της ΕΕ για ΠΔΣ προτείνονται για τις
ακόλουθες ομάδες προϊόντων: εξοπλισμός γραφείου,
97Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, Transport in the European Union Current
Trends and Issues (Οι μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Τάσεις και
ζητήματα), 2018, σ. 72-75.
98Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Taxation of commercial cars in Belgium
(including data for all Member States) [Φορολόγηση
επαγγελματικών αυτοκινήτων στο Βέλγιο (συμπ. δεδομένων για όλα τα
κράτη μέλη)], 2017, σ. 3.
99
Στην ανακοίνωση «Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του
περιβάλλοντος» (COM(2008) 400) η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία
μιας διαδικασίας θέσπισης κοινών κριτηρίων για τις ΠΔΣ. Η βασική
αντίληψη που διαπνέει τις ΠΔΣ παραπέμπει στην ύπαρξη σαφών,
επαληθεύσιμων, αιτιολογημένων και φιλόδοξων περιβαλλοντικών
κριτηρίων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα οποία στηρίζονται σε
προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής και επιστημονικά τεκμηριωμένη
βάση.

94ACEA,

CO2 based motor vehicle taxes in Europe (Φόροι επί
μηχανοκίνητων οχημάτων στην Ευρώπη που βασίζονται στο CO2).
95Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Appropriate taxes and
incentives do affect purchases of new cars (Οι κατάλληλοι φόροι και
κίνητρα επηρεάζουν όντως την αγορά καινούριων αυτοκινήτων), 18
Μαΐου 2018.
96
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Average CO2 emissions
from new passenger cars sold in EU-28 Member States plus Norway,
Iceland and Switzerland in 2016 (Μέσες εκπομπές CO2 από καινούρια
επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ των 28
και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία το 2016).
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Ταμείων (ΕΔΕΤ)101 είναι ουσιαστική εφόσον οι χώρες
πρόκειται να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους
και να τους ενσωματώσουν σε άλλους τομείς πολιτικής.
Άλλα μέσα όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το
πρόγραμμα LIFE102 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)103 μπορούν επίσης να
στηρίξουν την εφαρμογή και τη διάδοση ορθών
πρακτικών.

χαρτί,
ηλεκτρισμός,
προϊόντα
και
υπηρεσίες
καθαρισμού, είδη υγιεινής, κατασκευές (κτίρια και οδικό
δίκτυο), τρόφιμα και υπηρεσίες εστίασης, έπιπλα,
υφάσματα, μεταφορές, προϊόντα και υπηρεσίες
κηπουρικής, οδικός φωτισμός και σήματα οδικής
κυκλοφορίας.
Όλοι οι προμηθευτές του δημόσιου τομέα πρέπει να
υιοθετήσουν τουλάχιστον τα βασικά κριτήρια του
εθνικού σχεδίου δράσης για τις ΠΔΣ (περιλαμβανομένων
των κριτηρίων του βοηθήματος της ΕΕ για τις ΠΔΣ και
εθνικά κριτήρια για κατηγορίες για τις οποίες δεν
υπάρχουν κριτήρια της ΕΕ), με στόχο τουλάχιστον 50 %.

Στο ειδικό Ευρωβαρόμετρο του 2017 για τη στάση των
πολιτών της ΕΕ απέναντι στο περιβάλλον, το 97 % των
Κυπρίων δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την αύξηση των
επενδύσεων της ΕΕ στην προστασία του περιβάλλοντος
(μέσος όρος στην ΕΕ των 28: 85 %).

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα, οι κυπριακές
αρχές
χρησιμοποίησαν
πράσινα
κριτήρια
σε
περισσότερο από 50 % των περιπτώσεων σε επιλεγμένες
κατηγορίες. ΠΔΣ χρησιμοποιήθηκαν για το 90 % των
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως για εξοπλισμό
πληροφορικής
γραφείου
και
φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα, για το 100 % των αγορών σημάτων οδικής
κυκλοφορίας, δημόσιων σιντριβανιών και καζανακιών
τουαλέτας, και για το 95 % των αγορών φωτιστικών
σωμάτων εσωτερικού χώρου.

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 20142020
Για την περίοδο 2014-2020, διατέθηκαν στην Κύπρο
998,5 εκατ. EUR από τα ΕΔΕΤ. Αυτό σημαίνει ότι, με την
εθνική συνεισφορά της ύψους 267 εκατ. EUR, η Κύπρος
διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,17 δισ. EUR
για επενδύσεις σε διάφορους τομείς. Οι επενδύσεις
πραγματοποιούνται
μέσω
τεσσάρων
εθνικών
επιχειρησιακών προγραμμάτων και θα οδηγήσουν σε
δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη, καλύτερη
προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη διαχείριση της
γης στη γεωργία και τη δασοκομία, αποδοτική χρήση
των πόρων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν
σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές δικτύου στις
μεταφορές και στην ενέργεια.

Από το 2014 το Τμήμα Περιβάλλοντος απονέμει βραβεία
για ορθές πρακτικές ΠΔΣ, σε αναγνώριση των
προσπαθειών που καταβάλλουν οι φορείς που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις στον εν λόγω τομέα. Τα
βραβεία ΠΔΣ περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος. Μελλοντικά θα απονέμονται βραβεία
και σε άλλες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο
εθνικό σχέδιο δράσης της Κύπρου για τις ΠΔΣ. Το 2017
απονεμήθηκαν βραβεία και σε άλλες κατηγορίες που
περιλαμβάνονται στο ΕΣΔ της Κύπρου για τις ΠΔΣ.
Επίσης, το 2017 απονεμήθηκαν βραβεία ΠΔΣ και στον
δημόσιο τομέα.

Διάγραμμα 20: ΕΔΕΤ 2014-2020 – Διάθεση ενωσιακών
κεφαλαίων κατά τομέα, Κύπρος (σε δισ. EUR)104

Περιβαλλοντική χρηματοδότηση και
επενδύσεις
Σύμφωνα με τους κανόνες των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), τα
κράτη μέλη πρέπει να προωθούν το περιβάλλον και το
κλίμα στις χρηματοδοτικές στρατηγικές και στα
προγράμματά τους για την οικονομική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη και τη
θαλάσσια πολιτική.

Ήτοι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ αναφέρονται ως «ταμεία
101

Η επίτευξη της αειφορίας προϋποθέτει την κινητοποίηση
δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης 100. Η
χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών

για την πολιτική συνοχής».
102Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LIFE.
103
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 2016 Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων, 2016.
104Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Structural and Investment Funds
Data By Country (Δεδομένα Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων ανά χώρα).

