
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

∆ημόσια ∆ιαβούλευση 
για το Προσχέδιο ∆ιαχείρισης Υδάτων

Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc, UNCL, BSc UWA

(Ομάδα Συμβούλων)
LDK Consultants

Σύσκεψη Ενδιαφερόμενων Φορέων 
4 Φεβρουαρίου 2016, Πάφος

5 Φεβρουαρίου 2016, Λάρνακα



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 ΣΔΛΑΠ 
• Πιθανές εναλλακτικές εφαρμογές 
• Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Περιβάλλοντος (Υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις 

βιοποικιλότητας, χλωρίδας, πανίδας, υδάτων , εδάφους κλπ.‐ πιέσεις στο περιβάλλον, 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά) 

• Εκτίμηση, Αξιολόγηση & Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Εκτιμώνται 
και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Σχεδίου Διαχείρισης) 

• Μέτρα για την πρόληψη, περιορισμό και αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών και 
προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης. 

• Δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ

Σελίδα 4

Διάρθρωση και Περιεχόμενο της ΣΜΠΕ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



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

• Υδρομορφολογικές αλλοιώσεις (ΑΔ1)

• Αστικά απόβλητα (ΑΔ2)

• Χώροι απόθεσης απορριμμάτων (ΑΔ3)

• Γεωργικές δραστηριότητες (ΑΔ4)

• Απολήψεις / εκτροπές από επιφανειακά ύδατα (ΑΔ5)

• Απολήψεις από υπόγεια ύδατα (ΑΔ6)

• Εξορυκτικές δραστηριότητες (ΑΔ7)

• Δράσεις για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών (ΑΔ8)

• Οριζόντιες δράσεις προστασίας υδάτινων πόρων (ΑΔ9)

Σελίδα 5

Πρόγραμμα μέτρων ΣΔΛΑΠ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Εξετάστηκαν 3 εναλλακτικά σενάρια μέτρων του ΣΔΛΑΠ
1ο Σενάριο Μηδενικής Λύσης (Εναλλακτική Λύση 0 / ΕΛ‐0)
2ο Σενάριο βασικών μέτρων/παρεμβάσεων (Εναλλακτική Λύση 1 / ΕΛ‐1)
3ο Σενάριο συμπληρωματικών μέτρων/παρεμβάσεων (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 σημαντικής
πίεσης που δέχονται τα ύδατα της Κύπρου έναντι κάθε σημαντικού ζητήματος
διαχείρισης τους. 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 Υπερτερεί στα 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 πέντε (5) και β) ισοδυναμεί σε
τρία (3) περιβαλλοντικά κριτήρια
o Υπερτερεί στα ΠΚ1: Βιοποικιλότητα – Φυσικό περιβάλλον, ΠΚ4: Έδαφος, ΠΚ5: Ύδατα, ΠΚ6:

Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά και ΠΚ7: Κοινωνικό‐οικονομικό περιβάλλον και ισοδυναμεί στα
ΠΚ2: Ατμόσφαιρα, ΠΚ3: Θόρυβος 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.

Χωρίζεται σε 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, ΑΔ2, ΑΔ3, ΑΔ4, ΑΔ6, ΑΔ8: Τήρηση μέτρων όρων και περιορισμών ως καθορίζονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης των περιοχών καθώς ως προκύπτουν από την
κατά περίπτωση εξέταση των μεμονωμένων έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων κατά
τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ειδικότερα:
ΑΔ1: Σε περιπτώσεις υδατικών συστημάτων με μη καθορισμένη περιβαλλοντική
παροχή, απαιτείται ακριβής καθορισμός των ποσοτήτων νερού κατόπιν συνεννόησης
των αρμόδιων φορέων με το ΤΑΥ. Ο καθορισμός των αναγκών σε νερό θα γίνεται βάση
ειδικής σχετικής μελέτης (βιοποικιλότητα).
ΑΔ4: Αποφυγή εκτατικοποίησης κτηνοτροφίας εντός βιοτόπων, δασικών εκτάσεων και
προστατευόμενων φυσικών περιοχών (βιοποικιλότητα, χλωρίδα).
ΑΔ6: Πρόνοιες μεταφύτευσης δέντρων σε περίπτωση μετακινήσεων δένδρων (χλωρίδα).
ΑΔ8: Προτεραιότητα στην ολοκλήρωση‐εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών / δράσεις ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις
προστατευόμενες περιοχές (βιοποικιλότητα).

