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Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων & Ενσωμάτωση στην Κυπριακή νομοθεσία
(Νόμος Αρ. 102(Ι)/2005)

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση περιλαμβάνει:
• τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω μιας επιστημονικής

μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόμενο
σχέδιο ή πρόγραμμα,

• τη διαβούλευση με τους πολίτες και τα όμορα κράτη – μέλη,
• την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και

διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή προγράμματος,
• την παρακολούθηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του

σχεδίου ή προγράμματος

Σελίδα 2

Θεσμικό πλαίσιο Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Σελίδα 3

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (Ν. 102(Ι)/2005)



• Μη Τεχνική Περίληψη 
• Εισαγωγή και Γενικά Στοιχεία (Σκοπιμότητα και διαδικασία της ΣΜΠΕ – Περιγραφή 

αντικειμένου του Σχεδίου – Ομάδα μελέτης)
• Σκοπιμότητα και Στόχοι του Σχεδίου – Σχέση με άλλα Σχέδια και Προγράμματα
• Περιγραφή – περίληψη του ΣΔΚΠ 
• Πιθανές εναλλακτικές εφαρμογές 
• Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Περιβάλλοντος
• Εκτίμηση, Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Μέτρα πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των επιπτώσεων & προτεινόμενο 

σύστημα παρακολούθησης επιπτώσεων. 
• Δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ

Σελίδα 4

Διάρθρωση και Περιεχόμενο της ΣΜΠΕ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Τα μέτρα του προγράμματος κατηγοριοποιούνται στους ακόλουθους Άξονες
Δράσης (ΑΔ):

• Πρόληψη (ΑΔ1)

• Προστασία (ΑΔ2)

• Ετοιμότητα (ΑΔ3)

• Αποκατάσταση (ΑΔ4)

Σελίδα 5

Πρόγραμμα μέτρων ΣΔΚΠ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Εξετάστηκαν 3 εναλλακτικά σενάρια μέτρων του ΣΔΚΠ:

1ο Σενάριο Μηδενικής Λύσης (Εναλλακτική Λύση 0 / ΕΛ‐0)
2ο Σενάριο «μη κατασκευαστικών» μέτρων – πρόληψη/ετοιμότητα/αποκατάσταση 
(Εναλλακτική Λύση 1 / ΕΛ‐1)
3ο Σενάριο «κατασκευαστικών» μέτρων  –
πρόληψη/προστασία/ετοιμότητα/αποκατάσταση  (Εναλλακτική Λύση 2 / ΕΛ‐2, 
προτεινόμενη)

Σελίδα 6

Εναλλακτικές δυνατότητες ‐ Σενάρια

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων, έγινε με τη συσχέτιση κάθε σημαντικού
κινδύνου πλημμύρας στις ΠΣΔΚ της Κύπρου έναντι των περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Η συγκριτική αξιολόγηση των σεναρίων βασίζεται στην μεθοδολογία των μητρών
αξιολόγησης και γίνεται με τη χρήση της παρακάτω σημειολογίας.

Περιβαλλοντικά Κριτήρια (ΠΚ) αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων:
ΠΚ1: Βιοποικιλότητα ‐ ΠΚ2: Ποιότητα ατμόσφαιρας και κλιματική αλλαγή ‐ ΠΚ3:
Θόρυβος ‐ ΠΚ4: Έδαφος ‐ ΠΚ5: Ύδατα ‐ ΠΚ6: Τοπιολογικά χαρακτηριστικά ‐ ΠΚ7:
Κοινωνικό‐οικονομικά στοιχεία ‐ ΠΚ8: Πολιτιστική κληρονομιά



• Η λύση ΕΛ‐1 σε σχέση με την ΕΛ‐0 α) υπερτερεί σε τέσσερα (4) και β) ισοδυναμεί σε
τέσσερα (4) περιβαλλοντικά κριτήρια
o (ΠΚ‐1: Βιοποικιλότητα –Φυσικό Περιβάλλον, ΠΚ4: Έδαφος, ΠΚ5: Ύδατα και ΠΚ6:Τοπιολογικά

Χαρακτηριστικά) και ισοδυναμεί σε τέσσερα (ΠΚ2: Ατμόσφαιρα, ΠΚ3: Θόρυβος, ΠΚ7:
Κοινωνικό‐οικονομικό περιβάλλον και ΠΚ8: Πολιτιστική κληρονομιά).