100

Βλέπε, για παράδειγμα, Σχέδιο Δράσης για τη χρηματοδότηση της
αειφόρου ανάπτυξης (COM(2018) 97).
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Για την αγροτική ανάπτυξη, η Κύπρος διαθέτει περίπου
32 εκατ. EUR από τη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, για τη
στήριξη γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων. Διαθέτει
ακόμη 7 εκατ. EUR για τη στήριξη της βιολογικής
γεωργίας και 2 εκατ. EUR για τη στήριξη των
υποχρεώσεων για το δίκτυο Natura 2000. Επίσης, η
Κύπρος
πρόσθεσε
πρόσφατα
μια
νέα
γεωργοπεριβαλλοντική δέσμευση για απαγόρευση της
βόσκησης όλων των ζώων σε βοσκότοπους «υψηλής
φυσικής αξίας» και σε βοσκότοπους που βρίσκονται
εντός περιοχών Natura 2000.

Περιβάλλον και αποδοτικότητα των
πόρων
Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ
Υποδομές δικτύου στις μεταφορές και
στην ενέργεια
Βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση
Τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνίας
Έρευνα και καινοτομία

Κοινωνική ένταξη
Οικονομία χαμηλών ανθρακούχων
εκπομπών
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
πρόληψη κινδύνων
Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

Πολιτική συνοχής

Στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Κύπρου
εκτίθενται οι προτεραιότητες για την αξιοποίηση της
χρηματοδότησης ύψους 243,3 εκατ. EUR που είναι
διαθέσιμη για την περίοδο 2014-2020. Αυτή η
χρηματοδότηση
περιλαμβάνει
πόρους
ύψους
132,2 εκατ. EUR
από
το
ΕΓΤΑΑ
και
εθνική
συγχρηματοδότηση ύψους 119,1 εκατ. EUR109.

Για την περίοδο 2014-2020, διατέθηκαν στην Κύπρο
826,5 εκατ. EUR ως συνολική χρηματοδότηση για την
πολιτική συνοχής. Τα ενωσιακά κονδύλια αποτελούν
βασικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη προστασία του
περιβάλλοντος στην ΕΕ105. Μία από τις επενδυτικές
προτεραιότητες για την Κύπρο την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020 είναι η προστασία του
περιβάλλοντος και η αποδοτική χρήση των πόρων 106. Οι
εν λόγω επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μετάβαση σε
μια κυκλική οικονομία.

Το ΠΑΑ της Κύπρου εστιάζει σε δράσεις για την
αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση των
οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα, 36 742 εκτάρια
γεωργικών εκτάσεων θα προστατεύονται δυνάμει
γεωργικών-περιβαλλοντικών-κλιματικών
συμβάσεων
που έχουν ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και την
πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους. Επιπλέον, 11 700
εκτάρια (41,4 %) αρδευόμενων εκτάσεων αναμένεται να
μεταβούν σε αποδοτικότερα συστήματα άρδευσης.

Οι επενδύσεις στην καινοτομία και την οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι
βασικοί τομείς προς εξέταση κατά την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών δαπανών. Το ΕΤΠΑ και το ταμείο
συνοχής διαθέτουν 133 εκατ. EUR για την οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και
11,8 εκατ. EUR για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και 184,3 εκατ. EUR για περιβαλλοντικά μέτρα107.
Επιπλέον, περίπου 22,8 % του προϋπολογισμού του
ΕΤΠΑ χρησιμοποιείται για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών
παραμέτρων στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), οι δύο
βασικοί τομείς είναι: i) η διάθεση του ΕΓΤΑΑ για τη
χρηματοδότηση της οικολογικής διαχείρισης της γης και
άλλων περιβαλλοντικών μέτρων· και ii) η διασφάλιση της
αποτελεσματικής υλοποίησης του πρώτου πυλώνα της
ΚΓΠ για την πολλαπλή συμμόρφωση και την ενίσχυση
οικολογικού προσανατολισμού του πρώτου πυλώνα. Ο
προϋπολογισμός για τις άμεσες ενισχύσεις για την
περίοδο 2015-2020 ανέρχεται σε 353 εκατ. EUR, εκ των
οποίων το 30 % θα διατεθεί σε πρακτικές οικολογικού
προσανατολισμού που έχουν περιβαλλοντικό όφελος 110.

Τεχνική βοήθεια

Μέτρα που έχουν διακοπεί
Αποδοτική δημόσια διοίκηση

ΕΤΠΑ

ΕΓΤΑΑ

ΕΤΘΑ

ΕΚΤ

ΠΑΝ

ΤΣ

Τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι απορροφήθηκε το
100 % των κεφαλαίων της ΕΕ για την περίοδο 20072013108.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα οικονομικά
στοιχεία (για την περίοδο 2007-2013), η χρήση
διαθέσιμων κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης στην Κύπρο
ήταν 99,9 % (μέσος όρος της ΕΕ: 97,3 %)111.

Αγροτική ανάπτυξη

105«Οι

στόχοι των ΕΔΕΤ επιδιώκονται στο πλαίσιο της βιώσιμης
ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της
διαφύλαξης, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος,
όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”», άρθρο 8 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
106 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης – Κύπρος – 20142020
107Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης – Κύπρος – 20142020
108 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SF 2007-2013 Funds Absoption Rate (Ποσοστό
απορρόφησης διαρθρωτικών κεφαλαίων 2007-2013)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Θάλασσα», η
Κύπρος θα επενδύσει περίπου 53 εκατ. EUR στον τομέα
θάλασσας και αλιείας, με τη συνεισφορά του ΕΤΘΑ να
109Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, Rural development 2014-2020:Country files

(Αγροτική ανάπτυξη 2014-2020: Δελτία χωρών)
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Επιτροπή, Η ΚΓΠ στην Κύπρο, 2017.
COM(2017) 554.
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ανέρχεται 39,7 εκατ. EUR. Αρκετά προγράμματα με
περιβαλλοντικά οφέλη έχουν χρηματοδοτηθεί στο
πλαίσιο της προτεραιότητας 1 (βιώσιμη αλιεία) και της
προτεραιότητας 2 (βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια) του
επιχειρησιακού προγράμματος. Το 23,8 % του συνολικού
κονδυλίου του επιχειρησιακού προγράμματος διατίθεται
για τη δημιουργία περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής
ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής
και
βασιζόμενης
στη
γνώση
υδατοκαλλιέργειας112.

πολιτών προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και να
εφαρμόσουν ορθές πρακτικές σε άλλες πόλεις116.
Επίσης, το ερευνητικό κέντρο «Κοίος» εξασφάλισε
χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020»
(στο πλαίσιο της δράσης TEAMING του μέρους του
προγράμματος με τίτλο «Εξάπλωση της αριστείας και
διεύρυνση της συμμετοχής») προκειμένου να
αναβαθμιστεί σε κέντρο αριστείας. Αποστολή του
κέντρου «Κοίος» είναι η πολυεπιστημονική έρευνα και
καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνίας με έμφαση στην παρακολούθηση, τον
έλεγχο, την ασφάλεια και τη διαχείριση κρίσιμων
υποδομών, στις οποίες συγκαταλέγονται μεγάλης
κλίμακας, σύνθετα συστήματα, όπως ενεργειακά
συστήματα, συστήματα υδροδότησης, συστήματα
μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και συστήματα
διαχείρισης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) αποτελεί
βασικό ενωσιακό χρηματοδοτικό μέσο που αναπτύχθηκε
ειδικά για τον προσανατολισμό των επενδύσεων στις
ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών και ενέργειας και τις
ευρωπαϊκές ψηφιακές υποδομές. Στόχος του είναι η
αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ελλειπόντων κρίκων
και σημείων συμφόρησης και η προώθηση της
βιωσιμότητας.

Εκτός των προαναφερόμενων προγραμμάτων εργασιών,
σε ολόκληρο το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» υπάρχουν
δαπάνες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Στην Κύπρο,
τα έργα που έγιναν αποδεκτά για χρηματοδότηση σε όλα
τα προγράμματα εργασιών του προγράμματος
«Ορίζων 2020» έως τον Δεκέμβριο του 2018
περιλάμβαναν 34 εκατ. EUR που προορίζονταν για
δράση για το κλίμα (23,1 % της συνολικής συνεισφοράς
του προγράμματος «Ορίζων 2020» στη χώρα) και
4 εκατ. EUR για δράσεις που σχετίζονται με τη
βιοποικιλότητα (3 % της συνολικής συνεισφοράς του
προγράμματος «Ορίζων 2020» στη χώρα)117.

Έως το τέλος του 2017, η Κύπρος είχε υπογράψει
συμφωνίες για έργα ύψους 51 εκατ. EUR στο πλαίσιο
του ΜΣΕ113.
Ορίζων 2020
Η Κύπρος επωφελείται από χρηματοδότηση στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ορίζων 2020» από την έναρξη του
προγράμματος το 2014. Από τον Ιανουάριο του 2019,
124 συμμετέχοντες έχουν λάβει συνολικό ποσό ύψους
30,8 εκατ. EUR για έργα από τα προγράμματα εργασιών
για τις κοινωνικές προκλήσεις που αφορούν
περιβαλλοντικά θέματα114, 115.

Πρόγραμμα LIFE
Από την έναρξή του το 1992, το πρόγραμμα LIFE έχει
συγχρηματοδοτήσει συνολικά 45 έργα στην Κύπρο118 με
συνολικές επενδύσεις ύψους 44,5 εκατ. EUR. Από αυτό
το ποσό, η ΕΕ παρείχε 26 εκατ. EUR. Από τα εν λόγω
έργα, 11 επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική
καινοτομία (στο πλαίσιο της προτεραιότητας του LIFE
«περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων») και εννέα
στη διατήρηση της φύσης (στο πλαίσιο της
προτεραιότητας «φύση και βιοποικιλότητα»).

Η Λευκωσία συμμετέχει στο έργο του προγράμματος
«Ορίζων 2020» με τον τίτλο «COproductioN with NaturE
for City Transitioning, INnovation and Governance»
(CONNECTING), στόχος του οποίου είναι η εκπόνηση
πολιτικών και πρακτικών που αυξάνουν την
ανθεκτικότητα, την καινοτομία και τη διακυβέρνηση των
αστικών περιοχών μέσω λύσεων που βασίζονται στη
φύση. Το έργο φέρνει σε επαφή δημοτικές αρχές, ΜΜΕ,
πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των

Για την περίοδο 2014-2017, η ΕΕ έχει διαθέσει
6 εκατ. EUR σε κυπριακά έργα119. Το έργο «LIFE+
ORGANIKO», με αιτούμενη συνεισφορά της ΕΕ ύψους
άνω των 500 000 EUR120, έχει ως στόχο τον
εκσυγχρονισμό της βιολογικής γεωργίας και των
προϊόντων της ώστε να συμβάλει στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής.

112Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, ΕΤΘΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020
Επιτροπή, 2018 European Semester Country Report
(Εκθέσεις ανά χώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018)
113Ευρωπαϊκή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπολογισμοί βάσει CORDA (κοινή
βάση ερευνητικών δεδομένων). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης
114

είναι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που αποφάσισε η Επιτροπή.
Κανονικά αντιστοιχεί στην αιτούμενη επιχορήγηση, αλλά ενδέχεται να
είναι χαμηλότερο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπολογισμοί βάσει CORDA (κοινή
βάση ερευνητικών δεδομένων).
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Ήτοι, ii) επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και
δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας
και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία· iii) ασφαλής,
115
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Επιτροπή, LIFE by country:Κύπρος

Υπηρεσίες της Επιτροπής, βάσει δεδομένων που παρείχε ο
EASME.
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καθαρή και αποδοτική ενέργεια· iv) έξυπνες, οικολογικές και
ενοποιημένες μεταφορές· και v) δράση για το κλίμα, περιβάλλον,
αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες.
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Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αποκατάσταση και
διαχείριση της ΖΕΠ της Λίμνης Οροκλίνης στην Κύπρο,
που συνέβαλε στην αύξηση των διαθέσιμων οικοτόπων
για είδη πτηνών της Λίμνης Οροκλίνης. Για τη βελτίωση
του οικοτόπου πτηνών, πραγματοποιήθηκαν δράσεις
διαχείρισης και αποκατάστασης των υδάτων. Σε αυτές
περιλαμβάνονταν η δημιουργία νέων νησίδων, η
αποκατάσταση εκτάσεων που είχαν καταστραφεί λόγω
παράνομης αγοράς και η τοποθέτηση περίφραξης γύρω
από τη λίμνη για τη μείωση της όχλησης121.

ΕΤΣΕ. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε δευτερογενείς
επενδύσεις ύψους 53 εκατ. EUR περίπου. Στο πλαίσιο
του σκέλους για τις ΜΜΕ, έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής
δύο συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς. Η ενωσιακή χρηματοδότηση μέσω του
ΕΤΣΕ ανέρχεται σε 10 εκατ. EUR, που αναμένεται να
κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των
28 εκατ. EUR. Περίπου 125 μικρότερες εταιρείες ή
νεοφυείς επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από αυτήν τη
στήριξη125. Τον Ιανουάριο του 2019, το ΕΤΣΕ είχε
κινητοποιήσει περίπου 45 εκατ. EUR στην Κύπρο. Οι
δευτερογενείς επενδύσεις που ενεργοποιήθηκαν από τα
εν λόγω κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε
81 δισ. EUR126.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Την περίοδο 2013-2017, η χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Κύπρο
ανήλθε σε 1,251 δισ. EUR. Από αυτό το ποσό,
83 εκατ. EUR διατέθηκαν για έργα διαχείρισης των
αποβλήτων και 41 εκατ. EUR για έργα ύδρευσης και
αποχέτευσης122. Μόνο το 2018, ο όμιλος ΕΤΕπ (η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Επενδύσεων)
δάνεισαν
σε
κυπριακές
επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς 210 εκατ. EUR, όπως
φαίνεται στο διάγραμμα 21123. Από αυτό το ποσό,
39,4 εκατ. EUR (19 %) διατέθηκαν για περιβαλλοντικά
έργα.