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Σελίδα 12

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

Εδαφολογικά χαρακτηριστικά
ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3, ΑΔ4 και ΑΔ6: Τήρηση μέτρων και περιορισμών που θα προκύψουν κατά
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων που αφορούν:
• σε βελτιώσεις υδρολογικού καθεστώτος και υδρολογικών συνθηκών
• στην εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας μέσω μετατροπής αρόσιμων εκτάσεων σε

βοσκοτόπους,

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Αποθέματα νερού και την κατανάλωση νερού
ΑΔ2: Για τον περαιτέρω εξορθολογισμό της διαχείρισης των αποθεμάτων, να εξεταστούν
οι τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση /
εμπλουτισμό.

Ποιότητα των επιφανειακών υδάτων
ΑΔ2 και ΑΔ3: Κατά τη φάση κατασκευής των έργων να τηρούνται τα μέτρα και οι
περιορισμοί που θα προκύψουν κατά τη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών.



Σελίδα 13

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

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Ποιότητα του αέρα και εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου
ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3, ΑΔ6 και ΑΔ7: Τήρηση ειδικών μέτρων και όρων που θα προκύπτουν από
την κατά περίπτωση εξέταση των μεμονωμένων έργων κατά τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε συνδυασμό με:
– αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών,
– υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής,
– βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών επεξεργασίας για την μείωση των

εκπομπών, εφαρμογή φίλτρων αντιρρύπανσης
ΑΔ2 και ΑΔ3: Τήρηση περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που υφίστανται για τις εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου.

Τοπίο
ΑΔ2 και ΑΔ3, ΑΔ5, ΑΔ6, ΑΔ7 μέτρα ενσωμάτωσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
υγρών και στερεών αποβλήτων, των περιβαλλοντικών υποδομών εν γένει, στο
τοπιολογικό περιβάλλον, μέσω κατάλληλου σχεδιασμού για την ενσωμάτωση των
παρεμβάσεων στο τοπιολογικό περιβάλλον όπου αναμένεται να υλοποιηθούν.



Υλικά περιουσιακά στοιχεία
ΑΔ1: βελτίωση της προσβασιμότητας στις περιοχές παρέμβασης
ΑΔ2 και ΑΔ3: να ληφθεί υπόψη κατά τη χωροθέτηση των περιβαλλοντικών υποδομών η

αξία της γης στις γειτονικές περιοχές και να συμπεριληφθεί στην ανάλυση κόστους οφέλους
των επί μέρους έργων με σκοπό την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των περιοχών
όπου θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις.

ΑΔ4: να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των δράσεων η οικονομική παράμετρος
έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υποβάθμισης της αξίας της γης και να διασφαλιστεί
η αναβάθμιση της αξίας όσο δυνατόν περισσότερων εκτάσεων

ΑΔ5 και ΑΔ6: να ληφθεί υπόψη η αξία της γης στις γειτονικές περιοχές και να
χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση κόστους οφέλους των επί μέρους έργων

ΑΔ8: εξέταση του ενδεχομένου για τυχόν επιδότηση αγοράς ειδικών λιπασμάτων με
άζωτο βραδείας αποδόμησης με σκοπό τη διατήρηση και ανάπτυξη των προστατευόμενων
περιοχών.

Σελίδα 14

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

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Πολιτιστική Κληρονομιά
ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3, ΑΔ7 και ΑΔ8: Τήρηση όρων, μέτρων και περιορισμών ως αυτοί τυχόν
επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες σε περίπτωση που οι
αναπλάσεις/παρεμβάσεις λάβουν χώρα εντός ή πλησίον χώρων αρχαιολογικού‐
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
ΑΔ4: να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής παραδοσιακών μορφών γεωργίας πλησίον
χώρων με συναφή πολιτιστική κληρονομιά.
ΑΔ6: τήρηση μέτρων σε περίπτωση πιθανών ευρημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς κατά
την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού. Πρόβλεψη σχετικών κονδυλίων που
τυχόν απαιτούνται για έργα ανάδειξης ‐ συντήρησης των παραπάνω ευρυμάτων στον
προϋπολογισμό του έργου.

Σελίδα 15

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

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Μεταφορές
ΑΔ1: ενίσχυση των δράσεων σε θέματα προσβασιμότητας και πιθανής λήψης μέτρων
ενίσχυσης των αξιόλογων υδάτινων πόρων.
ΑΔ2, ΑΔ3 και ΑΔ5: Στην φάση κατασκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών τήρηση
όλων των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της όποιας επιβάρυνσης στο τοπικό
οδικό δίκτυο πλησίον των περιοχών και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρόνοιες για τον
περιορισμό των όποιων επιβαρύνσεων στο συνολικό φόρτο λόγω των δρομολογίων των
απορριμματοφόρων.