• Η λύση ΕΛ‐2 σε σχέση με την ΕΛ‐1 α) υπερτερεί σε έξι (6) και ισοδυναμεί σε δύο (2)
περιβαλλοντικά κριτήρια
o (ΠΚ‐1: Βιοποικιλότητα – Φυσικό Περιβάλλον, ΠΚ4: Έδαφος, ΠΚ5: Ύδατα, ΠΚ6:Τοπιολογικά

Χαρακτηριστικά, ΠΚ7: Κοινωνικό‐οικονομικό περιβάλλον και ΠΚ8: Πολιτιστική κληρονομιά)

Συνεπώς, η ΕΛ‐2 κρίνεται προτιμότερη της ΕΛ‐1 και συνολικά ως η βέλτιστη.

Σελίδα 7

Εναλλακτικές δυνατότητες ‐ Συμπεράσματα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην παρούσα ΣΜΠΕ 
βασίζεται στα: 
• «Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για Στρατηγικές Συνοχής 2007‐2013», 
• «Εγχειρίδιο για το Νόμο 102(Ι) 2005» και 
• Στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην ΣΠΜΕ του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης του 2011.
• Και είναι όμοια με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην ΣΠΜΕ του 2ου Σχεδίου 

Διαχείρισης του 2015.

Χωρίζεται στα ακόλουθα τέσσερα (4) βήματα:
1) Καθορισμός των σχετικών περιβαλλοντικών τομέων/μέσων.
2) Καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων/δεικτών για κάθε περιβαλλοντικό τομέα / μέσο.
3) Συσχετισμός των αξόνων προτεραιότητας με τους άνωθι περιβαλλοντικούς στόχους, και

ανάλυση βάση των περιβαλλοντικών δεικτών.
4) Αποτίμηση των επιπτώσεων από συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή ομάδες παρεμβάσεων των

αξόνων προτεραιότητας σε σχετικούς περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες και προτάσεις
μέτρων αποφυγής, μετριασμού ή αντιμετώπισης των επιπτώσεων.

Σελίδα 8

Εκτίμηση Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ‐ Μεθοδολογία

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Σελίδα 9

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σύνοψη)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Σελίδα 10

Μέτρα Αντιμετώπισης (σύνοψη)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Σελίδα 11

Μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα:
ΑΔ1: Κατά την αναθεώρηση των χωροταξικών, πολεοδομικών και οικιστικών ρυθμίσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
περιβαλλοντική νομοθεσία με σκοπό την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου (προστασία βιοποικιλότητας, χλωρίδας και
πανίδας).
ΑΔ2: Να τηρούνται τα μέτρα, όροι και περιορισμοί που θα επιβληθούν κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους (κατά το
δυνατό περιορισμός των οχλήσεων σε περιπτώσεις έργων πλησίον ή εντός βιότοπων και προστατευόμενων περιοχών) / Να
ενσωματωθούν κατάλληλες διασφαλίσεις (χρηματικές ροές) στον προϋπολογισμό των έργων για μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας / Να
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ειδών που συναντώνται στις περιοχές όπου προβλέπονται έργα και αν κριθεί σκόπιμο να γίνουν ειδικές
μελέτες οικολογικής αξιολόγησης αυτών (ενδεικτικά αναφέρεται η νεροχελώνα στον Άλμυρο‐Αλυκό).

Έδαφος:
ΑΔ1: Στις μεταρρυθμίσεις με χωροταξικό χαρακτήρα που αφορούν στην προώθηση ελεύθερων χώρων (όπως πάρκων πχ) να προστεθεί
ρύθμιση για την υποχρεωτική εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης προ της κατασκευής τους με σκοπό τη λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων για
την προστασία του εδάφους.
ΑΔ2: Να εφαρμοστούν τα μέτρα που θα επιβληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (ενδεικτικά: περιορισμός στο ελάχιστο δυνατό των χωματουργικών εργασιών, ελαχιστοποίηση των
επεμβάσεων στον ανώτερο εδαφικό μανδύα).

Ποιότητα του αέρα – Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
ΑΔ1 και ΑΔ2: Τήρηση μέτρων, όρων και περιορισμών όπως προκύψουν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των επί μέρους έργων (πχ.
περιορισμός των χωματουργικών εργασιών στις απολύτως απαραίτητες, λήψη μέτρων για τον περιορισμό της σκόνης, κα).

Υλικά περιουσιακά στοιχεία:
ΑΔ1: Εκτενής διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για τις επερχόμενες μεταβολές, τυχόν αποζημιώσεις, ικανός χρόνος προσαρμογής
στις νέες ρυθμίσεις, καθώς και τυχόν μεταβατικές διατάξεις με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αξίας των υλικών περιουσιακών
στοιχείων παράλληλα με την ήπια προσαρμογή των πολιτών.
ΑΔ2: Να ληφθεί υπόψη κατά τη χωροθέτηση των έργων προστασίας η αξία της γης στις γειτονικές περιοχές και να χρησιμοποιηθεί στην
οικονομοτεχνική ανάλυση (κόστους οφέλους).
ΑΔ4: Να αποτιμηθεί με κοινώς αποδεκτή μεθοδολογία της κτηματαγοράς η σημερινή αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων εντός των
ζωνών και να υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε να γίνεται επικαιροποίηση των αξιών που υπολογίστηκαν βάση των γενικότερων οικονομικών
δεδομένων της εκάστοτε χρονικής περιόδου.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Σελίδα 12

Μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Πολιτισμική κληρονομιά:
ΑΔ2: Σε περίπτωση που τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας λάβουν χώρα εντός ή πλησίον χώρων αρχαιολογικού ‐ πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, θα πρέπει να τηρηθούν οι όποιοι όροι, μέτρα και περιορισμοί επιβληθούν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.
Πρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης στον προϋπολογισμό των έργων για σωστικές ανασκαφές σε περίπτωση
αρχαιολογικών ευρημάτων ή/και ευρημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
ΑΔ4: Να γίνει συνεννόηση των φορέων που συμμετέχουν στο σχεδιασμό του μηχανισμού καταγραφής, αποτύπωσης και αποκατάστασης
των πλημμυρικών φαινομένων/ζημιών με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να περιλαμβάνεται
και η καταγραφή τυχόν ζημιών στην πολιτισμική κληρονομιά.

Τοπίο:
ΑΔ2: Λήψη περιοριστικών μέτρων ως προς τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Στερεά απορρίμματα:
ΑΔ2: Κατά τη φάση των εργασιών που αφορούν τον καθαρισμό υδατορευμάτων, τα συλλεγόμενα απόβλητα να οδηγούνται σε νομίμως
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Μεταφορές:
ΑΔ2: Λήψη περιοριστικών μέτρων ως προς τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
ΑΔ3: Κατά την επικαιροποίηση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Ακραίων Πλημμυρικών Φαινομένων θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την μη
επιβάρυνση συνολικά του οδικού δικτύου από την όποια πιθανή εκτροπή της κυκλοφορίας εντός των ΠΔΣΚΠ.

Ενέργεια
ΑΔ4: Κατά την ανάπτυξη του μηχανισμού καταγραφής και αποτίμησης να λαμβάνεται υπόψη η άμεση αποκατάσταση τυχόν
περιβαλλοντικών, ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, εγκαταστάσεων και να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στο
μηχανισμό καταγραφής και αποτίμησης οι ζημιές στις υποδομές αυτές από πλημμυρικά φαινόμενα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Σελίδα 13

Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Βιοποικιλότητα, χλωρίδα και πανίδα:
Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που καταλαμβάνονται από έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας: ΑΔ2*
Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που προστατεύονται από πλημμυρικά φαινόμενα: ΑΔ1 και
ΑΔ2

Έδαφος:
Κατάληψη γης από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας: ΑΔ2
Συνολική έκταση καλλιεργούμενων εκτάσεων και βοσκοτόπων που καταλαμβάνονται από έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας: ΑΔ2

Πληθυσμός –Ανθρώπινη Υγεία – Κατανάλωση και αποθέματα νερού:
Ποσοστό πληθυσμού που απολαμβάνει αυξημένη αντιπλημμυρική προστασία: ΑΔ1 και ΑΔ2
Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από Σχέδια Αντιμετώπισης Ακραίων Πλημμυρικών
Φαινομένων: ΑΔ3
Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από τον αναβαθμισμένο μηχανισμό προειδοποίησης έκτακτων
καιρικών φαινομένων: ΑΔ3
Ποσοστό πληθυσμού που ωφελήθηκε από τις δράσεις αποκατάστασης: ΑΔ4



Σελίδα 14

Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Πολιτισμός:
Πλήθος χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και μνημείων που επηρεάστηκαν από έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας: ΑΔ2*
Πλήθος χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και μνημείων που ωφελούνται από το καθεστώς αυξημένης
αντιπλημμυρικής προστασίας: ΑΔ1 και ΑΔ2

Περιβαλλοντικές υποδομές:
Πλήθος περιβαλλοντικών υποδομών που ωφελούνται από το καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής
προστασίας: ΑΔ1 και ΑΔ2
Μήκος αποχετευτικού δικτύου που προστατεύεται έναντι πλημμυρικών φαινομένων: ΑΔ1 και ΑΔ2



Σας ευχαριστούμε