Εθνική περιβαλλοντική χρηματοδότηση
Το 2016, η Κύπρος δαπάνησε 43,6 εκατ. EUR για την
προστασία του περιβάλλοντος, που αντιστοιχεί σε
αύξηση 26 % από το 2015127. Το 81 % του εν λόγω ποσού
διατέθηκε για δραστηριότητες διαχείρισης των
αποβλήτων (το ετήσιο μέσο ποσοστό περιβαλλοντικών
δαπανών που διατίθεται για τη διαχείριση των
αποβλήτων στην ΕΕ είναι 49,7 %)128. Την περίοδο 20072017, διατέθηκαν 582 600 EUR σε ΜΜΕ για υλοποίηση
των δράσεων MAES. Ποσό ύψους 7,6 εκατ. EUR
διατέθηκε για την καταπολέμηση της ρύπανσης (19 %
του συνόλου). Από τις περιβαλλοντικές δαπάνες, 2,3 %
διατέθηκαν για την προστασία της βιοποικιλότητας και
του τοπίου (1,1 εκατ. EUR). Μεταξύ 2012 και 2016, η
γενική κρατική χρηματοδότηση για την προστασία του
περιβάλλοντος ανήλθε σε 290 εκατ. EUR129.

Διάγραμμα 21: Δάνεια της ΕΤΕπ προς την Κύπρο το
2018124
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
είναι μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να συμβάλει
στην αντιμετώπιση του υφιστάμενου επενδυτικού
χάσματος στην ΕΕ. Μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί ένα έργο
στο πλαίσιο του σκέλους «Υποδομές και Καινοτομία». Το
έργο, που αφορά τον τομέα της ενέργειας, θα λάβει
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 35 εκατ. EUR, στο πλαίσιο του
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018 European Semester Country Report –
Cyprus (Έκθεση ανά χώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018 – Κύπρος)
ΕΤΕπ, EFSI project map (Χάρτης έργων του ΕΤΣΕ).
127Eurostat, General Government Expenditure by function (Γενικές
κρατικές δαπάνες ανά λειτουργία), 2018.

121Biodiversity

Information System for Europe (Σύστημα πληροφοριών
για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη), Green Infrastructure in Cyprus
(Πράσινη υποδομή στην Κύπρο)
122 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Financed projects Cyprus
(Χρηματοδοτηθέντα έργα – Κύπρος)
123 ΕΤΕπ, Η Κύπρος και η ΕΤΕπ, 2018.
124 ΕΤΕπ, Η Κύπρος και η ΕΤΕπ, 2018.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις δαπάνες
για τη διαχείριση των λυμάτων.
128

129Eurostat,

General Government Expenditure by function (Γενικές
κρατικές δαπάνες ανά λειτουργία), 2018.
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5. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης
πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα δεν διατίθενται σε
κάποια από τις διαδικτυακές πύλες της κυβέρνησης. Το
Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων της Κύπρου
παρέχει πληροφόρηση για τις βιομηχανικές εκπομπές,
μαζί με διαθέσιμα ιστορικά και στατιστικά δεδομένα. Σε
αρκετούς
τομείς
τα
σύνολα
δεδομένων
παρακολούθησης και ιστορικών δεδομένων είναι ελλιπή,
και απαιτούνται βελτιώσεις ώστε τα σύνολα δεδομένων
για τα χημικά προϊόντα και τις περιβαλλοντικές
εκπομπές να καταστούν προσβάσιμα στο κοινό.

Πληροφορίες, δημόσια συμμετοχή και πρόσβαση στη
δικαιοσύνη
Οι πολίτες μπορούν να προστατεύσουν πιο
αποτελεσματικά το περιβάλλον αν μπορούν να
βασιστούν στους τρεις «πυλώνες» της σύμβασης Aarhus:
i) πρόσβαση σε πληροφορίες,
ii) συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων, και
iii) πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα.

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την
εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE από την Κύπρο. Η
προσβασιμότητα των χωρικών δεδομένων μέσω
υπηρεσιών απεικόνισης και τηλεφόρτωσης είναι
ανεπαρκής. Οι επιδόσεις της χώρας εξετάστηκαν βάσει
της έκθεσης εφαρμογής που υπέβαλε για το 2016135 και
των πιο πρόσφατων δεδομένων παρακολούθησης από
το 2017136. Η εφαρμογή ήταν ικανοποιητική όσον αφορά
τον συντονισμό, τις πολιτικές σχετικά με τα δεδομένα,
την αναγνώριση συνόλων δεδομένων και την
τεκμηρίωση δεδομένων. Εντούτοις, η Κύπρος θα πρέπει
να καταβάλλει πρόσθετες προσπάθειες προκειμένου να
καταστούν τα δεδομένα διαθέσιμα μέσω υπηρεσιών και
να
βελτιωθούν
οι
συνθήκες
για
την
επαναχρησιμοποίηση δεδομένων. Η Κύπρος θα πρέπει
επίσης να καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες για την
προτεραιοποίηση των συνόλων περιβαλλοντικών
δεδομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα σε σύνολα δεδομένων που
προσδιορίζονται ως σύνολα χωρικών δεδομένων υψηλής
αξίας137.

Η αποτελεσματική και ουσιαστική ανταλλαγή
περιβαλλοντικών πληροφοριών είναι καίριας σημασίας
για τις δημόσιες αρχές, το κοινό και τις επιχειρήσεις130.
Η συμμετοχή του κοινού παρέχει τη δυνατότητα στις
αρχές να λαμβάνουν υπόψη στις αποφάσεις τους τις
ανησυχίες του κοινού. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι
μια δέσμη εγγυήσεων που παρέχει τη δυνατότητα στους
πολίτες και τις ΜΚΟ να χρησιμοποιούν τα εθνικά
δικαστήρια για την προστασία του περιβάλλοντος131
και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα
προσφυγής («νομιμοποίηση»)132.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Η Κύπρος διαθέτει μεικτό σύστημα για την παροχή
περιβαλλοντικών δεδομένων. Στην πλειονότητά τους οι
περιβαλλοντικές πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό
τόπο του Τμήματος Περιβάλλοντος133. Η κυβέρνηση
διαθέτει υψηλής ποιότητας δικτυακό τόπο για την
ποιότητα αέρα134 και θα πρέπει να δημιουργήσει
παρόμοιες κεντρικές δικτυακές πύλες και για άλλους
τομείς. Επί του παρόντος, επικαιροποιημένες

Διάγραμμα 22: Πρόσβαση σε χωρικά δεδομένα μέσω
υπηρεσιών απεικόνισης και τηλεφόρτωσης στην Κύπρο
(2017)

Η σύμβαση του Aarhus, η οδηγία για την πρόσβαση σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες (οδηγία 2003/4/ΕΚ) και η οδηγία
INSPIRE (οδηγία 2007/2/ΕΚ) συγκροτούν μια νομική βάση για την
ανταλλαγή περιβαλλοντικών πληροφοριών μεταξύ των
δημόσιων αρχών και με το κοινό. Η παρούσα ΕΕΠΠ εστιάζει στην
130

οδηγία INSPIRE.

Οι εγγυήσεις περιγράφονται αναλυτικά στην ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για
περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ C 275, της 18.8.2017) και σε
σχετικό οδηγό του πολίτη.
132
Η παρούσα ΕΕΠΠ εξετάζει το πόσο ικανοποιητικά
ενημερώνουν τα κράτη μέλη το κοινό σχετικά με τις
δυνατότητες πρόσβασης στην δικαιοσύνη, καθώς και τη
νομιμοποίηση και άλλους σημαντικούς φραγμούς στην
εισαγωγή υποθέσεων που αφορούν τη φύση και την
ατμοσφαιρική ρύπανση στο δικαστήριο.
131

Οδηγία INSPIRE, Δελτίο χώρας 2017 για την Κύπρο.
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Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
δικτυακός τόπος για τα περιβαλλοντικά δεδομένα
134Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
δικτυακή πύλη για την ποιότητα αέρα

136Οδηγία

INSPIRE, Πίνακας δεικτών παρακολούθησης
Επιτροπή, Κατάλογος συνόλων χωρικών δεδομένων
υψηλής αξίας
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Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

50%

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα
συνίσταται σε μια δέσμη εγγυήσεων η οποία επιτρέπει
στους πολίτες και στις ενώσεις τους να προσφεύγουν
στη δικαιοσύνη κατά πράξεων ή παραλείψεων της
δημόσιας διοίκησης139. Μεταξύ άλλων, καλύπτει το
δικαίωμα προσφυγής (νομιμοποίηση), το δικαίωμα
προστασίας από το απαγορευτικό κόστος και το
δικαίωμα πρόσβασης σε πρακτική πληροφόρηση. Η
ΕΕΠΠ του 2019 εστιάζει στην πρακτική πληροφόρηση,
στη νομιμοποίηση και σε άλλους σημαντικούς φραγμούς
στην εισαγωγή υποθέσεων που αφορούν τη φύση και
την ατμοσφαιρική ρύπανση στο δικαστήριο.
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Η Κύπρος δεν παρέχει επαρκή πρακτική ηλεκτρονική
πληροφόρηση σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
για περιβαλλοντικά θέματα.

Συμμετοχή του κοινού
Στην Κύπρο, η εφαρμογή της σύμβασης Aarhus και της
σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας αντιμετωπίζεται
κυρίως μέσω χωριστών τομεακών νομοθετικών πράξεων.
Η συμμετοχή του κοινού στη χάραξη περιβαλλοντικής
πολιτικής ενθαρρύνεται κυρίως μέσω ενός συστήματος
δημόσιας διαβούλευσης. Οι σχετικές δημόσιες
διαβουλεύσεις
δημοσιεύονται
από
το
Τμήμα
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος138. Δεν φαίνεται να
υπάρχει νομοθεσία γενικής εμβέλειας ή κάποια
μεμονωμένη διαδικτυακή πύλη πληροφοριών που να
καλύπτει
όλους
τους
τομείς
πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος. Από τα
στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για το 2017 προκύπτει
ότι οι πολίτες στην Κύπρο συμφωνούν απόλυτα (87 %
των ερωτηθέντων) ότι ο καθένας μπορεί να παίξει ρόλο
στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ποσοστό αυτό
είναι περίπου το ίδιο με το 2014.

Η προσέγγιση της Κύπρου ως προς τη νομιμοποίηση
βασίζεται στο έννομο συμφέρον και είναι περιοριστική,
με αποτέλεσμα οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ να μην μπορούν
εύκολα να προσφεύγουν ενώπιον του δικαστηρίου. Για
νομοθετικές πράξεις του παράγωγου δικαίου της ΕΕ που
θεσπίζουν συγκεκριμένες διατάξεις για την πρόσβαση
στη δικαιοσύνη υπάρχει αντίστοιχη κυπριακή
νομοθεσία. Ωστόσο, έως σήμερα δεν υπάρχει κυπριακή
νομολογία από την οποία να προκύπτει πώς θα
κρίνονταν από τα κυπριακά δικαστήρια υποθέσεις
σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την
προστασία της φύσης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του εν λόγω παράγωγου δικαίου.

Δράσεις προτεραιότητας για το 2019






Βελτίωση της πρόσβασης σε χωρικά δεδομένα και
υπηρεσίες μέσω της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ
του κεντρικού δικτυακού τόπου INSPIRE και των
περιφερειακών δικτυακών πυλών. Προσδιορισμός
και τεκμηρίωση όλων των συνόλων χωρικών
δεδομένων που απαιτούνται για την εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας140.
Καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την
πρόσβασή του στα δικαιώματα πρόσβασης στη
δικαιοσύνη, κυρίως σχετικά με την ατμοσφαιρική
ρύπανση και την προστασία της φύσης.
Διασφάλιση
της
νομιμοποίησης
των
περιβαλλοντικών ΜΚΟ να προσφεύγουν στη
δικαιοσύνη σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση
και την προστασία της φύσης.

Λεπτομέρειες στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ C 275, της
139

18.8.2017, σ. 1.

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Δημόσιες Διαβουλεύσεις.
138

140Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, Κατάλογος προτεραιότητας συνόλων
δεδομένων για ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων
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παρέχεται από επίσημους κυπριακούς δικτυακούς
τόπους147.

Διασφάλιση συμμόρφωσης
Η διασφάλιση συμμόρφωσης καλύπτει όλες τις εργασίες
που αναλαμβάνουν οι δημόσιες αρχές για να
διασφαλίζουν ότι οι βιομηχανίες, οι γεωργοί και άλλοι
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
προστασία των υδάτων, του αέρα και της φύσης, καθώς
και τη διαχείριση των αποβλήτων141. Περιλαμβάνει
μέτρα στήριξης που παρέχονται από τις αρχές, όπως τα
εξής:
I) προώθηση της συμμόρφωσης142,
ii) επιθεωρήσεις και άλλοι έλεγχοι που διενεργούν, δηλ.
παρακολούθηση της συμμόρφωσης143, και
iii) τα μέτρα που λαμβάνουν για να σταματήσουν
παραβιάσεις, να επιβάλλουν κυρώσεις και να
απαιτήσουν την αποκατάσταση ζημιών, δηλ. επιβολή 144.
Οι επιστημονικές δραστηριότητες και οι καταγγελίες
πολιτών δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές να εστιάζουν
καλύτερα τις προσπάθειές τους. Η περιβαλλοντική
ευθύνη145 διασφαλίζει ότι ο ρυπαίνων πληρώνει για την
αποκατάσταση της ζημίας.

Επιστημονικές δραστηριότητες πολιτών και χειρισμός
καταγγελιών

Προώθηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Όταν κατά την παρακολούθηση διαπιστώνονται
προβλήματα, για την αντιμετώπισή τους μπορεί να είναι
κατάλληλοι διάφοροι τρόποι. Ο αριθμός των
προειδοποιήσεων και των ποινικών υποθέσεων, καθώς
και τα πρόστιμα που επιβάλλουν τα δικαστήρια
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίες διατίθενται στο κοινό
στον δικτυακό τόπου του149. Ωστόσο, δεν παρέχεται
πληροφόρηση σχετικά με την αντιμετώπιση των
παραβιάσεων πολλαπλής συμμόρφωσης ως προς τη
νιτρορύπανση.

Η συμμετοχή του ευρέος κοινού μέσω επιστημονικών
δραστηριοτήτων πολιτών εμπλουτίζει τις γνώσεις για το
περιβάλλον και βοηθά τις αρχές στο έργο τους. Στην
περίπτωση της Κύπρου δεν υπάρχουν στοιχεία που να
δείχνουν ότι υιοθετούνται τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
Η διαθεσιμότητα σαφούς ηλεκτρονικής πληροφόρησης
σχετικά με τους τρόπους υποβολής καταγγελιών δείχνει
τον βαθμό ανταπόκρισης των αρχών στις καταγγελίες
του κοινού. Με την εξαίρεση του Επιτρόπου Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων148, ο οποίος
διερευνά παράπονα για κακοδιοίκηση, οι κυπριακές
αρχές δεν παρέχουν στους πολίτες σαφή ηλεκτρονική
πληροφόρηση σχετικά με τους τρόπους υποβολής
καταγγελιών για περιβαλλοντικές ζημίες.
Επιβολή

Παρέχεται ηλεκτρονική πληροφόρηση στους γεωργούς
σχετικά με το πώς μπορούν να συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις που αφορούν τη νιτρορύπανση και τη
φύση. Η ποιότητα αυτής της πληροφόρησης αποτελεί
ένδειξη του πόσο ενεργά προωθούν οι αρχές τη
συμμόρφωση σε τομείς με σημαντικά κενά στην
εφαρμογή. Τα αρμόδια κυπριακά υπουργεία δεν
παρέχουν ηλεκτρονικά τέτοιου είδους πληροφόρηση.
Οι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορεί να
συνιστούν σοβαρό κίνδυνο ρύπανσης. Οι δημόσιες αρχές
πρέπει να διαθέτουν σχέδια για την επιθεώρηση αυτών
των εγκαταστάσεων και πρέπει να καταρτίζουν
επιμέρους εκθέσεις επιθεώρησης που θα είναι
διαθέσιμες στο κοινό146. Η πληροφόρηση αυτή

Το έργο της αντιμετώπισης των αποβλήτων, των
εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και άλλων
περιβαλλοντικών αδικημάτων παρουσιάζει ιδιαίτερες
προκλήσεις. Προϋποθέτει στενή συνεργασία και
μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ επιθεωρητών,
τελωνειακών αρχών, αστυνομίας και εισαγγελικών
αρχών. Στην Κύπρο, η ευθύνη της διερεύνησης και της
δίωξης περιβαλλοντικών εγκλημάτων ανήκει κατά κύριο
λόγο στην κυπριακή αστυνομία150 και στον Γενικό
Εισαγγελέα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δημοσιευμένες
πληροφορίες σχετικά με το πώς συνεργάζονται και
συντονίζονται οι αρχές για την αντιμετώπιση του
περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Η σχετική έννοια εξηγείται λεπτομερώς στην ανακοίνωση με
τίτλο «Ενέργειες της ΕΕ για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
συμμόρφωσης και διακυβέρνησης», COM(2018)10, και στο
σχετικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής,
SWD(2018)10.
142Η παρούσα ΕΕΠΠ εστιάζει στη βοήθεια που δίνεται στους
γεωργούς για τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία σχετικά
με την προστασία της φύσης και τη νιτρορύπανση.
143Η παρούσα ΕΕΠΠ εστιάζει σε επιθεωρήσεις μεγάλων
βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
144Η παρούσα ΕΕΠΠ εστιάζει στη διαθεσιμότητα δεδομένων
σχετικά με την επιβολή και στον συντονισμό μεταξύ των αρχών
για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος.
145Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (2004/35/ΕΚ) δημιουργεί
το σχετικό πλαίσιο.
146Άρθρο 23, οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών (2010/75/ΕΕ).
141

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας δημοσιεύουν σχέδιο επιθεωρήσεων για εγκαταστάσεις
που εμπίπτουν στην οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών.
147

Δημοσιεύονται επίσης μεμονωμένες εκθέσεις επιθεώρησης στο
πλαίσιο της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών: έκθεση 1, έκθεση 2.
148 Επίτροπος Διοικήσεως της Κύπρου.
149 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
150 Αστυνομία Κύπρου.
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Περιβαλλοντική ευθύνη

σημαντικά κενά και η διαδικασία της μεταφοράς του
κύριου σώματος της ενωσιακής νομοθεσίας ενίσχυσε τις
πολιτικές και τη νομοθεσία της χώρας στον τομέα του
περιβάλλοντος. Έως σήμερα οι κυπριακές αρχές
συμμορφώνονται με τις προθεσμίες που προβλέπονται
στην περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και αντιδρούν
γρήγορα κάθε φορά που η Επιτροπή κινεί μια διαδικασία
επί παραβάσει. Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί ο
τομέας προστασίας της φύσης, όπου παρατηρούνται
καθυστερήσεις (για παράδειγμα, καθυστερήσεις ως προς
τον χαρακτηρισμό ζωνών ειδικής προστασίας και την
πρόταση τόπων κοινοτικής σημασίας και καθυστερήσεις
ως προς την ευθυγράμμιση με την ενωσιακή νομοθεσία
και, ιδίως, τη διενέργεια ικανοποιητικών «κατάλληλων
εκτιμήσεων»).

Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη θεσπίζει ένα
πλαίσιο που βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει» για την πρόληψη και την αποκατάσταση
περιβαλλοντικής ζημίας. Η ΕΕΠΠ του 2017 εστίασε στη
βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με τις
περιβαλλοντικές
ζημίες,
τη
χρηματοοικονομική
ασφάλεια και την καθοδήγηση. Η Επιτροπή εξακολουθεί
να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τη σημειωθείσα
πρόοδο.

Δράσεις προτεραιότητας για το 2019






Καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την
προώθηση, την παρακολούθηση και την επιβολή της
συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστο τα εξής: i) να διασφαλιστεί ότι
παρέχεται στους Κύπριους γεωργούς ηλεκτρονική
πληροφόρηση σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με
τις υποχρεώσεις που αφορούν τη νιτρορύπανση και
τη φύση· ii) να παρέχεται ηλεκτρονική
πληροφόρηση σχετικά με τα σχέδια και τις εκθέσεις
βιομηχανικών επιθεωρήσεων· και iii) να καταστεί
ευκολότερη
η
υποβολή
περιβαλλοντικών
καταγγελιών.
Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την έκβαση
των διοικητικών και ποινικών μέτρων επιβολής και
τη συνέχεια που δίδεται στις εντοπισθείσες
παραβιάσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης ως προς
τη νιτρορύπανση και τη φύση.
Βελτίωση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για
τις οικονομικές ευθύνες, καθώς και της
καθοδήγησης στο πλαίσιο της οδηγίας για την
περιβαλλοντική ευθύνη. Βελτίωση της συλλογής και
δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με την
περιβαλλοντική ζημία.

Ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της
Κύπρου (12 διαδικασίες επί παραβάσει, 11 από τις
οποίες βρίσκονται στο στάδιο 258 και μία στο στάδιο
260) είναι μέτριος σε απόλυτους όρους. Ωστόσο, κατά
κεφαλή, ο αριθμός αυτός είναι υψηλός. Γενικά δεν
υπάρχουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την
ποιότητα της μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό
δίκαιο, αν και επί του παρόντος εκκρεμούν τρεις
υποθέσεις. Οι περισσότερες υποθέσεις σχετίζονται με
κακή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ
ή με καθυστερημένη μεταφορά.
Συντονισμός και ενσωμάτωση
Όπως αναφέρεται στην ΕΕΠΠ του 2017, η μεταφορά της
αναθεωρημένης οδηγίας για την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)151 παρέχει στις
χώρες την ευκαιρία να εξορθολογήσουν το κανονιστικό
τους πλαίσιο που διέπει τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Αν και με καθυστέρηση ως προς την πλήρη
μεταφορά, η Κύπρος μετέφερε την αναθεωρημένη
οδηγία στο εθνικό της δίκαιο.

Αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών
διοικήσεων

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τον εξορθολογισμό των
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων με στόχο τον
περιορισμό της επικάλυψης εργασιών και την αποφυγή
των επικαλύψεων στο πλαίσιο έργων. Ο εξορθολογισμός
συμβάλλει στη μείωση του περιττού διοικητικού
φόρτου. Επίσης επιταχύνει τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας της
διαδικασίας
των
εκτιμήσεων
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων152. Η Κύπρος έχει ξεκινήσει τον
εξορθολογισμό των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων στο
πλαίσιο της οδηγίας για την ΕΠΕ και της οδηγίας για τους
οικοτόπους.

Όσοι ασχολούνται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, χρειάζεται να έχουν τη γνώση, τα μέσα
και την ικανότητα να διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία και
η διακυβέρνηση της διαδικασίας επιβολής αποφέρουν
τα επιδιωκόμενα οφέλη.
Διοικητική ικανότητα και ποιότητα
Οι κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις
πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τα δικά τους
καθήκοντα και να συνεργάζονται αποτελεσματικά
μεταξύ τους εντός ενός συστήματος πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης.

151

Οδηγία 2014/52/ΕΕ
Η Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο καθοδήγησης το 2016 σχετικά με την
καθιέρωση συντονισμένων και/ή κοινών διαδικασιών που θα
υποβάλλονται ταυτόχρονα στις εκτιμήσεις που προβλέπουν η οδηγία
ΕΠΕ, η οδηγία για τους οικοτόπους, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και
η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, ΕΕ C 273, της 27.7.2016, σ. 1.
152

Η Κύπρος επικεντρώθηκε στην ευθυγράμμιση της
εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας κατά την περίοδο
αμέσως πριν από την ένταξή της στην ΕΕ. Δεν υπάρχουν
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Προσαρμοστικότητα, μεταρρυθμιστική δυναμική και
καινοτομία (ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
Οι δύο κύριες περιβαλλοντικές διοικήσεις της Κύπρου
είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος (ιδίως το Τμήμα Περιβάλλοντος και το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) και το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και οι δύο
φαίνεται να κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών, κυρίως
του διαδικτύου, για την αλληλεπίδραση με το κοινό ή
τους φορείς τη συμμετοχή των οποίων επιθυμούν να
εξασφαλίσουν. Και τα δύο υπουργεία φιλοξενούν
φιλικούς προς τον χρήστη δικτυακούς τόπους με
πλούσιο εικονογραφικό υλικό και ενότητες που
καλύπτουν τα σχετικά θεματικά πεδία ώστε οι πολίτες να
μπορούν να βρίσκουν εύκολα τις αντίστοιχες
πληροφορίες. Επίσης, στους δικτυακούς τόπους και των
δύο υπουργείων παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας
τους και ηλεκτρονικές φόρμες σε περίπτωση που
κάποιος χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί τους. Ωστόσο,
σύμφωνα με το EUPACK, οι επιδόσεις της Κύπρου στον
τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι
χαμηλότερες από άλλες χώρες της ΕΕ.

Η Κύπρος μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τη
συνολική της περιβαλλοντική διακυβέρνηση (σε
τομείς όπως η διαφάνεια, η συμμετοχή των πολιτών,
η συμμόρφωση και επιβολή, καθώς και η διοικητική
ικανότητα και ο συντονισμός).

Διεθνείς συμφωνίες
Οι Συνθήκες της ΕΕ ορίζουν ότι η ενωσιακή πολιτική για
το περιβάλλον πρέπει να προάγει μέτρα σε διεθνές
επίπεδο για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή
παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την περιβαλλοντική
νομοθεσία και την εφαρμογή της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να στηρίζει τη διαδικασία του
Παγκόσμιου Συμφώνου για το Περιβάλλον, το οποίο
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών (ΟΗΕ) τον Μάιο του 2018154. Η ΕΕΠΠ είναι ένα
από τα εργαλεία με τα οποία διασφαλίζεται ότι τα κράτη
μέλη δίνουν το καλό παράδειγμα τηρώντας τις
ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές, τους νόμους και
τις διεθνείς συμφωνίες.

Στην έκθεση του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και
Κοινωνίας 2018, η επίδοση της Κύπρου στις ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες ήταν 55 με άριστα το 100, ελαφρώς
χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (58)153.

Επί του παρόντος η Κύπρος έχει υπογράψει, αλλά δεν
έχει ακόμη επικυρώσει, το Πρωτόκολλο περί των
μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και το
Πρωτόκολλο για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
της σύμβασης του Espoo. Δεν έχει υπογράψει ούτε
επικυρώσει το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των παρακτίων ζωνών της Μεσογείου ή τη
Σύμβαση του Ελσίνκι για τα διασυνοριακά
υδατορεύματα και τις διεθνείς λίμνες.

Διευκόλυνση της χρηματοδότησης και αποτελεσματική
χρήση των πόρων
Πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης για
τη βελτίωση του περιβάλλοντος δημοσιεύονται στον
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στους δικτυακούς
τόπους των τμημάτων του. Το Υπουργείο φιλοξενεί
επίσης δικτυακή πύλη με πληροφορίες για σχετικές
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ και εθνικά
προγράμματα και καθεστώτα. Είναι δυνατή η
πραγματοποίηση αναζητήσεων ανά θεματικό πεδίο,
μεταξύ των οποίων είναι και το «περιβάλλον και
κλιματική αλλαγή». Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε όλους τους τομείς
(συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος), τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχονται στο
κοινό μέσω δικτυακής πύλης της κεντρικής κυβέρνησης
που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό, με την ονομασία
«Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων».

Δάση: Κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία 155/ κανονισμός
για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη
διακυβέρνηση και το εμπόριο156
Μεταξύ Μαρτίου 2015 και Φεβρουαρίου 2017 η Κύπρος
διενήργησε ελέγχους σε 63 φορείς εκμετάλλευσης
εγχώριας ξυλείας και 781 φορείς εκμετάλλευσης
εισαγόμενης ξυλείας. Οι έλεγχοι που διενήργησε η
Κύπρος σε φορείς εκμετάλλευσης τόσο εγχώριας (130)
όσο και εισαγόμενης (106) ξυλείας ήταν περισσότεροι σε
σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό 157. Πολύ λίγα
μέτρα επιβολής λήφθηκαν μετά από ελέγχους σε
εγχώρια και εισαγόμενη ξυλεία —μόνο δύο και 31
αντίστοιχα. Ωστόσο, η Κύπρος επιβεβαίωσε ότι επέβαλε
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Digital Economy and Society Index Report
2018 – Digital Public Services» (Έκθεση του Δείκτη Ψηφιακής
Οικονομίας και Κοινωνίας 2018 - Ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες).
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Ψήφισμα 72/277 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και
Οργανωτική συνεδρίαση της ad-hoc ομάδα εργασίας ανοικτής
σύνθεσης.
155 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010.
156 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.

Ο αρχικός προγραμματισμός της Κύπρου προέβλεπε τη
διενέργεια 106 ελέγχων σε φορείς εκμετάλλευσης εγχώριας
ξυλείας και 92 ελέγχους σε φορείς εκμετάλλευσης εισαγόμενης
ξυλείας.

153

40

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019 – Κύπρος
πρόστιμα και κατασχέσεις σε 107 περιπτώσεις που
αφορούσαν εγχώρια ξυλεία και ότι επέβαλε πρόστιμα σε
τέσσερις περιπτώσεις εισαγωγής παράνομης ξυλείας.

Η δραστηριότητα των τελωνειακών αρχών προκύπτει
από εκθέσεις κατασχέσεων παράνομων φορτίων άγριας
ζωής (ιδίως από εκθέσεις που υποβάλλονται ανά
εξάμηνο στο TRAFFIC στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει
συνάψει με την Επιτροπή, και εκθέσεις που
ανταλλάσσονται μέσω της πλατφόρμας EU-TWIX).

Στη διάρκεια της εν λόγω διετίας η Κύπρος διενήργησε
τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων σε φορείς εμπορίας
(747) στην ΕΕ. Ανέφερε επίσης την επιβολή ενός
προστίμου σε φορέα εμπορίας. Όσον αφορά τη
συνεργασία (άρθρο 12 του κανονισμού της ΕΕ για την
ξυλεία), η Κύπρος αναφέρει ότι συνεργάζεται με εθνικές
τελωνειακές αρχές, φορολογικές υπηρεσίες και εθνικές
αστυνομικές αρχές, καθώς και με άλλες υπηρεσίες
επιβολής του νόμου της ΕΕ. Η Κύπρος έχει επίσης
ενταχθεί στο μεσογειακό δίκτυο για την εφαρμογή του
κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία.
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Εντατικοποίηση των προσπαθειών για συμμετοχή σε
σχετικές πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, με
υπογραφή και επικύρωση των υπολοίπων εξ αυτών.

Βιώσιμη ανάπτυξη και υλοποίηση των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ

Εμπειρογνώμονες της αρχής που είναι αρμόδια για τον
κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία συμμετείχαν σε
εργαστήριο μέσω του εργαλείου TAIEX-EIR Peer 2 Peer
για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων
αρχών οκτώ μεσογειακών χωρών της ΕΕ. Στόχος ήταν η
βελτίωση και εναρμόνιση της εφαρμογής του
κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία στην περιοχή της
Μεσογείου. Εμπειρογνώμονες από τις Κάτω Χώρες και
τη Δανία μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από το δίκτυο
σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών για την εφαρμογή
του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία.

Η βιώσιμη ανάπτυξη συνδέει τις περιβαλλοντικές,
κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές σε ένα συνεκτικό
πλαίσιο και ως εκ τούτου συμβάλλει στην εφαρμογή της
νομοθεσίας και των πολιτικών για το περιβάλλον.
Η Κύπρος έχει ενσωματώσει τους ΣΒΑ στη χάραξη
δημόσιας πολιτικής μέσω σχετικού σχεδίου δράσης. Πιο
συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2012 η Κύπρος
θέσπισε αναθεωρημένο σχέδιο δράσης προκειμένου να
συμμετάσχει στις προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση
των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Οι πόροι που
διατίθενται για την επίτευξη των ΣΒΑ συναπαρτίζονται
από εθνικούς πόρους, πόρους του προγράμματος LIFE
και των διαρθρωτικών ταμείων και πόρους των σχεδίων
αγροτικής ανάπτυξης (LEADER).

Γενετικοί πόροι: Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και
ισότιμο καταμερισμό των οφελών158
Σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΚΟ της ΕΕ, με τον οποίο
μεταφέρονται στο δίκαιο της ΕΕ τα μέτρα συμμόρφωσης
που προβλέπονται στο πρωτόκολλο της Ναγκόγια, η
Κύπρος θέσπισε νέα νομοθετική πράξη την 1η Ιουνίου
2018 βάσει της οποίας ορίζεται η αρμόδια αρχή και
θεσπίζονται κανόνες σχετικά με την επιβολή ποινικών
κυρώσεων για την παραβίαση του κανονισμού ΠΚΟ.

Υπάρχει ειδικός συντονισμός σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου δράσης
για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Οι δήμοι
καλούνται να εκπονήσουν δικά τους τοπικά σχέδια
δράσης βάσει του εθνικού σχεδίου δράσης.
Το 2017 η Κύπρος υπέβαλε στον ΟΗΕ εθελοντική εθνική
επισκόπηση σχετικά με τους ΣΒΑ161.

Διεθνές εμπόριο άγριων ειδών: σύμβαση για το διεθνές
εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που
απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)159
Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον βασικό
κανονισμό160 με τον οποίο μεταφέρονται στο δίκαιο της
ΕΕ οι κύριες υποχρεώσεις της σύμβασης για το διεθνές
εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που
απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), η Κύπρος έχει
θεσπίσει αρμόδιες εθνικές αρχές και διεκπεραιώνει
(αιτήσεις για) έγγραφα εισαγωγής (επαν)εξαγωγής και
ενδοκοινοτικού εμπορίου (αιτήσεις) σε τακτική βάση.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2014.
Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και
χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES).
158
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την
προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον
έλεγχο του εμπορίου τους.

Ηνωμένα Έθνη, Review On The Implementation Of The 2030
Agenda In Cyprus (Επισκόπηση της υλοποίησης της ατζέντας του
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2030 στην Κύπρο).
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