Στερεά απορρίμματα
ΑΔ3: Εξέταση του ενδεχομένου (σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών) για
δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις ολοκληρωμένες
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και τα οφέλη τους κατά τη διάρκεια
κατασκευής αυτών
ΑΔ4: μέτρα (διοικητικά και νομοθετικά), θέσπιση κινήτρων ‐ ενημέρωση για ορθές
πρακτικές διαχείρισης γεωργικών/κτηνοτροφικών αποβλήτων, ορθή διαχείρισς και
ανακύκλωση συσκευασιών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων.

Σελίδα 16

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

Ενέργεια
ΑΔ2 και ΑΔ3: Εξέταση όλων των συμφερουσών τεχνολογιών κατά τον σχεδιασμό των
περιβαλλοντικών υποδομών και να ληφθούν όλες οι σχετικές πρόνοιες για
μεγιστοποίηση του ποσοστού ενεργειακής ανάκτησης και αξιοποίησης της παραγόμενης
‐ κατά την επεξεργασία‐ ενέργειας.
ΑΔ5 και ΑΔ6: Κατά τον σχεδιασμό των δράσεων/παρεμβάσεων των εν λόγω αξόνων να
συνυπολογίζεται το οικονομικό όφελος από την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Σελίδα 17

Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Βιοποικιλότητα, χλωρίδα και πανίδα:
Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που καταλαμβάνονται : ΑΔ1, ΑΔ2, ΑΔ3*, ΑΔ4*, ΑΔ7* & ΑΔ8*.
Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που αναδεικνύονται και στους οποίους αναβαθμίζεται το
καθεστώς προστασίας (άξονες που αφορούν: ΑΔ1 & ΑΔ8)

Έδαφος:
Κατάληψη γης από περιβαλλοντικές υποδομές: ΑΔ2 & ΑΔ3
Ποσοστό επεξεργασίας αποβλήτων (υγρών‐στερεών) επί του συνόλου και φορτίο παραγόμενου κομπόστ:
ΑΔ2 & ΑΔ3
Συνολική έκταση καλλιεργούμενων εκτάσεων και βοσκοτόπων: ΑΔ4
Έκταση περιοχών στις οποίες υλοποιήθηκαν έργα αποκατάστασης: ΑΔ1, ΑΔ7, ΑΔ8 & ΑΔ9

Πληθυσμός –Ανθρώπινη Υγεία – Κατανάλωση και αποθέματα νερού:
Ποσοστό πληθυσμού που απολαμβάνει βελτιωμένες υπηρεσίες ύδατος : ΑΔ5, ΑΔ6, ΑΔ8 & ΑΔ9
Ποσοστό διαρροών στην άρδευση: ΑΔ4
Ποσοστό διαρροών για αστικές περιοχές: ΑΔ5



Σελίδα 18

Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Ύδατα:
Αριθμός σταθμών παρακολούθησης: ΑΔ5, ΑΔ6, ΑΔ8 & ΑΔ9

Πολιτισμός:
Πλήθος χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και μνημείων που επηρεάστηκαν και που αναδείχθηκαν: ΑΔ1,
ΑΔ2, ΑΔ3*, ΑΔ4*, ΑΔ7* & ΑΔ8*)

Περιβαλλοντικές υποδομές:
Ποσοστό ανακύκλωσης επί της συνολικής παραγωγής απορριμμάτων: ΑΔ2
Ποσοστό του πληθυσμού συνδεδεμένο με ΕΕΛ: ΑΔ3
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων:
ΑΔ3



Σας ευχαριστούμε



Οι όποιες δυσκολίες συναντήθηκαν αφορούσαν: 

Έλλειψη δεδομένων επί της υφιστάμενης κατάστασης κάποιων ΥΣ. 

Μικρό χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της σύμβασης και κατ’ επέκταση της 
ΣΜΠΕ, λόγω των στενών χρονικών προθεσμιών της ΕΕ.

Καθορισμό Μεθοδολογίας Σύνταξης της ΣΜΠΕ για Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών. 

Σελίδα 20

Δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την ΣΜΠΕ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Σελίδα 21

Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων – Αποτελέσματα Εφαρμογής της Μεθοδολογίας 

(Εκτίμηση)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης



Σελίδα 22

Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων – Αποτελέσματα Εφαρμογής της Μεθοδολογίας 

(Μέτρα Αντιμετώπισης)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης


